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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

Код на 
дисциплината 

0106148-м 

Редовно обучение Задочно обучение Кредити  

Аудиторна Извънаудиторна Всичко Аудиторна Извънаудиторна Всичко  

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

 
Лекции 

Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

 
 

Форми на 
аудиторна работа 

30     15      

Практически 
занятия 

   15     25   

Семинари  30  20   15  20   

Форми на 
извънаудиторна 
работа 

           

Подготовка за 
семинар 

   15     25   

Самоподготовка за 
текущ контрол и 
изпит 

   15     25   

Други форми            

ОБЩО 30 30  65 125 15 15  95 125 5 

 
 
2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:  ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ 
 
 
Водещ упражнения/практически занятия/семинари:  ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ 
 



 

3. АНОТАЦИЯ 
 

1. Дисциплината се чете пред студенти – магистри, специалност КОРПОРАТИВНО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО - икономисти.  

2. Описание на съдържанието на дисциплината: 

 

Иновациите и технологичната промяна са съществени фактори, допринасящи за 

стимулиране на секторното развитие и икономически растеж, както и за общия 

социален ефект генериращ по-добър жизнен стандарт и обществено благополучие. В 

разработената учебна програма за дисциплината “ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ” 

логическо свързано са разгледани следните проблеми: 

 Същност и характеристика на иновацията и иновационния процес. 

 Иновативни подходи и обща характеристика на иновационните системи. 

 Институционална и организационна концепция за иновациите. 

 Динамика на иновационния процес. 

 Икономическа инфраструктура и иновационните системи. Иновационни 

системи в рамките на икономическите сектори. 

 

 

Език на преподаване: български, английски и руски език. 
 
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА (като следва да се отрази хорариума) 
 
4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 
4.1.1. ЛЕКЦИИ (обособяване по раздели, теми и модули)  
 

№ ТЕМА 
Хорариум 

часове 
редовно задочно 

1.  Институционална и организационна концепция за иновацията. 
Разграничаване между иновация и иновационна система. 
Формиране на връзката „институции – пазар”. Таксономия на 
институциите. Функции на институциите при осъществяване на 
иновационния процес – стимули и ограничения. Институционален 
механизъм и институционална промяна. Организациите и 
иновациите. 

3 1,5 

2.  Иновацията като продукт на познанието. Възможности и 
стратегии за придобиване на знания. Мобилност на научно-
изследователския потенциал и труд. 

3 1,5 

3.  Генериране и разпределение на знанията. Институционални 
измерения на знанието. Историческа перспектива и промяна в 
конвенцията за откритост на познанията. 

3 1,5 

4.  Понятие за „финансова иновация”. Несъвършенства на техниките 
за управление на риск. Управление на риска чрез финансово 
иновиране. 

3 1,5 

5.  Икономическа инфраструктура и иновационни системи. 
Концепция за икономическа инфраструктура и анализ. Технически 
и икономически характеристики на инфраструктурата. 
Инфраструктура на познанията. Икономическа роля на 
инфраструктурата на познанията. Инфраструктура, икономически 

3 1,5 
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ефект и политика. 

6.  Вътрешно-секторни различия при осъществяване на 
технологичната промяна. Национална стратегия за акумулиране 
на технологичен напредък. Концептуална рамка на 
технологичните предимства. Секторни различия и национални 
предимства. 

3 1,5 

7.  Секторни иновационни системи: технологичен режим, 
ограничения и динамика. Пет типа секторни иновационни 
системи. Технонационализма на Фридрих Лист. Теорията на Адам 
Смит. 

3 1,5 

8.  Еволюционни перспективи на иновационните системи. 
Еволюционни теории. Генериране и селектиране на ново и 
различно.  

3 1,5 

9.  Технологична промяна и държавна политика. Как да се създаде и 
оползотвори разнообразието. Роля на държавата в процеса на 
генериране на идеи и осъществяването на иновационния процес. 

3 1,5 

10.  Национални иновационни системи и динамика на разделението 
на труда. От хоризонталната към вертикалната динамика на 
Шумпетер. Еволюция на индустриалните системи. Иновационни 
връзки и стандартизиране на иновационните системи. 

3 1,5 

ОБЩО  30 15 

 
4.1.2.  УПРАЖНЕНИЯ  
 

№ ТЕМА 
ХОРАРИУМ 

ЧАСОВЕ 
редовно задочно 

1.  Институционални основи на икономическия растеж. Връзка между 
институции и икономическа ефективност. Понятие за 
„икономически институции”. Иновационен процес в условията на 
динамичен пазар. 

4 2 

2.  Еволюция на иновационния процес. Роля на предприемаческата 
инициатива. Влияние на предприемаческата мрежа върху 
интензитета на иновационния процес. 

4 2 

3.  Иновацията пред изобретението като уникално постижение на 
свободните пазарни отношения. Фази и източници на пазарен 
растеж. 

4 2 

4.  Технология на нововъведенията. 4 2 

5.  Интелектуална собственост и предприемачество. 
Институционализиране на иновационната дейност. 

4 2 

6.  Моделиране на динамиката на технология, производство и 
търговия. Разпределение на доходите. Темп на иновация. 

2 1 

7.  Подходи за оценка на икономическия ефект. Равновесие и региони 
с максимална продуктивност. 

4 2 

8.  Икономическо развитие. Връзка между „просперитет – динамика – 
институции” 

4 2 

ОБЩО  30 15 

 
 
5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  
 

Обучението се осъществява чрез комбинирането на лекции със семинарни 

занятия, решаване на индивидуални задачи, тестове и подготовката на самостоятелна 

курсов проект; 

http://www.unisz-iso.org/
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Необходимите ресурси за обучение са: мултимедия, компютърен клас с 

интернет-връзка. 

5.1. Лекции  

5.2. Семинари 

 Дефиниране на предприемачеството и предприемаческата дейност. 

 Комерсиализация на предприемаческата дейност. 

 Иновации и управление на иновационната дейност в предприятията. 

 
6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ  

 
СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 

 
ОКОНЧАТЕЛНАТА ОЦЕНКА ОТ ГОДИШНИЯ ИЗПИТ СЕ ОФОРМЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ПОКАЗАНИТЕ 
ЗНАНИЯ ОТ: 

 
Крайната оценка се формира по шестобална система, минималната оценка за 

успешно приключване на обучението е “Среден (3)”, а спрямо Европейската система 
за трансфер на кредити съпоставимостта на оценките е: 

 

Отличен 
6 

Много 
добър 5 

Добър 4 Среден 3 Слаб 2 

A B C D E FX F 

Присъждат се кредити, както е по учебния план Не се присъждат 
кредити 

 
Участие в дискусии          20% 

Тестове  

Групови задачи          15% 

Реферати и екипна разработка 

Курсова разработка         25% 

Изпит – окончателно оформяне на семестриалната оценка.   40% 

 
Скала за оценка (100%): минимум 60% за изкарване, т.е. Среден 3; 61-73% - 

Добър 4; 74-87% - Много добър 5 и повече от 87% - Отличен 6. 
 
7. КОНСПЕКТ 

 

ДИСЦИПЛИНА "ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ” 

Конспект за провеждане на изпит  
за редовно и задочно обучение в спец. «КОРПОРАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО» 

 
Образователно квалификационна степен: „МАГИСТЪР” 

1. Иновационна концепция. Моделите за агрегиран икономически растеж и 
приложението им в иновационната област. 

2. Макроикономически условия благоприятстващи иновационния процес и ръст на 
пазарната икономика. Иновационен модел на пазарната икономика. Модел на 

http://www.unisz-iso.org/
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общата факторна производителност (TFP). Детерминанти на иновационната 
дейност. 

3. Влияние на социалните системи на микро и макро ниво. Институционална и 
организационна концепция за иновацията. 

4. Иновационен процес в условията на динамичен пазар. 
5. Еволюция на иновационния процес. 
6. Интелектуална собственост и предприемаческа инициатива. 

Институционализиране на иновационната дейност. 
7. Роля на предприемаческата инициатива. Влияние на предприемаческата мрежа 

върху интензитета на иновационния процес. 
8. Разграничение между иновация и иновационна система. Формиране на връзката 

„институции – пазар”. Таксономия на институциите. Функции на институциите 
при осъществяване на иновационния процес – стимули и ограничения.  

9. Институционални основи на икономическия растеж. Връзка между институции и 
икономическа ефективност. Понятие за „икономически институции”. 

10. Институционален механизъм и институционална промяна. Организациите и 
иновациите. 

11. Иновацията като продукт на познанието. Възможности и стратегии за 
придобиване на знания. Мобилност на научно-изследователския потенциал и 
труд.  

12. Генериране и разпределение на знанията. Институционални измерения на 
знанието. Историческа перспектива и промяна в конвенцията за откритост на 
познанията. 

13. Иновацията пред изобретението като уникално постижение на свободните 
пазарни отношения. Фази и източници на пазарен растеж. 

14. Понятие за „финансова иновация”. Несъвършенства на техниките за управление 
на риск. Управление на риска чрез финансово иновиране. 

15. Моделиране на динамиката на технология, производство и търговия. 
Разпределение на доходите. Темп на иновация. 

16. Подходи за оценка на икономическия ефект. Равновесие и региони с 
максимална продуктивност. 

17. Икономическо развитие. Връзка между „просперитет – динамика – институции” 
18. Икономическа инфраструктура и иновационни системи. Концепция за 

икономическа инфраструктура и анализ. 
19. Технически и икономически характеристики на инфраструктурата. 

Инфраструктура на познанията. Икономическа роля на инфраструктурата на 
познанията. Инфраструктура, икономически ефект и политика. 

20. Вътрешно-секторни различия при осъществяване на технологичната промяна. 
Национална стратегия за акумулиране на технологичен напредък. 

21. Концептуална рамка на технологичните предимства. Секторни различия и 
национални предимства. 

22. Секторни иновационни системи: технологичен режим, ограничения и динамика. 
Пет типа секторни иновационни системи. 

23. Техно-национализма на Фридрих Лист. Теорията на Адам Смит. 
24. Еволюционни перспективи на иновационните системи. Еволюционни теории. 

Генериране и селектиране на ново и различно. 
25. Технологична промяна и държавна политика. Как да се създаде и оползотвори 

разнообразието. Роля на държавата в процеса на генериране на идеи и 
осъществяването на иновационния процес. 

26. Национални иновационни системи и динамика на разделението на труда. От 
хоризонталната към вертикалната динамика на Шумпетер. 

http://www.unisz-iso.org/
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27. Еволюция на индустриалните системи. Иновационни връзки и стандартизиране 
на иновационните системи. 

28. Създаване на разнообразието и технологичните системи. Характеристика на 
иновационните системи при пазарна икономика. 

29. Разпространение на технологичните нововъведения. Патентна система и 
защита на авторско право. 
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9. ПРИДОБИТИ УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  
 

Съдържанието на лекционния материал обуславя възможността студентите да 
формулират значението на принципите и методите за управление на иновационния 
процес, да използват стратегическата методологична рамка и механизми като 
ефективен подход за управление в условията на ограниченост на производствените 
ресурси, да избират възможни финансови инструменти за инвестиране. Дисциплината 
ще даде също така следните основни теоретични и практически знания относно: 

 Същността и методите на иновационния процес. Модели за практическа 
оценка икономическия ефект от иновационната дейност. 

 Връзка между иновационната дейност, институционалната среда и 
предприемаческата инициатива. 

 Практическо приложение на иновационните резултати в различни сфери 
на икономиката. 

 

http://www.unisz-iso.org/

