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I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
Монографии и участия в монографии
1. Campbell, J. and St. Owsiak (eds.), Fiscal Reforms in Post-Communist Countries, Krakow,
Krakow Academy of Economics, 1994, p. 101-120 (глава “The Fiscal System in Bulgaria in
Transformation”), съавтор: доц. д-р В. Гаргов.
2. Младенова, З.,
Международна вътрешнофирмена търговия,
Варна, Изд. “Кръг”,
1999 г., 182 стр.
3. Младенова, З. (отг. ред.) и др., Световното стопанство в условията на глобализация,
Варна, СТЕНО, 2002 г., 290 стр. (Предговор, глава 1 и глава 5), стр. 1-51 и 166-193.
4. Младенова, З. (ред.) и др., Преките чуждестранни инвестиции в регион Варна, Варна,
Изд.”Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2005 г., 210 стр.
5. Младенова, З., Дж. М. Кейнс и развитието на макроикономиката, Годишник научни
трудове на ИУ-Варна, 2008 г., том. 80, с. 7-86 (стандартен текст 110 стр.).
6. Младенова, З., Неокласическата теория в края на ХХ – началото на XXI век
(постижения, проблеми, перспективи), Варна, Изд. къща СТЕНО, 2011 г., част първа, 463
стр.
Студии
1. Младенова, З., Еволюция на вътрешнофирмените отношения в промишлените
монополи,
Годишник на катедрите по марксизъм-ленинизъм при ВУЗ,
Политическа икономия, том 23, № 1, 1989, с. 109-128.
2. Mladenova, Z., The Fiscal Reform in Bulgaria: Development and Controversies,
Krakow, Working Papers, № 9, 1995, p. 1-32.
3. Mladenova, Z., Emergence and Transformation of Social Insurance Funds in Central and
Eastern European Countries: Country Report - Bulgaria
EMERGO, vol. 4, № 2, Spring 1997, p. 21-36.
4. Младенова, З., Вътрешнофирмена търговия в транснационалните корпорации,
Годишник на ИУ - Варна, том 70, 1998 г. с. 1-62.
5. Младенова, З., Ренесансът на теорията на растежа (The Renaissance of the Theory of
Growth) сп. Икономика 21 (Economics 21), бр. 1, 2011 г., с. 64-96 – на български и
английски език.
6. Младенова, З., Глобализация на икономиката и новата парадигма на развитието, част
от студията изнесена като пленарен доклад на научната конференция „Икономиката в
променящия се свят: глобални, регионални и национални измерения” по случай 95-та
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годишнина на ИУ-Варна, Варна, 14-15 май 2015 г. Издадена самостоятелно.
7. Младенова, З., Отражения на световната криза 2008-2009 г. върху икономическата
теория: опит за обобщения, сп. Икономически изследвания, 56 станд. стр. /под печат/.

Статии
1. “Към корените на международното трансферно ценообразуване”
Юбилеен сборник “20 години ВТУ”, В. Търново, 1983 г., с. 5-23.
2. “Роль трансферньх цен в системе неоколониальной эксплуатации (на примере
международньх монополии США)”
Вопрось политической экономии, № 76, 1985 г., Киев, Украйна,
с. 51-58.
3. “Вътрешнофирменото разделение на труда в транснационалните корпорации в
системата на съвременния неоколониализъм”
Годишник на ВИНС - Варна, кн. 1, 1988 г., с. 153-163.
4. “Към основите на теорията за монопола”
Годишник на ВИНС - Варна, кн. 1, 1990, с. 111-121.
5. “Трансферните цени и дивизионалното управление”
Известия (Списание на ИУ – Варна), кн. 4, 1991 г., с. 21-27.
6. “Методи на трансферно ценообразуване”
Известия, кн. 1, 1992 г., с. 3-16.
7. “Преките задгранични инвестиции и някои изводи от опита на развиващите се страни за
българската икономика”
Известия, кн. 2, 1992 г., с. 54-61.
8. “Фискалната криза в България”
Известия, кн. 2, 1994 г., с. 80-88.
9. “Privatisation in Bulgaria”(съавтор Дж. Ангресано)
East European Quarterly, vol. 30, № 4, Winter 1996, p. 495-516.
10. “Transforming Social Security Systems in Bulgaria and Poland. Common Problems”
(съавтор М. Беньо)
EMERGO, vol. 4, № 2, Spring 1997,
p. 135-144.
11. “Глобализация и интернационализация на икономиката”
сп. Известия , кн. 1, 2001 г., с. 16-25.
12. “Транснационалните корпорации в световната икономика”, сп. Икономическа мисъл,
2004 г. кн. 1, с. 34-54.
13. “Двадесети век и еволюцията на икономическата теория (Неокласическа теория:
развитие на Микроикономиката), сп. Икономическа мисъл, 2005 г. кн. 5, с.3-23.
14. “Двадесети век и еволюцията на икономическата теория (Неокласическа школа:
развитие на Макроикономиката. Неортодоксални икономически школи),
сп.
Икономическа мисъл, 2006 г., кн. 2, с. 3-22.
15. “Преките чуждестранни инвестиции в българската икономика: въпроси на оценката”,
сп. Известия, 2006 г. кн. 3, с. 35-46.
16. “Някои насоки на развитие на неокласическата теория в началото на ХХI век”, сп.
Икономическа мисъл, 2006 г. кн. 5, с. 107-112.
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17. “The Evolution of Economic Theory During the XX Century”, Economic Thought, 2006,
p. 49-71.
18. “От статистика на ПЧИ към измерване дейността на предприятията под чуждестранен
контрол”, сп. Статистика, 2007 г. кн. 3, с. 31-46.
19. “Към съвременното разбиране за политическата икономия (В контекста на издаваните
списания по Политическа икономия)”, сп. Известия, 2007, кн. 3, с. 29-38.
20. “Минало и настояще в интерпретацията на термина “Политическа икономия”, сп.
Алтернативи, 2008 г., кн. 3, с. 137-149.
21. “Towards a More Adequate FDI Policy”, Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”,
Стопански факултет, том 7, 2008 г., с. 197-209.
22. “Докторантурата по политическа икономия (Икономикс) – ключът към бъдещето на
икономическата теория в България”, сп. Известия, 2009 г., кн. 4, с. 30-43.
23. “Реалистична научна политика с европейски измерения”, сп. Известия на ИУ-Варна,
кн. 2, 2010 г., с. 20-45 (издадена и на английски език в годишния брой на сп. Известия за
2010 г.).
24. The Dual Challenge Still Ahead: Economic theory and Economic policy in Bulgaria after
accession to the European Union, Post-Communist Economies, vol. 24, N 4, Dec. 2012, p.
433-439.
25. Достоен и продуктивен път в науката (Професор Атанас Леонидов на 80 години), сп.
Известия, кн. 3, 2014 г., с. 5-10.
26. The Relevance of Teaching Economics: the Experience of Post-communist Bulgaria, сп.
Известия /под печат/.

Научни доклади
1. “Transforming the Social Securities System in Bulgaria”,
Доклад пред 4-та Годишна
конференция на European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), гр.
Краков, Полша, окт. 1995 г.
2. “Съвременни тенденции в управлението на транснационалните корпорации”, Доклад
пред научната конференция “ХХI век и предизвикателствата към мениджмънта”,
Варна,
окт. 1999 г., Сборник с доклади от конференцията, том 1, с. 12-19.
3. “Globalization and Americanization of the economy”,
Доклад пред IV Международна
Фулбрайт конференция “Глобализация и културни различия”, София, май 2000 г., с.
122-130.
4. “Относно същността на глобализацията на икономиката”,
Доклад пред
Международната юбилейна научна конференция на ИУ - Варна “Икономиката и
развитието на обществото”, Варна, юни 2000 г., Сборник с доклади от конференцията,
том II, с. 340-346.
5. “Икономическата теория и глобализацията на икономиката”, Сборник с доклади от
кръгла маса по темата “Глобализация и регионализация на световната икономика”, ИУВарна, кат. МИО, Варна, СТЕНО, 2001 г., с. 108-115.
6.“Някои
критични
бележки
относно
употребата
на
понятията
транснационални/многонационални корпорации в българската икономическа наука”,
Международна научна конференция “Предизвикателствата пред икономическата наука и
3

образование в началото на XXI век”, Свищов, ноември 2001 г., Сборник с доклади от
конференцията, с. 58-63.
7. Economic Freedom and Power in the Era of Globalization, V-та Фулбрайт конференция на
тема: “Knowledge, Power and Freedom in a Changing World”, София, май 2002 г., с. 238246.
8. “Преките задгранични инвестиции и глобализацията на икономиката”, Международна
научна конференция на ВСУ “Черноризец Храбър” на тема “Глобализация и устойчиво
развитие”, Варна, юли 2002 г., Научен алманах на ВСУ, кн. 2, 2002 г. с. 193-201.
9. “Преките чуждестранни инвестиции и правителствената политика”, Доклад пред
конференция на УНСС “Благосъстояние и икономически растеж при ефективно
функционираща пазарна икономика”, София, ноември 2003 г., Сборник с доклади от
конференцията, с. 46-52.
10. “Вносът на преки чуждестранни инвестиции в България не е само финансов проблем”,
Доклад пред научна конференция на тема “Финансовата и счетоводна теория и практика
при присъединяването на България към ЕС”, Варна, септ. 2004 г. Сборник с доклади от
конференцията, с. 360-368.
11. “Стопанският ХХ век и развитието на икономическата теория”, Пленарен доклад,
Сборник с доклади от научна конференция с международно участие на тема
“Икономическата теория в началото на ХХI век: постижения, проблеми и перспективи”,
Варна, Унив. изд. „Наука и икономика”, с. 15-48.
12. “Integration Through FDI: Assessing the presence of FDI in the Bulgarian Economy”, 3d
International Conference of ASECU “Regional Economic Cooperation in South Eastern Europe”,
11-14 May 2006, Bankya, Bulgaria, p. 573-583.
13. “Минало и настояще в интерпретацията на термина “Политическа икономия” в
съвременните условия”, Доклад пред юбилейна конференция, посветена на 70-та
годишнина на кат. “ОИТ” при ИУ-Варна на тема “Политическата икономия – минало или
бъдеще на икономическата теория”, 10-11 май 2007 г., Сборник с доклади от
конференцията, с. 49-65.
14. “Българската икономика пред двойно предизвикателство – продължаващата
трансформация и пълноправното членство в ЕС”, Пленарен доклад пред научнопрактическа конференция на тема “Фирмите и пазарите в България в условията на
евроинтеграция – продължаващата адаптация”, Варна, ИУ-Варна, 15-16 май 2008 г.,
Сборник с доклади от конференцията, том 1, с. 19-29.
15. „Икономика, икономическа теория и икономическа политика”, Доклад пред
юбилейната научна конференция на СА-Свищов по случай 75-та годишнина на
Академията, ноември 2011 г.
16. „Политиката към ПЧИ в България пред стари и нови проблеми”, пленарен доклад,
Научна конференция на СУБ – клон Варна на тема „Науката в служба на обществото”, 22
стр. сп. Известия на СУБ клон Варна, Серия „Икономически науки”, 2013 г., с. 3-14.
17. “The Current State of the Regional Economy and the Impact of Its Problems on Higher
Education” Paper, presented at the meeting of the group working on the project EUniverCities,
EU Programme URBACT II – 2-3.06.2014 г., гр. Варна.
18. „Неокласическата теория и устойчивото развитие”, Доклад, изнесен пред конференция
на кат. Икономикс на УНСС на 6.11.2015 г. гр. София на тема „Икономическите
предизвикателства: растеж, дисбаланси, устойчиво развитие”, Сб. с доклади от
конференцията, с. 292-298.
19. “The Relevance of Economics: The Special Case of a Transition/Post transition Country”,
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Conference “Teaching Economics in the 21 Century”, 26-28.11.2015, Berlin, Germany
20. “The Search for Relevance and the Contents of International Economics Courses”, (5 p.)
кръгла маса на ВУЗФ на тема “Challenges in Teaching International Economics in Bulgaria”,
проведена на 26.04.2016 г. в гр. София. Публикуван on line.
21. „Отражения на глобалната криза върху икономическата теория: опит за обобщение”,
кръгла маса на кат. „ОИТ” на тема „Критиката на неокласическия икономикс в светлината
на глобалната финансово-икономическа криза от 2008-2009 г.”, проведена на 24-25.06.2016
г. в гр. Варна, Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, Варна, Изд. „Наука
и икономика”, 2016 г., с. 9-55.
22. „Персоналното „пътешествие” към политическата икономия в България в началото на
XXI век: избор измежду два пътя”, Трета национална конференция по ПИ на тема „ПИ в
България в началото на XXI век”, Русе, 29-30.09.2016 г. /под печат/

II. МЕТОДИЧЕСКИ ПУБЛИКАЦИИ
Учебници и учебни пособия
1. “Обща икономическа теория”(курс лекции), авторски колектив, Варна, Университетско
издателство, 1993 г.
Авторово участие: с три глави: гл. 8, 9 и 10; с. 140-200.
2. “Обща икономическа теория”, авторски колектив, част I Микроикономика, Варна,
Университетско издателство, 1996 г.,
Авторово участие: с четири глави: глава 8, 9, 10 и 16, с. 160-230 и с. 330-342.
3. “Обща икономическа теория”, авторски колектив, част II Макроикономика, Варна,
Унив. изд., 1996 г.,
Авторово ,участие: глава 31, с. 309-336.
4. Владимиров, В. (ред.) и др.,
Икономически теории, част I,
Унив. изд. , 1999 г., глава 12, с. 266-292.
5. Владимиров, В. (ред.) и др.,
Икономически теории, част 2,
Унив. изд., 2000 г., глава 18, с. 95-120.
6. Микроикономика (Сборник тестове, задачи и казуси), авторски колектив,
Варна, СТЕНО, 1992 г., раздел 2, тема 1 и 2, с. 18-34.
7. Владимиров, В. (ред.)и др.,
Микроикономика, Макроикономика (Тестове, задачи,
въпроси за дискусия),
Варна, Унив. изд., 1997 г., теми 8, 9, 10 и 16; с. 71-96 и с. 137-143.
8. Младенова, З. (ред.) и др., Микроикономика, Варна, СТЕНО, 2001 г.
Предговор, глави 8, 9 и 18; стр. 170-191; стр. 192-217; стр. 370-387.
9. Младенова, З. (ред.) и др., Сборник по Микроикономика, Варна, СТЕНО, 2001 г.
Предговор и част от тема 16.
10. Владимиров, В. (ред.) и др., Макроикономика, Варна, СТЕНО, 2003 г.
глави 18 и 19; стр. 386-408 и стр. 412-432.
11. Младенова, З. (ред.) и др., Сборник по Микроикономика, Варна, СТЕНО, 2005,
Предговор и редакция.
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12. Тест за единния приемен изпит, Модул 3 “Икономика”, Варна, Изд. “Наука и
икономика”, ИУ-Варна, 2007 г., теми 1-5, с. 173-186.
13. ТЕСТ за приемен изпит по Икономика, Варна, Изд. “Наука и икономика”, ИУ-Варна,
2008 г., теми 1-5 и тема 20; с. 7-35 и 112-118. (при друга структура на темите и изцяло
ново съдържание).
14. Гаргов, В. (ред.) и др., Международен икономикс, Варна, Унив. изд. “Наука и
икономика”, 2010 г., глава 11, “ПЧИ и ТНК”, с. 403-441.
15. Младенова, З. (ред.) и др., Микроикономика, Варна, СТЕНО, 4-то изд., 2012 г. (5
глави, от които две нови).
16. Младенова, З. (ред.) и др., Микроикономика – ел. издание на учебника – изд. 5, с
тестове към всяка глава – 2014 г. – 5 глави
17. Мавров, Хр. (ред.) и др., Микроикономика, уч. за дистанционно обучение, ИУ-Варна,
2014 г., с 4 глави
18. Владимиров, В. (ред.) и др., Макроикономика, Варна, СТЕНО, 2015 г., глава 20 плюс
тест (ел. издание на учебника).

Научно-методически статии и доклади:
1. “Всеобщ закон на капиталистическото натрупване (Методика на семинарно занятие),
Проблеми на обучението и възпитанието във ВУЗ, кн. 2, 1982 г., В.
Търново, с. 109-119.
2. “Семестриалният изпит - важен етап в работата на преподавателя по политическа
икономия” (съавтор: доц. Ж. Устапеткова)
В: Методика на преподаването на политическа икономия, С., 1983 г., с.
103-111.
3. Доклад: “За реформата в съдържанието на учебния процес във висшето икономическо
образование”,
Сборник с доклади “Проблеми на икономическото образование при пазарни
условия”, Варна, 1995 г., с. 15-23.
4. “Защо е необходим самостоятелен курс “Теория на преходната икономика”?”, част 1,
сп. Известия, 2002 г. кн. 1, стр. 115-126.
5. “Защо е необходим самостоятелен курс “Теория на преходната икономика?”, част 2,
сп. Известия, 2002 г. кн. 2, стр. 122-127.
6. Доклад: “Преподаването на икономическа теория в контекста на реформата във
висшето икономическо образование”, В: Проблеми на обучението в икономическото
висше училище (сборник доклади от научен семинар), ИУ-Варна, май 2004 г., стр. 4865.
7. Доклад “Проблеми на преподаването на икономическа теория на съвременния етап от
реформата на висшето икономическо образование”, Семинар на СА „Д. Ценов” Свищов в
с. Орешак, април 2004 г., сп. Народостопански архив, 2004 г. кн. 2, с.41-43.
8. Доклад: “Лекционният курс по “Принципи на Икономиксът” и мястото на реалната
икономика в него”, Конференция на УНСС гр. София на тема “Научни и методически
6

проблеми на преподаването на икономическа теория”, ноември 2004 г., Сборник с
доклади, С., 2005 г., с. 67-72
9. “Реалната икономика и преподаването на икономическа теория”, сп. Известия, 2005 г.
кн. 3, с. 97-105.
10. „Дисциплината “История на икономическата мисъл” в подготовката на студентитеикономисти – значение и съвременни изисквания”, сп. Известия, 2006 г. кн. 2, с. 106116.

III. ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ
(обзори, информации, преводи и други)
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