
 

 

Код. Наименование на учебната дисциплина 
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Доктор 
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5 

Хорариум 
30 часа лекции 

Характер на обучението 
Лекционен курс с презентации по 
всяка тема 
 

Цели на курса: 
Запознаване на политолози, философи, 
културолози, антрополози и социолози с 
относително неизвестни страни на 
стопанските теории 

Методи на оценяване: Курсови работи   Език на обучението: български и английски       
 

 
 
Предварителни изисквания 

• Добро владеене на чужди езици, особено английски; 

• Съгласие от научния ръководител 
 
Цели на дисциплината 
Дисциплината може да се определи като „основи на икономическите теории“. Тя цели 
разкриване изворите и обяснение на възникването на икономическите идеи. 
 
Съдържание на дисциплината (анотация и теми) 
Курсът дава възможност на докторантите от хуманитарни (и юридически) специалности да се 
запознаят с не съвсем известни контексти на възникване на икономическите идеи и теории. 
Съдържанието на курса се разгръща в следните теми: 

- Представяне на икономиката като теория и закономерности на определен тип човешки 
отношения; 

- Запознаване с пред-теоретическите извори на стопанските идеи в Библията (стар и нов 
завет), Аристотел и младите аристотелианци, в Испанската схоластика, Корана и 
Китайската философия и книжнина; 

- Описание на икономическия начин на мислене чрез понятието Homo Economicus и 
неговите интерпретации; 

- Преглед на поуките от стопанската история; 
- Преглед на някои непосредствени заемки от философията и литературата 

 
Тематичен план 
Конкретният тематичен план на курса е следният: 

- Увод: аксиоми на икономическия начин на мислене; 
- Философски опити на някои нобелови лауреати по икономика; 



- Икономиката и науките за човека: някои исторически спорове; 
- Пред-теоретически извори: 

a. Античност и ранно християнство; 
b. Коран; 
c. Лао дзъ и Ли Ружен; 
d. Пари, пазар и данъци в различни културно-философски традиции; 
e. Иконочически човек и човешка природа; 
f. Инономически човек и икономическа теория; 
g. Епистемология и икономическа аргументация 

- Икономическа теория и човешки отношения: 
a. Икономиката като теория на тези отношения; 
b. Принос на икономиката в обяснението социални феномени: например 

откривателство, цени, престъпност; 
c. Морал и икономическо мислене; 
d. Бизнес и икономика; 
e. Икономика и право. 

- Исторически поуки от стопанската история: държавно регулиране и дълг: 
a. Пандемии и политически и морален ред 
b. Промени в икономическото мислени и реалната икономика вследствие на кризи; 
c. Научна литератира и дългови отношения през последните десет години. 

 
 

Бележка 
В зависимост от дисциплинарния профил на участниците, съдържанието, темите и 
литературата на курса могат да бъдат модифицирани. 
По-долу е дадена само справочната литература. 
 
Препоръчана литература 
 
Речници, помагала и глосарии 

• Commanding Heights, a Portal that promotes better understanding of globalization, world 
trade and economic developments with economic history and history of ideas through 
movies, interviews, texts and glossaries, see: 
http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/hi/index.html   

• Concise Encyclopedia of Economics, at: http://www.econlib.org/library/CEE.html   

• Deardorffs' Glossary of International Economics, see: http://www-
personal.umich.edu/~alandear/glossary/index.html  

• Economics Glossary, online at: http://economics.about.com/cs/economicsglossary/a/a.htm  

• Economics and Political Science Glossary (with reference to books and authors), 
Commanding Hights Portal, at: 
http://www.pbs.org/wgbh/commandingheights/shared/glossary/index.html  

• Economist: Economics A – Z: http://www.economist.com/economics-a-to-z  

• Voluntary Content Standards in Economics, Council for Economic Education, 2012, at: 
http://www.councilforeconed.org/wp/wp-content/uploads/2012/03/voluntary-national-
content-standards-2010.pdf  

• What Is Economics? , The Concise Encyclopedia of Economics, at: 
http://www.econlib.org/library/Topics/College/whatiseconomics.html . 

• Лъчезар Богданов, Георги Стоев, Красен Станчев, Асенка Христова. Джобен глосарий на 
основните понятия, начала и предположения на икономическата наука. София, ИПИ, 2007, на 
Икономически знания по Интернет: http://www.easibulgaria.org/bg/ikonomicheski-bukvar/djoben-
glosarii/djoben-glosarii-na-osnovnite-ponyatiya-nachala-i-predpolojeniya-na-ikonomicheskata-nauka/ 
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