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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Наименование на курса: Икономически теории
2. Код на курса: ЕСО 1063
3. Вид на курса: избираем
4. Цикъл: първи
5. Година на изучаване: втора - четвърта

6. Семестър: трети - осми
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц., д-р Младен Тонев

9 Резултати от обучението: Студентите усвояват знания за еволюцията на
икономическите знания на човечеството от древността до наши дни. Развиват
умения да правят съпоставки между различните школи и направления в развитието
на икономическите теории. В резултат на изучаването на икономическите теории
те следва да могат да разкриват приемствеността между исторически развилите се
теоретични школи и концепции.
10 Начин на осъществяване: директно и дистанционно
11 Предварителни и съпътстващи изисквания: Стопанска история,
Микроикономика, Макроикономика, Философия.
12 Съдържание на курса: Курсът включва въвдение в проблематиката на
икономическите теории, поява и развитие на икономическите знания в древността
и античността. Като се разглеждат знанията на средновековните учени за
стопанството се извеждат факторите и обстоятелствата довели до появата на
първите систематизации на икономическото познание – меркантилизма,
физиократията и класическата икономика. Важно място в курса заемат и
относително по-новите неокласически, институционални и неоинституционални,
неолиберални и неоконсервативни теории
13 Препоръчителна или задължителна литература за четене:
БЕКЯРОВА, К. и др. Икономически теории: Икономическата мисъл от древността
до наши дни: /Учебник за икономическите университети/.- С., 2004.
ИКОНОМИЧЕСКИ теории: Етапи и школи в историята на икономическата теория:
Ч. 1.- Варна, 2009.
ИКОНОМИЧЕСКИ теории: Прозрения и пристрастия на великите икономисти: /
Учебник за студенти/ Под.общ. ред. на Методи Кънев.- В. Търново, 2006.
“Икономика” – “Антични автори за стопанството” – Аристотел, Псевдо-Аристотел,
Ксенофонт, Хиерокъл. – София, Изд-во СОНМ, 2006 г.,
Тонев, Младен Икономически теории. - Основни идеи, концепции и школи. Варна:
ВСУ, 2012.
14 Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: лекции и
презентации.
15 Методи за оценка и критерии: изпитен тест
16 Език на преподаване: български и руски.


