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І. АНОТАЦИЯ
Цел на дисциплината, историческо развитие и място в университетските
програми:
Дисциплината „Бизнес история” (Business History) е дял на „Стопанската история”
(„История на икономиката“), която е фундаментална в големите европейски и
извъневропейски университетски центрове още от втората половина на XIX в. В България тя
се налага в програмите на икономическите и юридическите специалности веднага след края
на Първата световна война през 20-те години на XX в. – т.е. тя съпътства процесите на
„раждане” и утвърждаване на учебните програми на първите български икономически
специалности и висши училища. Практиката е доказала, че дисциплината може да
съставлява важен елемент на фундаменталната подготовка на специалистите с висша
квалификация. Тя дава отговор не само на закономерния стремеж на хората да опознаят
миналото, но преди всичко въз основа на натрупания исторически опит, тя спомага да се
предоставят знания и методи, чрез които по-лесно биха намерили обяснение съвременните
икономически процеси и иновации, а и по-точно биха могли да се прогнозират тенденциите
на бъдещото икономическо развитие. Разглеждана по този начин, дисциплината, макар и
историческа, придобива и много живо съвременно звучене.
Дисциплината „Бизнес история” има за цел да представи историческите тенденции в
модерния бизнес, неговото развитие през последните няколко века, довели до
необходимостта от съвременните иновации.
ЗНАНИЯТА, УМЕНИЯТА, РЕЗУЛТАТИТЕ от изучаването на дисциплината:
Предлага знания за общите закономерности и за специфичните особености в
стопанското развитие.
Запознава и дава аналитични обяснения на основни икономически понятия, ситуира ги
в конкретните исторически епохи.
На тази основа запознава в детайли студентите с изминатия път в развитието на
бизнеса в световен и национален мащаб.
Развива в студентите умения за аналитичен, интердисциплинарен подход при
разрешаване на актуалните икономически проблеми на съвременния глобализиращ се свят.
Приложение на знанията и уменията:
Дисциплината запознава и дава аналитични обяснения на основни икономически
понятия, като ги ситуира в конкретните исторически епохи. Така тя способства уменията
за задълбочен, професионален анализ на икономически събития и процеси.
Способност за разширяване на знанията и формиране на нови умения:
Дисциплината предоставя базисна стопанско-историческа култура на бъдещите
специалисти с висше образование в сферата на икономиката, управлението и
администрацията, туризма и ги подготвя за тяхната реализация на всички нива на
професионалното поприще, в най-голяма степен за висшите управленски постове.
II. Т Е М А Т И Ч Н О С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
No.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ

по
ред

1.

ТЕМА 1. Стопанската история като наука. Дяловете на „Стопанската история“.
„Бизнес историята“ като дял на „Стопанската история“ – поява и развитие.
Периодизация на стопанско-историческия процес
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

ТЕМА 2. В търсене на традициите и различните стопански модели. Стопанството
на древноизточните и античните цивилизации до V век сл. Хр.
ТЕМА 3. Стопанският модел на Европа. Същност и особености на феодалните
отношения в Европа. Стопанско развитие на средновековния град
ТЕМА 4. Стопанско развитие и феодални отношения в средновековна България
(VII–XIV в.)
ТЕМА 5. Възникване на модерния бизнес. Факторите. Същност и зараждане на
капитализма в Европа. Генералната трансформация
ТЕМА 6. Индустриалната революция. Извършване на индустриалната революция
в големите държави на Европа, Америка и Азия
ТЕМА 7. Икономическото развитие на българските земи през епохата на
Възраждането (XVIII–XIX в.). Зараждане и прояви на модерното българско
търговско предприемачество
ТЕМА 8. Модернизацията на XIX в. и новата бизнес-среда. Световното
стопанство от 70-те години на XIX в. до края на Първата световна война – обща
характеристика и особености по страни и региони
ТЕМА 9. На прага на два века: българската икономика и бизнес от
Освобождението до 1918 г.
ТЕМА 10. Икономическото развитие през междувоенния период (20-те – 30-те
год. на XX в.) – в световен и в национален (български) аспект. Великата
(Голямата) депресия през 1929–1933 г. Бизнесът в България през първата
половина на XX в.
ТЕМА 11. Световното икономическо развитие по време на Втората световна
война (1939–1945). Българското стопанство в годините на войната
ТЕМА 12. Основни насоки и динамика в развитието на световното стопанство
след Втората световна война (1945–1989). Променените бизнес-условия в света.
Международните организации
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ІІІ. М Е Т О Д И Н А П О Д Г О Т О В К А И П Р О В Е Ж Д А Н Е Н А
ОБУЧЕНИЕ1
Методите за подготовка и провеждане на обучението по дисциплината се базират на
следните учебни ресурси и учебни дейности:
 Учебни ресурси: електронни учебници (включително такива, качени в системата
Moodle), учебници, библиография.
 Учебни дейности: изготвяне на курсова работа, работа с научна литература,
придобиване на умения за разработване на библиография и осъществяване на научно
изследване.

ІV. Ф О Р М И Н А К О Н Т Р О Л
No.
по
ред
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.

ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА

Семестриален (текущ) контрол
Контролна работа – тест (с отворени, затворени или смесени
въпроси)
Курсова работа (по предварително избрана или зададена тема)
Общо за семестриален контрол:
Сесиен (краен) контрол
Изпит (тест със затворени и отворени въпроси)
Общо за сесиен контрол:
Общо за всички форми на контрол:

Брой

ИАЗ ч.

1

28

1
1

30
58

1
1

60
60
108
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