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УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН 
  

Код на дисциплината 
010919 

Редовно обучение Задочно обучение 

Кредити  Аудиторна Извънаудиторна Аудиторна 
Извънаудитор
на 

Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други форми Лекции 
Упражнения 
Семинари 

Учебни 
практики 

Други 
форми 

Форми на аудиторна работа 
30    15     

Практически занятия          
Семинари  30    15    

Форми на извънаудиторна 
работа          

Подготовка за упражнения    35    5  
Самоподготовка за текущ 
контрол и изпит    10    40  

Други форми    20    50  
ОБЩО 30 30  65 15 15  95 5 

 
2. ВОДЕЩ ДИСЦИПЛИНАТА:    доц. д-р Таня Танева 
 



 

Тракийски университет  –  Стара Загора 
Стопански  факултет 

Издание: 1.0 

Вид на документа: 

Оперативен документ 
№ на документа: 

7.5.1 _OD_1.2.1_FE В сила от: 14.09.2011 

Име на документа 

Учебна програма Страница: 3 от 10 

 

Актуална версия на типовата бланка за този  документ може да бъде изтеглена на адрес: 
www.unisz-iso.org 

 
 

3. АНОТАЦИЯ 
 

1. Дисциплината  се чете пред студентите – бакалаври по специалността: ”Аграрна 
икономика и търговия” от 2019/2020 г. Необходими предпоставки за преподаването й са 
изведените в предишни семестри дисциплини като:”Делово общуване и фирмена 
култура”, „Връзки с обществеността”, „Микроикономика” и др. 

 
2. Описание на съдържанието на дисциплината: 

       Учебната програма по дисциплината “Икономическа психология” е разработената чрез 
интеграция на психологическите и икономически теории за икономическото поведение. 
Учебното съдържание осигурява на студентите познания по психология на  
икономическите решения, като акцентира върху общите принципи, които лежат в основата на 
различните типове икономическо поведение. Поради това учебната програма е конструирана в 
два основни модула: 

А. Психологически аспекти на икономическите решения и техните детерминанти, като в този 
модул са включени следните тематични единици: 

- Психология на икономическите решения;  
- Субективната полезност в икономическите решения; 
- Възприятие на икономическия риск ; 
 Б. Психология на видовете икономическо поведение, със следните тематични единици: 
- Психологически аспекти на потребителското поведение; 
- Нагласи за спестяване и инвестиции; 
- Психологически проблеми на безработицата; 
- Психология на конкуренцията, икономическият стресор; 
- Психология на рекламата; 
- Психологически аспекти на възприемането на инфлацията;  
 

Структурираното по този начин учебно съдържание позволява на студентите да 
съединят получените знания с други икономически познания, получени в курса на обучението 
им. Това прави възможно аналитично пълното обяснение на човешкото икономическо 
поведение.  
 
 

Език на преподаване: български. 
. 
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4. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 

4.1. АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ 
 

4.1.1. ЛЕКЦИИ  

№ Тема 
Хорариум 

часове 
редовно задочно 

1.  Психология на икономическите решения  4 2 
 1.1. Етапи на икономическите решения. 

1.2. Ефекти на последиците от алтернативите върху 
икономическите решения. 
1.3. Ефекти на вероятностите на алтернативите.  
1.4. Ефекти на времевата структура на алтернативите. 

  

2.  Субективната полезност в икономическите решения 2 1 
 2.1. Икономически и психологически модели на субективната 

полезност.  
2.2. Оптимизация на субективната полезност.  
2.3. Детерминация на субективната полезност на решението. 

  

3.  Възприятие на икономическия риск  4 2 
 3.1. Икономически и психологически подходи към икономическия 

риск. 
3.2. Дефиниране и дескриптори на икономическия риск. Подходи 
за оценка на риска.  
3.3. Субективна оценка на обективните фактори на 
икономическия риск. 
3.4. Индивидуални различия в субективната перцепция на риска  
3.5. Рационалност и интуиция. 

  

4.  Психологически аспекти на потребителското поведение 4 2 
 4.1. Потребителско поведение и теория за социалното учене. 

4.2. Потребителско поведение и теория за когнитивния 
дисонанс. 
4.3. Влияние на нивото на претенциите върху мотивацията за 
потребление. 
4.4. Информираността при вземане на решение за потребление. 

  

5. Нагласи за спестяване и инвестиции 2 1 
 5.1. Основни направления в съвременните изследвания на 

спестовното поведение. 
5.2. Зависимост на спестовното поведение от размера и 
формата на доходите, психическата цена и времевия хоризонт. 
5.3. Социално-психологически модели на спестяването.  
5.4. Структура на инвестиционното поведение и неговите 
детерминанти. 

  

6. Психологически проблеми на безработицата, икономическият 
стресор 

2 1 

 6.1.Икономически и психологически подходи към безработицата 
6.2. Четирифазен модел на приспособяване към безработицата 
и икономическата дезинтеграция. 
6.3. Личностни фактори  при адаптирането към състоянието на 
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безработица.  
6.4. Влияние на минимални или максимални нива на 
удовлетвореност от работата върху вероятността за напускане на 
работа. 

7.  Психология на конкуренцията 2 1 
 7.1. Възприятие на пазарната неопределеност, субективни 

преценки и избор на стратегия. 
7.2. Иконоически стрес и ниво на постижение 
7.3. Стресогенно действие на икономическите кризи  
4.4. Личностни и демографски особености при справянето с 
икономическите страсори 
7.5. Пазарна адаптация и психични състояния на личността. 
Психични и соматични заболявания врезултат на икономически 
стресори 

  

8. Психология на рекламата 6 3 
 8.1. Възникване и развитие на психология на рекламата. 

8.2. Модели на реклама: 
-психологически модел в рекламата; 
-Импакт-моделът в рекламата; 
-Мотивационен модел в рекламата; 
-Модел на нагласата; 
-Имидж-моделът в рекламата; 
8.3. Разработване на рекламна стратегия. 
8.4. Емоциите в рекламата. 
8.5. Комуникационният процес в рекламата. 

  

9. Психологически аспекти на възприемането на инфлацията  2 1 
 9.1. Макроикономическа промяна и микроикономически 

решения. 
9.2. Пазарна сила на пасивния потребител. 
9.3. Феноменът на микро играчите на пазара. 
9.4. Възприятие на промяната в относителните цени. 

  

10. Психология на пазара 2 1 
 10.1 Социални влияния върху пазарните отношения. 

10.2 Психологически проблеми при въвеждането на нов 
продукт 

10.3 Психологически аспекти на стоката. 
10.4 Икономически конфликти. 
10.5 Психологически изследвания на пазара  

  

ОБЩО  30 15 
 

4.1.2. УПРАЖНЕНИЯ 

№ Тема 
Хорариум 

часове 
редовно задочно 

1.  Етапи на икономическите решения.Ефекти на последиците от 
алтернативите върху икономическите решения.  4 2 

2.  психологически модели на субективната полезност.  2 1 
3.  Субективна оценка на обективните фактори на икономическия 

риск. Индивидуални различия в субективната перцепция на 
риска  

4 2 
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4.  Психологически аспекти на потребителското поведение мотивацията 
за потребление. 4 2 

5. Социално-психологически модели на спестяването.  
Структура на инвестиционното поведение и неговите 
детерминанти. 

2 1 

6. Икономически и психологически подходи към безработицата, модел 
на приспособяване и икономическа дезинтеграция. 

2 1 

7.  Стресогенно действие на икономическите кризи . Личностни и 
демографски особености при справянето с икономическите 
стресори. 

2 1 

8. Комуникационният процес в рекламата. Емоциите в рекламата. 
Разработване на рекламна стратегия. 6 3 

9. Възприятие на промяната в относителните цени. Пазарна сила 
на пасивния потребител. 2 1 

10. Икономически конфликти. Психологически изследвания на 
пазара. 2 1 

ОБЩО  30 15 
 
 
5. ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  
Обучението се осъществява чрез лекции, и индивидуални задачи. 
Необходимите ресурси за обучение: изследователски методики, мултимедия, 

модериране. 
 
6. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ЗНАНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ 
В зависимост от прилаганата система и критерии на преподавателя! 

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 
Реферати          30% 
Изпит – окончателно оформяне на семестриалната оценка.  70% 
 
Скала за оценка (100%): минимум 60% , т.е. Среден 3; 61-73% - Добър 4; 74-87% - Много 

добър 5 и повече от  87% - Отличен 6. 
 

7. КОНСПЕКТ 
ДИСЦИПЛИНА "ИКОНОМИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ” 

Конспект за провеждане на изпит  

за редовно и задочно обучение в спец. «Аграрна икономика и търговия» 
Образователно квалификационна степен: Бакалавър 
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1.  Психология на икономическите решения  
  Етапи на икономическите решения. 

 Ефекти на последиците от алтернативите върху икономическите 
решения. 

 Ефекти на вероятностите на алтернативите.  
 Ефекти на времевата структура на алтернативите. 

2.  Субективната полезност в икономическите решения 
  Икономически и психологически модели на субективната полезност.  

 Оптимизация на субективната полезност.  
 Детерминация на субективната полезност на решението. 

3.  Възприятие на икономическия риск  
  Икономически и психологически подходи към икономическия риск. 

 Дефиниране и дескриптори на икономическия риск. Подходи за оценка на 
риска.  

 Субективна оценка на обективните фактори на икономическия риск. 
 Индивидуални различия в субективната перцепция на риска  
 Рационалност и интуиция. 

4.  Психологически аспекти на потребителското поведение 
  Потребителско поведение и теория за социалното учене. 

 Потребителско поведение и теория за когнитивния дисонанс. 
 Влияние на нивото на претенциите върху мотивацията за потребление. 
 Информираността при вземане на решение за потребление. 

5. Нагласи за спестяване и инвестиции 
  Основни направления в съвременните изследвания на спестовното 

поведение. 
 Зависимост на спестовното поведение от размера и формата на 

доходите, психическата цена и времевия хоризон. 
 Социално-психологически модели на спестяването.  
 Структура на инвестиционното поведение и неговите детерминанти. 

6. Психологически проблеми на безработицата 
  Икономически и психологически подходи към безработицата 

 Четирифазен модел на приспособяване към безработицата и 
икономическата дезинтеграция. 

 Личностни фактори  при адаптирането към състоянието на безработица.  
 Влияние на минимални или максимални нива на удовлетвореност от работата 

върху вероятността за напускане на работа. 
7.  Психология на конкуренцията, икономическият стресор 
  Възприятие на пазарната неопределеност, субективни преценки и избор 

на стратегия. 
 Икономически стрес и ниво на постижение 
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 Стресогенно действие на икономическите кризи  
 Личностни и демографски особености при справянето с икономическите 

страсори 
 Пазарна адаптация и психични състояния на личността. 
 Психични и соматични заболявания врезултат на икономически стресори 

8. Психология на рекламата 

  Възникване и развитие на психология на рекламата. 
 Модели на реклама 
 Разработване на рекламна стратегия. 
 Емоциите в рекламата. 
 Комуникационният процес в рекламата. 

9. Психологически аспекти на възприемането на инфлацията  
  Макроикономическа промяна и микроикономически решени 

 Пазарна сила на пасивния потребител. 
 Феноменът на микро играчите на пазара. 
 Възприятие на промяната в относителните цени. 
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Обучението по “Икономическа психология” цели формирането на умения за: 

- Анализ на икономическото поведение на реални икономически субекти 
- Да изследва аспекти на икономическото поведение, както и да изгражда прогнози  
- Отчитане на  субективните нагласи и възприятия при провеждане на икономически 

мероприятия  
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- Осмисляне на психологическите основания на макроикономически явления в 
глобализиращата се икономика. 

- Формиране на умения за поставяне яснота на целите и самоорганизиране при 
реализацията им. 

- Развиване на умения за прилагане на различни схеми на мениджърска дейност и 
изработване на управленски решения. 

 
 

 


