
 

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: 1 от 8 

 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 
 

ДЕКАН: 

(Доц. д-р Блага Стойкова)  
 
 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА  
 
 
 

Дисциплина ПСИХОЛОГИЯ НА РИСКА В АГРАРНАТА ИКОНОМИКА 

Специалност АГРАРНА ИКОНОМИКА И ТЪРГОВИЯ 

Област на висше образование 3.0. Социални, стопански и правни науки 

Професионално направление 3.8. Икономика 

Статут на дисциплината задължителна     Х  избираема    факултативна 

Курс Редовно/ Задочно – 3 

Семестър Редовно/ Задочно  - 5 

Образователно 
квалификационна степен  бакалавър        магистър 

Форма за проверка на знанията  писмен изпит       тест                  друга 

 
 

Приета на заседание на Комисията по учебна 
дейност и качество на обучението Протокол № 6/8-07-2020 

Приета на заседание на Катедрен съвет Протокол № 11 / 20.07.2020 г. 

Утвърдена на Факултетен съвет  Протокол № 12 / 21.07.2020 г. 

 
 
 
 

Стара Загора, 2020 г.  
 

 



 

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: 2 от 8 

 

 

 

 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
 
1. ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН 
  

Код на дисциплината 
010663 

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 
15    8     

Практически занятия          

Семинари  15    7    

Форми на извънаудиторна 
работа          

Подготовка за семинар    18    24  

Самоподготовка за текущ 
контрол и изпит 

   15    24  

Други форми          

ОБЩО 15 15  33 8 7  48 2,5 

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

1. Дисциплината  се чете пред студентите – бакалаври по специалността: ”Аграрна 
икономика и търговия” от 2012/2013 г. Необходими предпоставки за преподаването й са 
изведените в предишни семестри дисциплини като:”Икономическа психология”, 
„Организационно поведение”, „Основи на управлението” и др. 

 
2. Описание на съдържанието на дисциплината: 

       Учебната програма по дисциплината е разработената чрез интеграция на 
психологическите и икономически теории за икономическото поведение, съобразени със 
спецификата на икономическите аспекти на регионалното развитие. 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 
пет основни модула: 
І. Понятие за риск, като в този модул са включени следните тематични единици: Дескриптори 
на риска;  Дефиниране на икономическия риск; Рискова ситуация; Подходи за оценка на риска в 
регионален аспект; 
ІІ. Субективна полезност и перцепция на икономическия риск, със следните тематични 
единици: Икономически и психологически модели на субективната полезност; Оптимизация на 
субективната полезност; Детерминация на субективната полезност на решението 
ІІІ. Ефекти на субективната перцепция на икономическия риск, с включени средните тематични 
единици:; Ефекти на последиците от алтернативите; Ефекти на вероятностите на 
алтернативите; Ефекти на времевата структура на алтернативите; 
ІV. Индивидуални различия и субективна перцепция на риска: Търсене на усещания и 
склонност към риск; Вземане на решения; Мотивация за постижение, рационалност и интуиция 
V. Субективна перцепция на факторите на икономически риск в регионален аспект: 
Икономически и психологически подходи към икономическия риск; Субективна оценка на 
обективните фактори на икономическия риск;  

Структурираното по този начин учебно съдържание позволява на студентите да 
съвместят 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 

 І. ПОНЯТИЕ ЗА РИСК   

1 Дескриптори на риска 1 1 

2 Дефиниране на икономическия риск 1 

3 Рискова ситуация 1 

4 Подходи за оценка на риска в регионален аспект 1 

 ІІ. СУБЕКТИВНА ПОЛЕЗНОСТ И ПЕРЦЕПЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ 

РИСК 
 

 

5 Икономически и психологически модели на субективната полезност 1 1 

6 Оптимизация на субективната полезност 1 

7 Детерминация на субективната полезност на решението 1 

 ІІІ. ЕФЕКТИ НА СУБЕКТИВНАТА ПЕРЦЕПЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ 

РИСК 
 

 

8 Ефекти на последиците от алтернативите 1 1 

9 Ефекти на вероятностите на алтернативите 1 1 

10 Ефекти на времевата структура на алтернативите 1 1 

 ІV. ИНДИВИДУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ И СУБЕКТИВНА ПЕРЦЕПЦИЯ НА 

РИСКА 
 

 

11 Търсене на усещания и склонност към риск 1 1 

12 Вземане на решения 1 

13 Мотивация за постижение, рационалност и интуиция 1 

 V. СУБЕКТИВНА ПЕРЦЕПЦИЯ НА ФАКТОРИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ 

ИКОНОМИЧЕСКИ РИСК  
1 

 

14 Икономически и психологически подходи към икономическия риск в 

регионалната икономика 
1 

2 

15 Субективна оценка на обективните фактори на икономическия риск в 

регионален аспект 
1 

ОБЩО  15 8 
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4.1.2. УПРАЖНЕНИЯ 

№ 
Тема 

 

Хорариум 
часове 

редовно задочно 

1.  Неопределеността, вероятността,  алтернативността 
проспективността,  обективността и субективността като 
дескриптори на риска 

1 

1 2.  Рискът като събитие , дейност, вероятност, параметър на 
решението и  общотеоретично понятие  

1 

3.  Икономически риск , рискова ситуация, подходи за оценка на 
риска 

1 

4.  Нормативен Neumann-Morgenstern модел на полезността. 
ревизиран модел на полезността,  модел на неочакваната 
полезност, полезност на решението  

1 1 

5 Оптимизация на субективната полезност - Еталонна точка и 
правило на върха и края; Детерминация на субективната 
полезност на решението 

1 
1 

6.  Ефекти на последиците от алтернативите - Ефект на 
оформянето, ефект на закрепването  

1 

7. Ефекти на вероятностите на алтернативите - ефект на 
репрезентативността; ефект на нереалистичния оптимизъм; 
ефект на сигурността; ефект на достъпността; ефект на 
изолацията ; 

2 1 

8. Ефекти на времевата структура на алтернативите - Ефект на 
времевото дисконтиране ; Ефект на величината; Ефект на 
последователността; Ефект на разпределението; Ефект на 
независимостта на сферите; 

2 1 

9.  Мотивацията за постижение и рисковети решения 1 1 

10. Индивидуални различия в рисковото поведение - търсене на 
усещания и склонност към риск  

1  
1 

11. Рационалност и интуиция при вземане на решения  1 

12. Икономически и психологически подходи към икономическия 
риск 

1 
 

1 
 13. Видове икономически риск и Субективната им оценка  1 

ОБЩО  15 8 

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

модериране. 
 

http://www.unisz-iso.org/
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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 "ПСИХОЛОГИЯ НА РИСКА В АГРАРНАТА ИКОНОМИКА” 

Конспект за провеждане на изпит  

за редовно и задочно обучение в спец. «Аграрна икономика и търговия» 
Образователно квалификационна степен: Бакалавър 

4. Неопределеността, вероятността,  алтернативността проспективността,  обективността 

и субективността като дескриптори на риска 

5. Рискът като събитие , дейност, вероятност, параметър на решението и  общотеоретично 

понятие  

6. Икономически риск , рискова ситуация, подходи за оценка на риска 

7. Нормативен neumann-morgenstern модел на полезността. Ревизиран модел на 

полезността,  модел на неочакваната полезност, полезност на решението  

8. Оптимизация на субективната полезност - Еталонна точка и правило на върха и края; 

Детерминация на субективната полезност на решението 

9. Ефекти на последиците от алтернативите - Ефект на оформянето, ефект на 

закрепването  

10. Ефекти на вероятностите на алтернативите - ефект на репрезентативността; ефект на 

нереалистичния оптимизъм; ефект на сигурността; ефект на достъпността; ефект на 

изолацията ; 

11. Ефекти на времевата структура на алтернативите - Ефект на времевото дисконтиране ; 

Ефект на величината; Ефект на последователността; Ефект на разпределението; Ефект 

на независимостта на сферите; 

12. Мотивацията за постижение и рисковите решения 

http://www.unisz-iso.org/
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13. Индивидуални различия в рисковото поведение - търсене на усещания и склонност към 

риск  

14. Рационалност и интуиция при вземане на решения  

15. Икономически и психологически подходи към икономическия риск 

16. Видове икономически риск и субективната им оценка 
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9. ПРИДОБИТИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО  
Обучението по дисциплината цели формиране на умения за: 

- Разбиране на рисковото икономическото поведение на икономически субекти в бизнеса. 
- Прогнозиране на риска в икономическото поведение и изграждане на прогнози  
- Анализ на влиянието на субективните нагласи и възприятия при провеждане на 

икономически мероприятия  
- Изграждане на умения за обучение на икономически специалисти, работещи в рискови 

от икономическа гледна точка сфери. 
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