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Съдържание на дисциплината (анотация) 

 

Съдържанието на курса обхваща три проблемни кръга. В първия се се 

разглежда потребителското поведение - мотивация, нагласи, емоции на 

потребителите, социално-психологически детерминанти на потребителското 

поведение и модели на вземане на решение за покупка. 

 Във втория кръг се разглеждат психологическите аспекти на основните 

пазарни процеси - дифузия на нов продукт и преодоляване на психологически 

бариери, рисковото поведение на пазара, конфликтите на пазарното поле, 

процесите на покупко-продажба и др. 

 Третият кръг включва теми, изясняващи обратното влияние на 

икономическите процеси върху пазарния субект. 
 

Цели на курса  
 

Да се запознаят студентите с психологическите детерминанти на поведението на 

икономическите субекти, както и с възможността им да оказват обратно въздействие на 

обективните икономически процеси. 

Преминавайки курса,  студентите трябва да знаят:  

1/ Какви са възможностите на икономическите субекти да въздействат на 

решенията на другите икономически субекти; 

2/ Кои са психологическите детерминанти на потребителската поведение; 

3/ Основни стратегии за стимулиране на желаното ответно поведение на 

потребителите.  

 

Преминавайки курса, студентите трябва да могат: 

 Да планират изследване на потребителското поведение 
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 Да избират най-подходящите методи и средства за въздействие на потребителското 

поведение съобразно поставените маркетингови цели. 

 

Връзка с други дисциплини от учебния план  

 

Методи на преподаване  

Лекционен 

 

Извънаудиторна натовареност на студентите 

Подготовка за изпит 

 

Форма на контрол и методи на оценяване 
Писмен изпит в рамките на сесията 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  НА УЧЕБНАТА  ПРОГРАМА: 

 

А.Лекции: 

№ Тема: Бр.ч.: 

1. Възникване и развитие на икономическата психология 2 

2.  Същност на потребителското поведение 2 

3. 

  

Потребителското поведение като процес на вземане на решение. Видове 

решения 

4 

4.  Мотивация на потребителското поведение. Теории за мотивацията и 

приложението им в маркетинга 

2 

5.  Познавателни компоненти на потребителското поведение  2 

6. Емоции и потребителско поведение 2 

7. Формиране на потребителски нагласи 2 

8. Промяна на потребителските нагласи 2 

9. Социални детерминанти на потребителското поведение 2 

10. Проникване на иновационен продукт на пазара 2 

11.  Психологически бариери пред иновационните продукти и стратегии за 

преодоляването им 

2 

12. Психология на парите. Нагласи към спестяване и вземане на заем 2 

13. Психологически аспекти на ценообразуването 2 

14. Психологически аспекти на стоката 2 

 Общо 30 

 

Б. Упражнения: 

 

№ Тема: Бр.ч.: 

   

   

                                                                      Общо:  
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