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 Цели на курса: Да се запознаят студентите с психологическите 

детерминанти на поведението на икономическите субекти, както и с възможността 

на икономическите субекти да оказват обратно въздействие на икономическата 

действителност. 
 

    Анотация 

 

 Съдържанието на курса обхваща два проблемни кръга. В първия се  

разглежда потребителското поведение - мотивация, нагласи, емоции на 

потребителите, социално-психологически детерминанти на потребителското 

поведение. 

 Във втория кръг се разглеждат психологическите аспекти на основните 

пазарни процеси - дифузия на нов продукт, рисковото поведение на пазара, 

конфликтите на пазарното поле, процесите на покупко-продажба и др. 

  
 

   Тематичен план 
 

 1. Възникване и развитие на икономическата психология. 

 2. Същност на потребителското поведение. 

 3. Потребителското поведение като процес на вземане на решение за 

покупка 

 4. Мотивация на потребителското поведение. 

 5. Емоции и потребителско поведение.  

 6. Когнитивни компоненти на потребителското поведение. 

 7. Формиране на потребителски нагласи.   

 8. Социални детерминанти на потребителското поведение.   

 9. Дифузия на нов продукт на пазара. 

 10. Конфликти на пазара. 

 11. Психологически аспекти на стоката.   

 12. Психологически аспекти на парите.       

 13. Психология на продажбата. 

 14. Потребителят в интеракцията “купувач-продавач”. 



 15. Икономическият стресор. Безработицата като стресогенен фактор.  
  

  План на семинарните занятия 

 1. Приложение на психологически теории в изследването на 

потребителското поведение. 

 2. Процесите на глабализация и тяхното отражение върху потребителското 

поведение. 

 3. Специфика на процеса на вземане на решение за покупка при различни 

групи стоки. 

 4. Ценностна система и потребителски избор. 

 5. Приложения на теорията за когнитивния дисонанс при изучаване на 

потребителското поведение.  

 6. Стратегии и подходи за активиране на потребителя. 

 7. Използване на невербалната комуникация в процеса на продажба. 

 8. Решаване на конфликти на пазарнатото поле. 
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