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 КУРС ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

Наименование на курса на обучение: Поведенческа (бихевиористична) икономика  

Общ хорариум: 30  часа 
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Анотация 

Поведенческата икономика е на път да се превърне в нова доминираща доктрина за 

икономиката. Тя се опира на психологията, за да обясни решенията, които хората вземат.  

Твърди се, че действащите лица в икономиката не са стриктно рационални същества, чиито 

решения имат за цел единствено задоволяване по най-добрия начин на техния личен интерес. 

От една страна, хората са подвластни на емоции, вярвания, интуиция и проявяват 

недалновидност. От друга страна, те не целят единствено увеличаване на собствената си 

изгода – моралните и социалните норми ги карат понякога да проявяват солидарност, дори 

алтруизъм. 

Цели на учебната програма/план 

Целта на курса по поведенческа икономика е да представи това ново течение в икономическата 

наука, което вече се преподава в най-престижните американски университети. Проблематиката 

се радва на успех и сред широката публика, тъй като хората искат да разберат защо толкова 

често вземат лоши икономически решения. Очевидният провал на доминиращата 

неокласическа икономическа теория поставя въпроси, за които поведенческата теория има 

отговор.  

Предпоставки 

Курсът по Поведенческа икономика е ориентиран към хора, чиято работа е свързана със 

вземане на решения. За разбирането на значението на тази относително нова теория за 

икономиката е нужно единствено умението човек да се поставя на мястото на другия. 

Осъзнаването на първичните ни човешки икономически инстинкти ще промени гледната Ви 

точка за всеки основен икономически въпрос, свързан с това какво става, когато хората работят 

заедно, обменят и търгуват едни с други. Предмет на разглеждане е човешкото поведение и 

начинът, по който вземаме решения (които не винаги са правилни). Хората се оказват 

последователно и предвидимо ирационални.  

За записване в курса не е задължително да имате икономическо образование.  

 


