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КУРС ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

Наименование на курса на обучение: Стратегическо поведение и теория на игрите  
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Анотация 

Този курс е въведение към стратегическото мислене прилагано в управленски ситуации. Чрез 

едновременно използване на езика и инструментите на теорията на игрите, икономика и 

управление в курса се разработва рамка, за да се подпомогне анализът на реални бизнес 

ситуации. 

Цели на учебната програма/план 

Основна цел на програмата е да задълбочи познанията и компетенциите за взимане на  

управленски решения, като акцентира върху приложението на теорията на игрите при 

определяне на стратегическото поведение на фирмата. Като подцели се идентифицират: 

 придобиване и/или разширяване на теоретични знания относно пазарните структури и 

стратегическото поведение в условията на пазарна сила 

 развиване на умения за прилагане инструментариума на теория на игрите за целите на 

стратегическото управление 

 задълбочаване на компетенции, адекватни към спецификата на процеса на взимане на 

решения в съвременната бизнес организация 

 по-гъвкава и пълна адаптация към пазара на труда чрез засилване на връзката между 

учебния процес и нуждите на реалната икономика 

 разширяване на компетенциите за използване на информационно-компютърни 

технологии в бизнес практиката 

Предпоставки 

Важна предпоставка за развитието на конкурентна, жизнеспособна и иновативна икономика в 

съответствие с целите, определени от "Европа 2020" е наличието на квалифицирана работна 

ръка. В условията на динамични пазарни процеси и в резултат рискова и бързо променяща се 

бизнес среда, съпътствани от нарастваща интеграция на европейските икономики, са 

необходими: 

 развиване на общи умения за вземане на управленски решения, прилагане на теория на 

игрите за разработване на стратегии на фирмено поведение, използване на компютърни 

технологии за систематизиране и обработка на информация;  

 изграждане на специфични умения за стратегическо планиране, оценка, анализ и 

прогнозиране на икономически и пазарни условия, стратегическо управление при риск, 

адаптиране на формализирани методи и управленски информационни системи и прилагането 

им в практиката. 

Курсът не предполага специална подготовка. 


