КОНСПЕКТ
на държавен изпит на специалност Корпоративен мениджмънт

I. Обща част

1. Стратегически мениджмънт: същност, развитие и характеристики.
Определения за стратегически мениджмънт. Разлики между стратегия и бизнес модел. Историческо
развитие на стратегическия мениджмънт. Мащаб на управлението. Критерии за стратегия, тактика и
оперативно управление. Значение на стратегическия мениджмънт за корпоративното управление.

2. Видове стратегии в корпоративния мениджмънт.
Принципи на стратегирането. Стратегии според равнището на управление. Стратегии според
конкурентните предимства. Продуктово-пазарни корпоративни стратегии. Стратегии за ръст на потенциала.
Структурни стратегии. Предимства и недостатъци на различните видове стратегии в корпоративния
мениджмънт.

3. Стратегически анализи и решения в корпоративния мениджмънт.
Стратегически анализи. Влияние на външните фактори. Влияние на вътрешните фактори. SWOT матрица.
Източници на конкурентен натиск – модел на Портър за петте сили. Стратегически решения. Същност и
характеристики на стратегическия избор. Вземане на решения в условия на риск и неопределеност. Методи,
подходи и инструменти за вземане на стратегически решения.

4. Субекти на стратегическия мениджмънт: видове и характеристики.
Вътрешни субекти на стратегическия мениджмънт. Мениджъри, наемен персонал, инвеститори
(собственици), анализатори (експерти). Външни субекти на стратегическия мениджмънт. Потребители,
дистрибутори (доставчици), партньори (обслужващи банки, инвестиционни дружества), консултанти, местна
и централна власт. Разпределение на участието и съучастието на субектите в цикъла на управление.

5. Човешки капитал: същност, принципи и развитие.
Същност на човешкия капитал в контекста на корпоративния мениджмънт. Основополагащи принципи
на теорията за човешкия капитал. Развитие на концепцията за човешкия капитал. Човекът и човешкият
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капитал като обекти и субекти на общественото взаимодействие. Тенденции в развитието на човешкия
капитал.

6. Икономически измерения на човешкия капитал.
Човешкият капитал в измерението на икономиката. Човешките ресурси – фактор на икономическия
растеж. Индикаторна система на човешкия капитал. Анализ на ползите и разходите при формирането на
човешки капитал. Противоречия между икономическа и социална компонента в човешкия капитал.

7. Човешки капитал: стойност, инвестиции и доходи.
Стойност на човешките ресурси във фирмата. Детерминанти на оперативните разходи за човешките
ресурси във фирмата. Правила и критерии за инвестиционни решения в човешки капитал. Инвестициите в
човешки капитал. Разпределение на доходите в сферата на човешкия капитал.

8. Корпоративно предприемачество: същност, функции и развитие.
Същност на корпоративното предприемачество. Теории за корпоративното предприемачество. Видове
корпоративно предприемачество. Корпоративно предприемачество и риск. Стимулиране на корпоративното
предприемачество. Корпоративното предприемачество в национален и глобален аспект.

9. Корпоративният предприемач: същност и характеристики.
Същност и специфика на корпоративния предприемач. Личностни характеристики на корпоративния
предприемач. Мотивация на корпоративния предприемач. Култура на корпоративния предприемач.
Корпоративният предприемач в контекста на корпоративния мениджмънт.

10. Вътрешнофирмено предприемачество: същност, предпоставки, управление.
Същност на вътрешнофирменото предприемачество (интрапреньорство). Предпоставки за развитие на
вътрешнофирменото предприемачество. Роля на вътрешната и на външната среда за успешна реализация на
вътрешнофирменото предприемачество. Управление на вътрешнофирменото предприемачество.
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II. Специална част

11. Мултикултурна бизнес среда: същност, типология и компоненти.
Същност на мултикултурната бизнес среда. Принципът на разнообразието и неговото използване като
конкурентно предимство. Типология на видовете култури. Компоненти на мултикултурната бизнес среда.
Регионалните различия в реализацията на бизнеса в световен мащаб.

12. Бизнес-екипи в мултикултурни корпорации.
Изграждане на ръководни бизнес-екипи в мултикултурни корпорации. Лидерство в компании с
различни култури и смесен етнически състав. Социо-културни и психологически детерминанти на
организационното поведение в мултикултурна бизнес среда.

13. Корпоративният мениджмънт в мултикултурна бизнес среда.
Особености на корпоративния мениджмънт в мултикултурна бизнес среда. Подходи за преодоляване
на културни различия и противоречия. Успешни модели за корпоративно управление в мултикултурна бизнес
среда. Неуспешни модели за корпоративно управление в мултикултурна бизнес среда.

14. Конфликти и противоречия в мултикултурна бизнес среда.
Структура на конфликта в мултикултурна бизнес среда. Динамика на конфликта в мултикултурна бизнес
среда. Видове конфликти в корпорацията обусловени от мултикултурна бизнес среда. Модели и техники за
управление на конфликти и противоречия в мултикултурна бизнес среда.

15. Активна корпоративна сигурност.
Концептуален базов модел за активна корпоративна сигурност. Характеристики на вътрешната и
външната среда за сигурност на корпорацията. Опасности, заплахи и рискове пред корпорацията. Основни
дейности за управление на корпоративната сигурност в организацията.

16. Бизнес разузнаване и бизнес контраразузнаване в корпорацията.
Същност на бизнес разузнаването в корпорацията. Система за бизнес разузнаване в корпорацията:
планиране, изграждане, управление и контрол. Същност на бизнес контраразузнаването в корпорацията.
Система за бизнес контраразузнаване в корпорацията: планиране, изграждане, управление и контрол.

17. Човешки ресурси в корпорацията и активна корпоративна сигурност.
Изисквания към човешките ресурси в корпорацията от гледна точка на активната корпоративна
сигурност. Делови качества на служителя и сигурността на корпорацията. Бизнес етика на служителите на
корпорацията в контекста на сигурността.
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18. Корпоративно консултиране: същност, специфика и развитие.
Същност на корпоративното консултиране. Основни понятия – консултиране и консултант. Специфика
на консултантските услуги за бизнеса. Видове консултантски услуги в сферата на корпоративния сектор.
Консултантската дейност по света. Развитие на корпоративното консултиране в България.

19. Корпоративно консултиране: диагностика, анализ и доклад.
Първична фирмена диагностика (подготовка, предварителни изследвания, първоначална среща с
ръководството, посещение на място). Техники за външен (консултантски) анализ (петте сили, PEST анализ,
изследване на конкурентите, проучване на пазара, практически пример). Диагностичен (консултантски)
доклад (цел и обхват, диагностични процедури и изследвания, обсъждане на важни констатации и изводи).

20. Корпоративният консултант: дейност и характеристики.
Основни дейности извършвани от корпоративния консултант. Видове консултанти. Подбор на
консултанти от страна на клиента. Етични норми и принципи при консултирането. Фактори, въздействащи
върху организацията и пазара на консултантски услуги.
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