КОНСПЕКТ
за държавен изпит на специалност
Корпоративен мениджмънт
ОКС МАГИСТЪР

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 капитал като обекти и субекти на общественото взаимодействие.
Тенденции в развитието на човешкия капитал.
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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. 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.
8. 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.
9. Външноикономическа политика: същност и особености.
Същност на външноикономическата политика. Класически и съвременни теории на
международната търговия. Многонационални корпорации и преки чуждестранни
инвестиции.
10. Международен маркетинг: същност, характеристики и развитие.
Същност на международния маркетинг. Основни характеристики на международния
маркетинг. Етапи в интернационализацията на фирмената дейност. Развитие на
международния маркетинг.
11. Международни маркетинг проучвания.
Същност и специфика на международните маркетинг проучвания (ММП). Основни етапи по
хода на технологичния цикъл на едно ММП. Проектиране на ММП. Основните методи за
провеждан на ММП (наблюдение, фокус групи, интервюиране, анкетиране). Анализ и
оценка на информацията. Изисквания спрямо дейността на международните маркетинг
екипи.
12. Сегментиране на международен пазар.
Същност и специфика на международния пазар в контекста на сегментирането. Процес на
сегментиране на международен пазар. Избор на критерии и показатели за сегментиране и
особености на тяхното приложение. Определяне на характеристиката на пазарните сегменти
– основни параметри, предимства и недостатъци на отделните сегменти.
13. Международна реклама в контекста на бизнеса.
Международна реклама: същност и функции. Основни рекламни подходи за обхващане на
международен пазар. Организация и управление на международната рекламна дейност на
компанията. Традиционни и нови рекламни методи и средства за подпомагане на бизнес
дейността.
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14. Митнически тарифи и валутни операции.
Митнически тарифи и тяхното отражение върху икономическото развитие. Валутни
операции: същност и характеристики.
15. 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.
16. 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).

Задължителна литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Боева, Б. Управление на смесени фирми : София, НБУ, 2015.
Василева, А. Международен бизнес : София, Стопанство, 2011.
Георгиев, Ил., Георгиева, Ил. Корпоративно управление : София, 2012.
Димитров, Д. Конфликтология : София, Стопанство, 2003.
Димитров, Д., Тошев, Т., Цанов, Ив. Управленско консултиране и синергетика : София, БАК, 2013.
Димитрова, Ян. Корпоративната култура като конкурентно предимство : София, Марин
Дринов, 2012.
7. Захариев, А. Финансово управление на човешките ресурси : София, Абагар, 2001.
8. Казаков, Ат. Човешкият капитал. Формиране, функциониране и инвестиционни решения :
София, Стопанство, 2010.
9. Каракашева, Л. Международен маркетинг : София, Призма, 2007.
10. Кънев, П., Христова, В. Предприемачество : Свищов, Д. А. Ценов, 2011.
11. Люки, Р. Стратегия. Създаване и прилагане на най-добрата стратегия за вашия бизнес.
Harvard Business School Publishing : София, Класика и стил, 2008.
12. Портър, М. Конкурентна стратегия. Техники за анализ на индустрии и конкуренти : София,
Класика и стил, 2005.

Препоръчителна литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Алексиева, С. Бизнес комуникации : София, НБУ, 2011.
Доралийски, Анг. Стратегически мениджмънт : София, НБУ, 2002.
Душанов, Ив., Димитров, М. Курс по счетоводство на предприятието : София, Ромина, 2008.
Илиев, Й. Управление на човешките ресурси. Умението да мотивираме : София, Абагар, 2007.
Колев, Бл. Икономическа култура : София, Стопанство, 2012.
Люки, Р. Коучинг и менторство: Ръководство за успешен бизнес : София, Класика и стил, 2008.
(Harvard Business Essentials).
Паунов, М. Организационно поведение : София, Сиела, 2006.
Ставрев, Св. Основи на управлението (управление на организациите) : Пловдив, 2013.
Ставрев, Св. Кризата на публичния мениджмънт. София, Класика и стил, 2007.

1.06.20
стр. 3 от 3
Адрес: ул. Задруга 18, 4004 Пловдив; Телефон: 032 672 362; E-mail: info@ehsem.org; Web: ehsem.bg

