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ОБЩИ УСЛОВИЯ:
• Сесиите за държавен изпит са две: юлска и септемврийска.
• Преди всяка сесия на сайта на Стопанския факултет се обявяват промени в правилата
и процедурите за провеждането на държавните изпити.
• Студентът, който желае да се яви на съответната сесия, подава заявление до Учебния
отдел на Стопанския факултет (Инспектор студенти – ОКС „Магистър“), в срокове и
по начин, които се оповестяват на сайта. Задължително се прилагат две снимки
(паспортен формат), надписани на гърба с трите имена на студента и факултетния
му номер.
• До държавен изпит се допускат студентите, които успешно са положили всички
изпити от следването и оценките им са нанесени в Главната книга. Справката за
допускане се изготвя служебно от Учебен отдел.
• Всеки студент трябва задължително да носи студентската си книжка на държавния
изпит.
• Забранено е носенето и използването на телефони и други мобилни устройства. По
време на изпита те трябва да бъдат изключени и прибрани.
• Изпитът е писмен и се провежда в две части по 75 минути с 15 мин. почивка между
тях. Не се допуска излизането от залата по време на изпита.
• Изпитът е анонимен и се провежда в съответствие с правилата за анонимност.
• В първата част на изпита студентите решават тест със затворени въпроси. Във
втората част на изпита студентите отговарят на отворени въпроси.
• Крайната оценка от изпита е средноаритметична от оценките на двете части, но ако
едната от двете оценки е „слаб 2“, крайната оценка също е „слаб 2“.
1. Същност на управлението – кибернетичен подход; социологически подход.
2. Развитие на управленската мисъл. Класически подход (Фредерик Тейлър, Анри Файол, Макс
Вебер). Школа на „човешките отношения” (Мери Паркър Фолет и Елтън Мейо). Системен
подход. Ситуационен подход.
3. Организацията като обект на изследване. Подходи към определянето и интерпретирането на
организацията. Организацията като система.
4. Класически организационни структури – линейна структура, функционална структура,
линейно-щабна структура, линейно-функционална структура. Интегрирана проектногрупова структура. Матрична структура (силна матрица). Петте компонента на
организационните структури и пентагон на Хенри Минцбърг.
5. Формулиране на целите в организацията. Дърво на целите.
6. Управленското решение. Същност. Видове управленски решения. Етапи на процеса на
вземане на решение.

7. Основни дейности, чрез които се осъществява управлението – планиране, организиране,
ръководство, контрол.
8. Планирането като функция на управлението. Същност на планирането. Необходимост от
планиране. Ползи от планирането. Потенциални недостатъци на планирането. Стратегически
и оперативен план.
9. Мотивационни теории, основаващи се на потребностите на хората – теория на Маслоу,
теория на Хърцбърг и теория на Алдерфер. Основна идея на мотивационните теории,
основаващи се на очакванията – теория за очакванията на Вруум. Основна идея на
мотивационните теории, основаващи се на социалните сравнения.
10. Лидерството – същност и основни характеристики. Лидерство и ръководство.
11. Ръководен стил и модели на ръководния стил – едномерен модел на Левин, едномерен модел
на Танненбаум/Шмид, двумерен модел на Блейк и Моутън (мениджърска решетка), тримерен
модел на Реддин, четиримерен модел на Бланчърд и Хирси и многомерен модел на Ликерт
(четири мениджърски системи – 4М).
12. Изграждане и развитие на ефективни работни екипи.
13. Общуването в организацията.
14. Култура на организациите.
15. Управление на организационните конфликти.
16. Управление на човешките ресурси и управление на персонала в организацията – същност и
съдържание на понятията, основни функции.
17. Планиране на персонала.
18. Проектиране на длъжностите. Длъжностна характеристика.
19. Набиране и подбор на персонал.
20. Същност и цели на оценяването на персонала.
21. Обучение и квалификация на персонала на организацията.
22. Кариера и планиране на кариерата на кадрите в организацията.
23. Оценка на работните места – основа за формиране на системата за възнаграждение.
24. Възнаграждение и стимулиране на персонала в организациите.
25. Анализ на работните условия, оценка на рисковете, осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд.
26. Основни идеи на доктрината TQM (управление чрез тотално качество) – същност и развитие.
27. Модел за организационно съвършенство на Европейската фондация по управление на
качеството (EFQM Excellence Model).
28. Същност на LEAN мисленето. Основни идеи.
29. ТОП инструменти за управление на бизнеса (актуално състояние въз основа на проучванията
на Bain&Co).
30. Концепцията на маркетинга. Стратегическите решения в маркетинга. Маркетингово
проучване.
31. Продуктов жизнен цикъл. Сегментиране на пазара и позициониране на продукта.
32. Маркетингов микс. Продуктова политика. Дистрибуция. Ценови стратегии. Комуникационен
микс.
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