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КАТЕДРА  “Международни икономически отношения” 

ВЪПРОСНИК 

за държавен изпит на студентите  ОКС „Магистър“  специалност  

“Конкурентно и бизнес разузнаване” 

 

Предприемачество и малък и среден бизнес 

1. Предприемаческата идея и култура на предприемачеството 

2. Предприемаческият процес – анализ и стратегии 

3. Предприемаческо управление и предприемачески мрежи 

4. Бизнес практики и система за управление на информационната сигурност в МСП 

Уеб технологии в реално време 

5. Технологии за разработване на клиентската част на уеб сайт: HTML, CSS, JavaScript - 

същност, приложение в практиката, примери. 

6. Технологии за разработване на сървърната част на уеб сайт: PHP, MySQL - същност, 

приложение в практиката, примери. 

7. Уеб базирани платформи за управление на съдържанието - същност, класификация, 

предимства и недостатъци. 

8. Анализ на потребителската активност в реално време - Google Analytics. 

9. Анализ на потребителското поведение в социални медии - същност. 

Международни бизнес операции 

10. Международен бизнес и международна бизнес среда 

11. Международни пазари и подходи за навлизане 

12. Стратегии и организация на международния бизнес 

13. Външнотърговски операции 

14. Управление на човешките ресурси в международния бизнес 

15. Финансиране в международния бизнес 

Конкурентно разузнаване и конкурентоспособност 

16. Конкуренция и конкурентоспособност на бизнеса  
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17. Частна разузнавателна дейност и други информационни дейности на компанията 

18. Цикъл на конкурентното разузнаване 

19. Индустриален шпионаж и индустриален контрашпионаж 

Функционални способи в конкурентното разузнаване 

20. Информационни войни и социално инженерство 

21. Разузнаване и бизнес събития 

22. Мониторинг и анализ на социални медии 

23. Етиката в конкурентното разузнаване  

Сигурност и защита на информацията 

24. Защита на личните данни 

25. Видове класифицирана информация и нива на класификация 

26. Органи за защита на класифицираната информация.  

27. Видове защита на класифицираната информация 

Лидерство и критично мислене 

28. Изграждане на организационна култура и междукултурни компетенции 

29. Управление, медиация и решаване на конфликти 

30. Управление на риска и критично мислене 

Бизнес интелиджънс и Big Data 

31. Архитектура и функции на бизнес интелигентните системи (БИС) 

32. Интелигентни технологии в БИС 

33. Облачни изчисления 

Иконометричен анализ и панелни данни 

34. Панелни данни - същност и особености на методите. 

35. Нестационарност на данните. Единични корени. Нестационарни панели. 

36. Коинтеграция - различия спрямо обикновената регресия. 
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