ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "Проф. д-р Асен ЗпатаровВидин,3700
Южна промишлена зона

УТВЪРДИЛ
ДИРЕКТОР:

КОНСПЕКТ
ПО Икономика и управление на предприятието - 12 клас
(ПРИРАВНИТЕЛНИ, ПОПРАВИТЕЛНИ, ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА, САМОСТОЯТЕЛНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА)

1. Управление на предприятието. Управление на предприятието - същност и
функции. Мотивация и личностна ценностна система като фактор на
управление. Стил на управление .
2.

Планиране. Същност и видове планиране. Стратегическо планиране.
Прилагане на методи и модели за разработване на стратегията Тактическо и
оперативно планиране-разработване на оперативен план. Управленско
решение.

3. Организиране. Същност и аспекти на организирането.Принципи на
организирането.Организиране на структура Организиране на дейност прилагане на методи и модели.
4. Контрол и контролинг.
5. Управление на човешките ресурси в предприятията. Управление на персонала
НКПД. Длъжностна характеристика. Планиране и подбор на персонала.
Организация на персонала. Планиране на потребностите от персонал. Подбор
на персонала. Развитие и обучение на персонала. Интервю за оценка на
представянето на сътрудник.
6. Управление на качеството в предприятията. Понятие за качество и
управление на качеството. Значение. Международни норми и стандарти.
7.

Управление на риска. Рискова политика на предприятията.

8. Материално и стоково стопанство. Материално снабдяване - същност,
значение, фази, инструменти, принципи на доставка. Складово стопанство-
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същност, функции и видове. Прилагане на икономическите показатели за
определяне на ефективността на дейността
9.

Индустриално предприятие. Индустриално предприятие - същност и
видове.Видове и типове производство - примери от стопанската
практика.Промишлена продукция.Производствена програма.

1 О. 16 3. Занаятчийство. Същност и характерни особености на занаятчийството сравнение на занаятчийско и индустриално предприятие - прилики и
разлики.Видове занаяти и занаятчийски предприятия
11. Търговско предприятие. Функции и форми на търговията.Производствени
фактори на търговското предприятие. Икономически показатели,
характеризиращи дейността на търговското предприятие .
12. Строително предприятие. Строителство - характеристика и
особености.Строително предприятие - проучване на дейността и тенденциите
в строителния сектор
13. Транспортно предприятие. Видове транспортни предприятия - проучване на
дейността и тенденциите в транспортния сектор. Проучване на тема
екологичната страна на транспорта.
14. Селскостопанско предприятие. Селскостопанска продукция. Селскостопанско
предприятие - видове. Роля на селското стопанство в икономиката на
страната
15. Туристическо предприятие. Туристическо предприятие. Видове. Туризмът в
България. Видове туризъм. Роля на туризма в икономиката на страната

ИЗГОТВИЛ:Верония Върбанова
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