КОНСПЕКТ
на държавен изпит на специалност Международна бизнес администрация

I. Обща част

1. Международен бизнес и международни бизнес операции.
Същност и характеристики на международния бизнес. Същност и класификации на международните
бизнес операции. Теории за международния бизнес. Тенденции в развитието на международния бизнес и
международните бизнес операции.
2. Класически външнотърговски дейности в международния бизнес.
Класическа външнотърговска сделка за международна продажба. Класически външнотърговски
договор – икономическа същност, предмет и условия. Организирани пазари за класически международни
продажби.
3. Специфични стопански операции в международния бизнес.
Посреднически и реекспортни операции в международния бизнес. Стопански операции на принципа на
промишлената компенсация в международния бизнес. Стопански операции на принципа на трансфера на
интелектуален продукт в международния бизнес.
4. Съвместни фирмени дейности в международния бизнес.
Международно производствено коопериране на междуфирмено ниво. Международни смесени фирми
и консорциуми. Международни търговски мрежи. Предимства и недостатъци при функционирането на
съвместните дейности в международния бизнес.
5. Корпорация: същност, концепции и видове.
Същност на корпорацията. Възникване и развитие на корпорациите. Предимства и недостатъци на
корпоративната форма на организация на бизнеса. Основни концепции за същността на корпорацията. Видове
корпорации.
6. Корпоративно управление: същност, теории, предимства и недостатъци.
Същност на корпоративното управление. Основни теории за корпоративното управление. Предимства
на корпоративното управление. Недостатъци на корпоративното управление. Тенденции в развитието на
корпоративното управление.
7. Англо-саксонски модел на корпоративно управление: същност, развитие и характеристики.
Същност на англо-саксонския модел на корпоративно управление. Развитие на англо-саксонския модел
на корпоративно управление. Основни характеристики на англо-саксонския модел на корпоративно
управление.
стр. 1 от 4

8. Континентален (европейски) модел на корпоративно управление: същност, развитие и
характеристики.
Същност на континенталния модел на корпоративно управление. Развитие на континенталния модел на
корпоративно управление. Основни характеристики на континенталния модел на корпоративно управление.
9. Модел на корпоративно управление в България.
Възникване и системи на управление на акционерните дружества в периода на преход в България.
Правна рамка на корпоративното управление. Практика на корпоративното управление в България.
Национален кодекс за корпоративно управление: правна натура, съдържание, основни принципи и
приложение.
10. Институционален мениджмънт.
Институционален мениджмънт: същност и основни понятия. Българска управленска традиция. Основни
връзки централна – местна власт. Държавният бюджет като инструмент за управление. Частната инициатива
в организацията и управлението на институциите.

II. Специална част

11. 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.
12. Международни маркетинг проучвания.
Същност и специфика на международните маркетинг проучвания (ММП). Oсновни етапи по хода на
технологичния цикъл на едно ММП. Проектиране на ММП. Основните методи за провеждане на ММП
(наблюдение, фокус групи, интервюиране, анкетиране). Анализ и оценка на информацията. Изисквания
спрямо дейността на международните маркетинг екипи.
13. 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.
14. 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.
15. Международни бизнес преговори: същност и особености.
Същност на международните бизнес преговори. Основни концепции за международни бизнес
преговори. Бизнес комуникации и международни бизнес преговори. Индивидуални стилове за водене на
международни бизнес преговори. Национални стилове за водене на международни бизнес преговори.
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16. Подготовка на международни бизнес преговори.
Предварителна подготовка за международни бизнес преговори. Изготвяне на план за международни
бизнес преговори. Екипна форма на работа при подготовка за международни бизнес преговори. Бизнес
разузнаване при подготовка за международни бизнес преговори. Контрол на подготовката при
международни бизнес преговори.
17. Провеждане на международни бизнес преговори.
Международни бизнес преговори в стаята за преговори. Международни бизнес преговори извън стаята
за преговори. Техники за провеждане на международни бизнес преговори. Особености на реалната
преговорна ситуация при международните бизнес преговори.
18. Завършване на международни бизнес преговори.
Вземане на решение при международни бизнес преговори. Сключване на споразумение при
международни бизнес преговори. Взаимодействие на международните бизнес партньори след сключване на
споразумение. След преговорен етап на международните бизнес преговори.
19. Международни бизнес екипи.
Международни бизнес екипи: същност и особености. Принципи на функциониране на международните
бизнес екипи. Подходи за изграждане на международни бизнес екипи. Ръководство и лидерство при
международни бизнес екипи. Харта/етичен код на международните бизнес екипи.
20. Изграждане и развитие на международни бизнес екипи.
Изграждане на международни бизнес екипи: критерии, размер, композиция. Преодоляване на
културни различия и противоречия в международните бизнес екипи. Икономически и психологически
измерения на международните бизнес екипи. Развитие на международни бизнес екипи. Анализ на
ефективността на международните бизнес екипи.
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