КОНСПЕКТ
за държавен изпит на специалност
Международни бизнес отношения
ОКС МАГИСТЪР

1. Външноикономическа политика: същност и особености.
Същност на външноикономическата политика. Класически и съвременни теории на
международната търговия. Многонационални корпорации и преки чуждестранни
инвестиции.
2. Митнически тарифи и валутни операции.
Митнически тарифи и тяхното отражение върху икономическото развитие. Валутни
операции: същност и характеристики.
3. Външнотърговски сделки: същност и регулиране.
Международноправно регулиране на външнотърговските сделки. Типови договори и общи
условия. Правна уредба на договора за международен железопътен, автомобилен и
въздушен превоз на товари.
4. Търговски спорове.
Правни средства за разрешаване на търговски спорове – обща уредба и способи.
Международен търговски арбитраж. Обща характеристика и видове.
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.
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. Международни бизнес операции.
Същност на международните бизнес операции. Видове международни бизнес операции.
Реализация на международни бизнес операции.
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8. 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.
9. Посреднически и реекспортни операции в международния бизнес.
Същност на посредническите и реекспортните операции в международния бизнес. Видове
посреднически и реекспортни операции в международния бизнес. Характеристики на
посредническите и реекспортните операции в международния бизнес.
10. Международни смесени фирми и консорциуми.
Същност на международните смесени фирми и консорциуми. Международно
производствено коопериране на междуфирмено ниво. Организация и управление на
международните смесени фирми и консорциуми.
11. Международни финансови организации.
Същност на международните финансови организации. Основни международни финансови
организации и техните характеристики. Членство на България в основните международни
финансови организации.
12. Валутен пазар и валутна политика.
Същност на валутния пазар и на валутната политика. Митнически тарифи и тяхното
отражение върху икономическото развитие. Валутни операции: същност и характеристики.
13. 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.
14. Международни маркетингови проучвания.
Същност и специфика на международните маркетингови 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 маркетингови
екипи.
15. 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.
16. 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.
1.06.20
стр. 2 от 3
Адрес: ул. Задруга 18, 4004 Пловдив; Телефон: 032 672 362; E-mail: info@ehsem.org; Web: ehsem.bg

Задължителна литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Армстронг, М. Управление на човешките ресурси. Бургас, 1993.
Боева, Б. Международен маркетинг. София, Стопанство, 2006.
Владимиров, Ив. Международно търговско право. 2005.
Владимирова, К. Управление на човешките ресурси. София, 2006.
Грозданов, Ант. Международно търговско право. 2014.
Илева, Р. Продуктовата политика на фирмата в условията на Единния европейски пазар,
България – Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи. ВТ, 2002.
Каракашева Л. Международен бизнес. Учебник. София, Призма, 2011.
Каракашева, Л. Международен маркетинг. София, Призма, 2007.
Каракашева, Л., Боева, Б. Маркетинг в международния бизнес. София, НЦДО, 2001.
Котлър, Ф., Джайн, Д. К., Месинси, С. Еволюцията на маркетинга. София, Класика и стил, 2003.
Котлър, Ф. Управление на маркетинга. Том I и II. София, Графема, 1996.
Масларов, С. Международни финанси. София, НБУ, 2010.
Моисеева, Н. К. Международный маркетинг. Москва, 1998.
Найденов, Н. Международен маркетинг: Анализ, стратегии, реализация. София, Стопанство,
1999.
16. Пилбийм, К. Международни финанси. София, ФТП, 1992.
17. Стиглиц, Дж. Глобализацията и недоволните от нея. София, Стопанство, 2003.

Препоръчителна литература:
1.
2.

Бойкова, К. Управление на човешките ресурси. 2006.
Илева, Р. Конкурентоспособност и ценова политика на малките и средни фирми в условията
на европейския пазар. Научни трудове на ЕКИУ, книга 5, 2008.
3. Илиев, Й. Управление на човешките ресурси. ВТ, 2007.
4. Каракашева, Л. Пласментна политика. София, НБУ, 2005.
5. Koтлър, Ф. Котлър за маркетинга – как да създаваме, печелим и управляваме пазарите,
6. София, Класика и стил, 2000.
7. Портър, М. Конкурентното предимство на нациите. София, Класика и стил, 2004.
8. Харизанова, М. Управление на човешките ресурси. София, 2006.
9. Assael, H. Marketing: principles&Strategies. New York, The Dryden Press, 2001.
10. International Marketing Relationships by Sue Bridgewater and Colin Egan. 2002
11. International Marketing (SAGE Library in Marketing) (v. 1-6) by Masaaki Kotabe. 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

