КОНСПЕКТ
за държавен изпит на специалност
Международна бизнес администрация
ОКС МАГИСТЪР

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 съвестните 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. Модел за 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
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управление в България. Национален кодекс за корпоративно управление: правна натура,
съдържание, основни принципи и приложение.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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 методи и средства за подпомагане на бизнес дейността.
12. Външноикономическа политика: същност и особености.
Същност на външноикономическата политика. Класически и съвременни теории на
международната търговия. Многонационални корпорации и преки чуждестранни
инвестиции.
13. Офшорни компании: основи и същност.
Същност на офшорните компании. Характеристики на офшорните компании. Търговски
операции в международната търговия чрез офшорни компании.
14. Митнически тарифи и валутни операции.
Митнически тарифи и тяхното отражение върху икономическото развитие. Валутни
операции: същност и характеристики.
15. 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.
16. 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
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разходите при формирането на човешки капитал. Противоречия между икономическа и
социална компонента в човешкия капитал.
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