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АНОТАЦИЯ 

Условията за развитие на дейността на съвременната фирма в нарастваща степен показват 
възможност и необходимост от установяване и поддържане на пазарни позиции зад граница. 
Нарастващото производство, разнообразяването на предлаганата продукция, изострянето на 
конкуренцията и други фактори обуславят разширяването на пазарите извън националните 
граници, а за мощните компании и на територията на глобалния пазар. Глобализацията и в 
частност регионализацията на пазарите включва продължителна икономическа интеграция и 
нарастваща взаимна зависимост между страните. Това поставя необходимостта от изучаване 
същността, характерните особености и условията за развитие на задграничната стопанска дейност 
в отделните региони на света, като задължителна предпоставка за успешното развитие на 
съвременната фирма. 

 
 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Цел на дисциплината е практическото запознаване със спецификите на осъществяване на 
бизнес в различните региони на света, отчитайки икономическите, политически, културни, 
религиозни, технологични и др. фактори на бизнес обкръжението. Главна задача на 
“Международен бизнес – регионални практики” е да представи пред студентите основни знания и 
добри практики при осъществяване на международни бизнес операции в различни региони и 
страни по света.  

Дисциплината ще даде основни знания: 
• за преддоговорната подготовка и сключване на сделките, съобразена с регионалните различия; 
• за видовете посредници и съдействащи организации и техните особености в различните 

региони по света;. 
• за спецификите при осъществяването на международния бизнес в различните региони на 

света; 
Обучението по дисциплината осигурява умения: 

• за ефективна подготовка, сключване и изпълнение на различни видове сделки във всички 
региони на света 

• за справяне с предизвикателствата на международната бизнес среда. 
• за максимализиране на резултатите на фирмата и гарантиране на дългосрочния и успех зад 

граница. 
Дисциплината “Международен бизнес – регионални практики” предлага балансирано 

съчетание между академични изисквания и професионална квалификация, съответстваща на 
международните стандарти в областта на международния бизнес. Целта е студентите да се 
запознаят с добрите практики, да интегрират знания от други дисциплини и да решават проблемите 
„на място” чрез конкретни казуси от реалния бизнес. 

 
 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Студентите трябва да имат подготовка, осигурена от обучението в бакалавърската степен 
най-вече в сферата на международните бизнес операции и международния маркетинг. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 
Тема 1. Същност на международния бизнес. 
• Основни теории за международната търговия и инвестиции. 
• Различия на международния бизнес от националния. 
• Необходимост от изучаване на дисциплината. 
 
Тема 2. Глобализация на пазарите и интернационализация на фирмата 
• Ново явление ли е глобализацията? 
• Измерения и двигатели на глобализацията и регионализацията 
• Последици за фирмите участнички в международния бизнес. 
 
Тема 3. Фактори на международната бизнес среда. Регионални аспекти. 
• Политически и правни системи. Държавно регулиране на 
международния бизнес в различни региони на света. 
• Водещи икономически блокове. 
•Икономически различия. Културни особености. Технологични и други фактори. 
 
Тема 4. Участници в международния бизнес. Регионални различия 
• Видове участници в международния бизнес. 
• Посредници в международния бизнес. 
• Съдействащи организации в международния бизнес. 
 
Тема 5. Специфики по региони при осъществяване на международните бизнес операции. 
• Особености при стартиране и прекратяване на бизнес. 
• Търговски режими 
• Лицензионни режими 
• Защита на инвестициите 
 
Тема 6. Как се прави бизнес в избрани региони на света: Европа 
• Преглед на факторите на бизнес средата в европейските страни. 
• Особености при осъществяване на бизнес операции в европейските страни. 
• Културни характеристики на бизнес партньорите от европейските страни. 
• Структурни фондове на ЕС и тяхното отражение върху бизнес активността на фирмите. 
 
Тема 7. Как се прави бизнес в избрани региони на света: Русия 
• Анализ на факторите на бизнес средата в Русия 
• Особености при осъществяване на бизнес операции в Русия. 
• Културни характеристики на бизнес партньорите от Русия. 
 
Тема 8. Как се прави бизнес в избрани региони на света: САЩ 
• Анализ на факторите на бизнес средата в САЩ. 
• Особености при осъществяване на бизнес операции в САЩ. 
• Културни характеристики на бизнес партньорите от САЩ. 
 
Тема 9. Как се прави бизнес в избрани региони на света: страните от 
Балканския полуостров 
• Преглед на факторите на бизнес средата в страните от Балканския полуостров. 
• Особености при осъществяване на бизнес операции в страните от Балканския полуостров. 
• Културни характеристики на бизнес партньорите от страните от Балканския полуостров. 
 
Тема 10. Как се прави бизнес в избрани региони на света: Азия 
• Преглед на факторите на бизнес средата в азиатските страни. 
• Особености при осъществяване на бизнес операции в азиатските страни. 
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• Културни характеристики на бизнес партньорите от азиатските страни. 
 
Тема 11. Как се прави бизнес в избрани региони на света: Африка 
• Анализ на факторите на бизнес средата в Африка. Нова ера за технологиите на африканския 
континент 
• Планове за развитие 
• Избрани профили на африканските предприемачи (по страни). 
 
Тема 12. Как се прави бизнес в избрани региони на света: страните от Персийския залив 
• Преглед на факторите на бизнес средата в страните от Персийския залив. 
• Особености при осъществяване на бизнес операции в страните от Персийския залив. 
• Културни характеристики на бизнес партньорите от страните от Персийския залив. 
 
Тема 13. Как се прави бизнес в избрани региони на света: арабските страни от Северна 
Африка 
• Преглед на факторите на бизнес средата в страните от Северна Африка. 
• Особености при осъществяване на бизнес операции в страните от Северна Африка. 
• Културни характеристики на бизнес партньорите от страните от Северна Африка. 
 
Тема 14. Как се прави бизнес в избрани региони на света: Латинска Америка. 
• Политически и икономически особености на региона. 
• Защо латиноамериканците са различни в бизнеса – исторически и културни фактори. 
• Изкуството да се сключват сделки – как да избегнем грешки при избора на партньор, посредници 
и съдействащи организации. 
 
Тема 15. Как се прави бизнес в избрани региони на света: Австралия 
•   Преглед на факторите на бизнес средата в Австралия. 
• Особености при осъществяване на бизнес операции в     Австралия. 
• Културни характеристики на бизнес партньорите от Австралия. 
•  Обобщаване на резултати от обучението. 
 

 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Крайната оценка по дисциплината се базира на: разработване и защита на курсова работа, 
разработване и защита на индивидуално задание, аудиторна работа, изпитен тест, който съдържа 
отворени въпроси.    
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