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Реден број на прилогот: 1 

 

Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Економски раст и развој - теории и развојни политики 

2. Код EDIF510 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар 2020-

2021 

/прв/зим

ски) 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Владимир Филиповски, 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10.  

Наставата треба да овозможи оспособување (концептуално и методолошки) за анализа на 

теоретските и практичните импликации на современите процеси на економски раст и развој во 

светот и фундаменталните пристапи во економските политики поврзани со економскиот раст и 

развој. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

1. ги разберат теоретските концепти (теориите) и нивната еволуција во  објаснувањето на 

природата и процесите на растот и развојот;  

2. ги разберат доминантните стратегиите на економскиот развој во светот.  

3. ја анализираат концептуалната подлога (рамнотежата и растот), поврзаноста на одделните 

економски политики со економскиот раст и импликациите од нивната примена (монетарна, 

фискална, надворено-трговска итн.)  

4. вршат истражување на меѓународните искуства во дизајнирање на политиките за 

стимулирање на економскиот раст и развој;  

5. ги анализираат и дискутираат политиките на „зелениот развој“ 

6. да ја согледаат и толкуваат улогата на инстуциите во процесот на економскиот раст и 

развојот 

7. да ги истражуваат меѓународните искуства од политиките на поддршка на иновациите и 

претприемништвото 

8. да ги истражуваат инеракциите на дигитализацијата и економскиот раст  

 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Вовед - теоретските одредници на растот и развојот  

2. Целите на развојот  

3. Мерење на нивоата, растот и промените  

4. Извори и фактори на растот  

5. Теории и модели на економскиот раст  

6. Стратегии на економскиот развој 

7. Технолошките промени и развојот 

8. Институциите и економскиот раст  

9. Еколошките аспекти на економскиот развој  

10. Макроекономските политики и економскиот развој 

11. Проблеми на домашната развојна политика  

 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD 

и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+15+120  = 175 часови 
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15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   10 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 35 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                          50+40+10 = 100 бода 

17.1. Тестови  60 бодови 

17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена 

и усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода 7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Р.Б. Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. 

 

 

 

Гоце 

Петрески 

 

 

 

Економски развој 

(теории, модели 

меѓународни 

искуства)  

 

Економски 

факултет, Скопје  

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 2. Пјер Ричар 

Аженор, 

Питер К. 

Монтиел 

 

Развојна 

Макроекономија  

 

АрсЛамина 

Скопје 

 

 

2012 

 3.  Perkin, D., 

Radelet, S.,  

Lindauer, 

D., Block, 

S., 

Economics of Development, 

Seventh Edition  

 

 

 

W.W.Norton and 

Co., New York, 

 

2012 

 4.  Петрески, 

Г., Лазаров, 

Д., 

Костоска, 

О., 

Патеките на 

транзицијата: 

емпириска анализа 

на македонската и 

бугарската 

економија 

МАНУ, Скопје 2017 

 5.  World Bank  World Development 

Report 

Различни 

изданија 

 

 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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Introduction to 

Economic Growth, 

Third edition 

W.W. Norton & 
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2013 
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