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Реден број на прилогот: 2 

 

Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Современи макроекономски концепции и политики 

 

2. Код EDIF520 

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 2021-2022 /прв 

(зимски) 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Трајко Славески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

1. Да се стекнат со продлабочени знаења за главните текови во современата макроекономска 

наука и да дискутираат за нејзиниот развој и новите теоретски пробиви по Втората светска 

војна. 

2. Да се оспособат јасно да ги идентификуваат различните макроекономски концепции од 

неокејзијанска и неолиберална провениенција и да го оценат начинот на кој тие го објаснуваат 

функционирањето на економијата. 

3. Да го разберат и проценат влијанието на различните макроекономски концепции врз 

профилирањето на мерките на економската политика и да ја оценат суштината и природата 

на самите мерки. 

4. Да се оспособат да ги дикутираат макроекономските политики кои ги применуваат 

современите национални економии, да ја препознаат нивната провениенција. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

 

1. Вовед  

2. Микроекономски основи на макроекономските концепции и политики  

3. Кејнзијанизмот и неокејнзијанизмот и макроекономските политики  

4. Монетаризмот и макроекономските политики  

5. Новата класична макроекономија и макроекономските политики  

6. Теоријата на реалните деловни циклуси и макроекономските политики  

7. Економијата на понудата и макроекономските политики  

8. Теоријата на јавен избор и макроекономските политики  

9. Новата кејнзијанска економија и макроекономските политики  

10. Капацитетот на современите држави за дизајнирање и имплементација на економските 

политики 

11. Конфронтации по суштинските макроекономски концепти во главната струја на 

макроекономијата по Големата рецесија 2007-2009 

12. Макроекономските концепции и економските политики во време на пандемијата со Ковид 

19  

 

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 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 
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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 

Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Таки Фити Современите 

макроекономски 

концепции и 

економските 

политики 

Економски 

факултет – 

Скопје 

2001 

 2. Kaushik Basu 

(editor) 

The State of 

Economics, the State 

of the World 

The MIT 

Press 

2020 

 3. Vijau Kelkar and 

Ajay Shah 

In Service of the 

Republic: the Art 

and Science of 

Economic Policy 

India Allen 

Lane 

2020 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Трајко Славески „Како (да) им 

предаваме 

макроекономија на 

студентите“, во 

зборникот Каде е и 

каде оди 

модерната 

макроекономска 

наука 

МАНУ - 

Скопје 

2014 

2. Таки Фити Кејнзијанската 

економска 

филозофија - од 

Кејнз до денешни 

дни 

МАНУ и 

Економски 

факултет – 

Скопје 

2011 

3. Таки Фити Макроекономија на 

големите кризи 

МАНУ –  

Скопје 

2020 

  4 Ethan Bueno de 

Mesquita 

Political Economy 

for Public Policy 

Princeton 

University 

Press 

2016 


