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Реден број на прилогот: 3 

 
Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Меѓународните финансиски пазари и институции и развојното 

финансирање  

 

2. Код EDIF 540 

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 (прв, втор, трет 

циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година / 

семестар 

2020-2021 / прв 

семестар 

 Број на ЕКТС кредити  7 

8. Наставник проф. д-р Владимир Филиповски 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

Завршен прв циклус студии (240 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на програмата е да ги оспособи студентите да го разберат функционирањето на меѓународните 

пазари на капитал и нивната улога во финансирањето на економскиот раст и развој на економиите во 

подем. 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:  

1. Да ги идентификуваат и следат главните финансиски текови на меѓународниот пазар на капитал 

(заеми, обврзници, акции и нивните подвидови). 

2. Да ги проценат идните можности на македонските фирми да ги користат услугите на 

меѓународниот пазар на капитал и како емитенти и како инвеститори во финансиски 

инструменти. 

3. Да ја анализираат политиката на девизниот курс која во иднина би можела да ја води 

македонската влада. 

4. Да ги оценуваат можностите за интеграција на македонскиот пазар на капитал (македонската 

берза) во меѓународниот пазар на капитал. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

13. Институционална структура на меѓународните пазари на пари и капитал  

14. Основи на меѓународните финансиски инвестиции  

15. Девизниот ризик, ефикасноста на девизните пазари и меѓународните финансиски инвестиции  

16. Меѓународно банкарство и структурните промени во клучните национални банкарски системи  

17. Еврообврзници: пазар на меѓународни обврзници 

18. Глобални депозитарски потврди: пазар на меѓународни акции 

19. Транзиционите економии и меѓународните пазари на капитал  

20. Република Македонија и меѓународните пазари на капитал:  

1. странски портфолио инвестиции и  

2. можности за меѓународна интеграција на македонската берза   

 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања со презентации, гости-предавачи, тимски проектни задачи 

– презентации на примери од практиката, консултативна настава, семинари. 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
40 + 10 + 125  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  40 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  

   10 часа 

16. 16.1. Проектни задачи   
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Други форми на 

активности 

16.2. Самостојни задачи 

Домашно учење - задачи 

125 часа 

16.3. 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бода 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

20 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

реализирани активности 17.3 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

механизми на интерна евалуација и анкети 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Krugman, 

Paul, Obstfeld, 

Maurice and 

Marc Melitz 

International Finance: 

Theory and Policy, 

Ninth Edition 

Addison-Wesley, 

London, Pearson 

2018 

2. Solnik, Bruno, 

and 

McLeavey, 

Dennis 

Global Investments, 

Sixth Edition 

Pearson 

International 

Edition 

2009 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Miles, D., 

Scott, A., 

Breedon, F. 

Macroeconomics: 

Understanding the 

Global Economy 

John Wiley & 

Sons, Ltd 

2012 

2. Mishkin, F The Economics of 

Money, banking and 

Financial Markets, 12th 

Edition 

Pearson 2018 

3. Bailey, R. E The Economics of 

Financial Markets 

Cambridge 

University Press 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


