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Реден број на прилогот: 7 

 

Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Економија на благосостојбата и социјални политики 

2. Код EDIF 570 

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 

втор 

/летен 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Билјана Ташевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10.  

Наставата по економија и политика на благосостојба треба да овозможи  студентите да се стекнат со 

познавање на основните принципи на економијата на благосостојба и нивната примена во дизајнирање 

на политики на благосостојба и поконокретно финансирање и спроведување на програми на 

благосостојба (социјални програми) во областа на здравството, образованието, социјалната заштита и 

др. Клучен елемент е државата на благосостојба (социјалната држава), а нејзината улога и применетите 

политики се анализираат низ призмата на ефикасноста и еднаквоста, со цел да се разберат ефектите на 

државните интервенции врз индивидуалното однесување и општеството. 

Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

23. Да користат економски аргументи за државна интервенција на пазарот и обезбедување различни 

програми на благосостојба; 

24. Да ги анализираат основните принципи на мерење на благосостојбата, нееднаквоста, 

сиромаштијата; 

25. Да ја опишат улогата, големината, опфатот и предизвиците на модерните социјални држави; 

26. Да ги оценуваат и споредуваат различните начини за финансирање на социјалните програми; 

27. Да ги разликуваат, евалуираат и споредуваат различните модели на држава на благосостојба / 

социјална држава; 

28. Да ги евалуираат политиките на благосостојба и нивните импликации врз индивидуалното 

однесување и врз општеството; 

29. Да го применат нивното знаење врз реални социјални и општествени проблеми и програми на 

социјалната држава и да формулираат соодветни препораки. 

11. Содржина на предметната програма: 

24. Економија на благосостојба – теоретски осврт и историски развој; 

25. Дефинирање и мерење на благосостојбата, нееднаквоста и сиромаштијата; 

26. Причини за државна интервенција (ефикасност наспроти еднаквост, пазарен неуспех, 

социјална правда) и мерење на промените во благосостојбата; 

27. Социјален/општествен избор и јавен избор; 

28. Дефинирање и развој на државата на благосостојба / социјалната држава; 

29. Политики на благосостојба во одделни области (здравство, образование, невработеност, 

социјална заштита итн.); 

30. Финансирање на политиките на благосостојба; 

31. Големина и опфат на модерните држави на благосостојба / социјални држави; 

32. Модели / режими на благосостојба; 

33. Ефекти од политиките на благосостојба врз индивидуалното однесување и врз општеството; 

34. Современи предизвици за политиките на благосостојба во услови на стареење на населението 

и глобализација и нивната улога во услови на кризи. 

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

PowerPoint. 
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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 

   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. 

 

 

 

Barr, N. 

 

 

Economics of the 

welfare state, 5th 

edition 

Oxford University 

Press 

2012 

 

 

 2. Le Grand,  

J., Propper, 

C. and S. 

Smith 

The economics of 

social problems, 4th 

edition 

Palgrave 

Macmillan 

2008 

 3.  Луис 

Каплоу 

Теорија за оданочувување и 

јавна економија 

Ars Lamina 2011 

 4.  Castles, 

F.G,  

Leibfried,S., 

Lewis, J., 

Obinger, H. 

and Pierson, 

C. (ed.) 

The Oxford Handbook 

of the Welfare State 

Oxford University 

Press 

2010 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. McCain, R. Welfare economics – An 

interpretive history 

Routledge 2019 

2. Garland, D. The Welfare State: A 

Very Short Introduction 

Oxford University 

Press 

2016 

  3.  Различни статии и 

студии на случај 

  

 


