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Реден број на прилогот: 10 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Методи на научно-истражувачка работа во економијата и 

бизнисот 

2. Код EDIF 590 

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 /втор 

(летен) 

7. Број на ЕКТС 2 

8. Наставник проф. д-р Весна Буцевска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компeтенции) 

 

По завршувањето на наставата и совладувањето на материјата, студентите треба да се стекнат со 

продлабочени знаења од областа и да се способни да ги објаснат: 

1. суштинските артибути на науката и на научно - истражувачката работа и значењето на 

спознаените вистини, т.е. научни законитости; 

2. фазите на истражување во науката, а во тој контекст значењето на концептите: теорија, 

модел, хипотеза, тестирање на хипотези; 

3. строгите процедури на научниот метод и спецификите на научната методологија во 

општествените и посебно во економските науки; 

4. вообичаените научни методи кои ги користат општествените, а во тој контекст и 

економските науки: опсервација, дескрипција, анализа и синтеза, индукција и дедукција, , 

компаративна анализа, историско - логички метод;  

5. квантитативните методи на економската анализа – математички, статистички и 

економетриски; 

6. основните компоненти на статистичката и економетриската анализа на економските појави 

7. Претпоставките и компонентите на класичниот регресионен модел 

8. различните степени на стручни и научни дела со посебен осврт на методологијата и 

техниките на изработка на магистерски и докторски трудови 

 

11. Содржини на наставната програма 

1. Суштински карактеристики на науката и на научно - истражувачката работа 

2. Особената природа на општествените науки со посебен осврт на економските науки 

3. Основни модели во современата економска наука (модел на префернции и избор на 

потрошувачот, модел на максимизација на профит на фирмата при различни пазарни 

структури) – математичка формулација 

4. Научни методи и научна методологија:  

-фази на истражување во науката (опсервација, хипотеза, модел, теорија, откривање на 

закони) 

-општи научни методи - анализа и синтеза, индукција и дедукција, апстракција, 

историски метод, логички метод, компаративен метод,  
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5. Статистичка методологија на истражување на економските појави – општи аспекти  

6. Економетриска методологија на истражување на економските појави – општи аспекти 

7. Класичен регресионен економетриски модел 

8. Методологијата и  и техниките на изработка на магистерски и докторски трудови 

 

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

PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 2 ЕКТС х 25 часови = 50 часови 

14. Распределба на расположливо време 10+4+36  = 50 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 10 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

      4 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 9 часови 

16.2. Самостојни задачи 12 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување                                                                          60+30+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. В. Лоренс 

Њуман  

 

Општествено 

истражувачки методи, 

Шесто издание 

(превод од Проектот на 

Владата на РМ) 

Просветно 

дело Скопје 

2009 

 

2. Буцевска, В. Економетрија со примена 

на Eviews, второ издание 

Економски 

факултет 

Скопје 

2016 

 

3. Ристески, 

С., 

Тевдовски, 

Д, 

Статистика за бизнис и 

економија, Четврто издание, 

 

Економски 

факултет 

Скопје 

2010 

      

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. Mark Blaug 

 

The Methodology of Economics: 

Or how economists explain, 

Second Edition 

Cambridge 

University 

Press 

2006 

 

2. Kothari, C. 

R.  

Research Methodology Methods 

and Techniques 

(Second Revised Edition) 

New Age 

International 

Publishers 

2004 

3. Silberberg, 

E., Suen, W. 

The structure of economics: A 

mathematical Analysis, 3rd 

edition 

McGraw-

Hill/Irwin 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


