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Реден број на прилогот: 

Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Напреден финансиски менаџмент 

2. Код CFM510 

3. Студиска програма Корпоративен финансиски менаџмент 

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 

Прва година / прв семестар  

 

7. Број на ЕКТС- 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Сашо Арсов 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

1.       Да го разбираат концептот на вредност на компанијата, како основа за донесувањето на одлуките во 

корпоративните финансии. 

2.       Да умеат да ги пресметуваат и толкуваат современите мерила на успешноста во работењето. 

3.       Да ги препознаваат импликациите на различните видови извори на финансирање врз структурата на 

капиталот на компанијата, пред се, од аспект на нивниот одраз врз корпоративното управување и односот на 

инвеститорите кон неа. 

4.       Да умеат да ги проценуваат ефектите од различните одлуки за инвестирање, експанзија и др. Врз вредноста 

на компаниите. 

5.       Да умеат да вршат селекција помеѓу различните деривативни инструменти за заштита од ризикот кај 

компаниите, познавајќи ги нивните карактеристики. 

6.       Да ги анализираат и интерпретираат последиците од одлуките за спојувања и преземања на компании. 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Финансискиот менаџмент и корпоративното управување 

2. Современи мерила на резултатите од работењето 

3. Ризик и принос 

4. Корпоративно оценување и менаџмент заснован на вредност 

5. Долгорочно финансиско одлучување 

6. Управување со ризикот и финансиски деривативи 

7. Краткорочно финансиско одлучување 

8. Дивиденди и други распределби на акционерите 

9. Цена на капиталот 

10. Оптимализација на структурата на капиталот 

11. Спојувања и преземања 

12. Меѓународен финансиски менаџмент 

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

LCD и Power Point. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

6 ЕКТС х 30 часови=180 часови 

14. -Распределба на 

расположивото време 
24+16+40+10+90 = 180 часови 

15. 15.1. Предавања - теоретска настава 24 часови  
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Форми на наставните 

активности 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 

16 часови  

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  40 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови  

16.3. Домашно учење – задачи 90 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 60 бодови  

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 30 бодови  

17.3. Активност и учество 10 бодови  

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 за полагање 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 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. E. Brigham, P. Daves Intermediate Financial 

Management, 13th edition 

Cengage 

Learning 

2019 

2. Ј. Бригам и Ф. 

Дејвис 

Средно ниво на финансиски 

менаџмент 

АРС Ламина, 

превод на 10то 

издание 

2014 

3. Damodaran, A. Applied Corporate Finance J.W. and Sons 2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


