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Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Спојувања и аквизиции помеѓу компаниите 

2. Код CFM513 

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  Даниела Бојаџиева 

Проф. д-р Љубомир Дракулевски 

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: 

• да се стекнат со сеопфатна слика за процесот на спојување и аквизиции помеѓу компаниите како форми 

на корпоративно преструктуирање 

• да  бидат способни да ги разберат и одделните фази во процесот на спојување и аквизиции помеѓу 

компаниите 

•  да се запознаат со моделите за вреднување и оценување на предлозите за спојување и аквизиции помеѓу 

компаниите 

• да се запознаат со процесот на управување при спојувањето и аквизициите помеѓу компаниите  

11. Содржина на предметната програма:  

1. Воведни аспекти за спојувањето и аквизициите помеѓу компаниите 

- Анализа на мотивите за спојување и аквизиции помеѓу компаниите 

- Трендови во процесот на спојување и аквизиции помеѓу компаниите 

- Пријателски versus непријателски превземања на компании 

- Хоризонтални спојувања, вертикални спојувања и конгломерати 

2. Економски аспекти на процесот на спојувањето и аквизициите помеѓу компаниите 

- Анализа на структурата и пазарната конкуренција во индустријата 

- Стратегиските аспекти во процесот на спојување и аквизиции помеѓу компаниите 

- Организациските аспекти во процесот на спојување и аквизиции помеѓу компаниите 

- Финансиските аспекти во процесот на спојување и аквизиции помеѓу компаниите 

3. Правните аспекти и контролата на процесот на спојувањето и аквизициите помеѓу компаниите 

- Домашната правна рамка и контролата на спојување и аквизиции помеѓу компаниите 

- Правната рамка и контролата на спојување и аквизиции помеѓу компаниите во ЕУ 

- Правната рамка и контролата на спојување и аквизиции помеѓу компаниите во САД 

4. Анализа на одделните фази на процесот на спојувањето и аквизициите помеѓу компаниите 

- Развој на бизнис план за спојување или аквизиција со друга компанија/компании 

- Истражување на потенцијалните таргет компании 

- Скрининг на избраната компанија 

- Воспоставување на контакт и процес на преговарање 

- Развој на план за  спојување или аквизиција 
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- Склучување на договорот за спојување или аквизиција 

5. Модели за финансиско оценување на предлогот за спојување и аквизиција помеѓу компаниите 

6. Заедничките вложувања (joint ventures) и  стратегиските алијанси како алтернативи на 

спојувањето и аквизициите помеѓу компаниите 

7. Прекугранични спојувања и аквизиции помеѓу компаниите (трендови, мотиви и фактори) 

 

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. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 24 часови  

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 45 бодови  

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 45 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. Donald De 

Phamphilis 

Mergers, Acquisitions and 

Other Restructuring Activities, 

Eighth edition 

Academic Press -

Elsivir 

2015 

2.  Andrew J. Sherman Mergers and Acquisitions from 

A to Z,  Fourth edition 

AMACOM, 

American 

Management 

Association 

2018 

3. Patrick A. Gaughan Mergers, Acquisitions and 

Corporate  Restructuring, Sixth 

edition 

John Wiley & 

Sons, Inc. 

2015 
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4. Ottorino Morresi and 

Alberto Pezzi 

Cross-Border mergers and 

acquisitions 

Palgrave 

Macmillan 

2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Richard S. Markovits Economics and the 

Interpretation and Application 

of U.S. and EU Antitrust Law; 

Volume II Economics- Based 

legal analysis of mergers, 

vertical practices and joint 

ventures 

Springer 2014 

2. Timothy J.Galpin and 

Mark Herndon 

The Complete Guide to 

Mergers and Acquisitions: 

Process tools to support M&A 

at every level, Third edition 

John Wiley & 

Sons, Inc. 

2014 

3. Donald De 

Phamphilis 

Mergers, Acquisitions and 

Other Restructuring Activities: 

An integrated Approach to 

Process, Tools, Cases and 

Solutions, Fifth edition 

Academic Press -

Elsivir 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


