
Прилог бр. 3 Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Избрани теми од економија 

2. Код STM 519 

3. Студиска програма Статистички методи за бизнис и економија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет „Св Кирил и Методиј“ во Скопје 

Економски факултет - Скопје 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар Прва година/ 

втор семестар 

7. Број на ЕКТС-

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Билјана Ташевска 

9. Предуслови за запишување на предметот Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Наставата по овој предмет ќе им овозможи на студентите: 

• да ги разбираат и применуваат концептите и методите на современата микроекономска анализа на 

пазарните структури 

• да ги разбираат ограничувањата во саморегулацијата на пазарите и потребата од државна интервенција кај 

пазарните неуспеси 

• да ја осознаат содржината на основните макроекономски агрегати, поврзаноста помеѓу нив и методите за 

нивна пресметка 

• да ги разберат и оценуваат целите, инструментите и моделите за водење на клучните макроекономски 

политики: фискалната и монетарната политика 

• да дискутираат за современи прашања поврзани со глобализацијата, одржливиот развој, нееднаквоста и 

сиромаштијата итн. 

• да ги продлабочат своите теоретски знаења за избраните проблеми и концепти од економијата, поврзани со 

функционирањето на пазарите, улогата на државата, макроекономските концепти и политики 

• да ги препознаат можностите за примена на квантитативни методи за економска анализа, но и нивните 

ограничувања во истражување на одредени економски појави и процеси 

• да имаат солидна основа за примена на стекнатите квантитативни знаења и вештини за анализа на реални 

проблеми од областа на микроекономијата или макроекономијата 

11. Содржина на предметната програма:  

Предметот анализира одредени области и теми од економијата, а главниот фокус на наставата е променлив и ги 

одразува тековните интереси на студентите. Теми кои се обработуваат во рамки на предметот се:  

• Пазарна алокација на ресурсите  

• Урамнотежување - чистење на пазарите  

• Трите големи пазари: пазарот на добра и услуги, пазарот на труд и пазарот на капитал - взаемна зависност  

• Пазарен неуспех (market failure) и неуспех на државата (government failure) 

• Државна регулација на пазарите - искуства на развиените земји, на одбрани земји во транзиција и поуките 

за Северна Македонија  

• Клучни макроекономски агрегати 

• Анализа на клучните макроекономски политики  

• Економски кризи – причини и последици 

• Глобализација 

• Нееднаквост и сиромаштија 

• Одржлив развој 

12. Методи на учење:  

Предавања со презентации, интерактивни вежби со користење на компјутери, статистички софтвер и бази на 

податоци, изработка на индивидуални проекти и презентација на истите, гостин на предавања, студии на случај. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположливо време 24+16+40+10+90=180 часа 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 24 часа 

  15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

16 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Семинарски/стручен 

труд/проект/истражување 

(презентација писмена и усна) 

40 часа 

  16.2. Самостојни задачи 10 часа 

  16.3. Домашно учење 90 часа 

17. Начин на оценување                                                                            50+40+10 = 100 бода 

 17.1. Тестови  50 бодови 

 17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна), лабораториски 

вежби 

40 бодови 

 17.3. Активност и учество 10 бодови 



18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до  60  бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 

од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 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 

Реден 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Pindyck, R.,  D. 

Rubinfeld 

Microeconomics, 9th 

Edition 

Prentice Hall, 

International, 

Inc. 

2018 

2. Burda, M. and C. 

Wyplosz 

Macroeconomics: A 

European Text, 7th Edition 

Oxford 

University 

Press 

2017 

 

 

 

 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Krugman, P. and R. 

Wells, 

Macroeconomics, 5th 

Edition 

Worth 

Publishers 

2017 

2. Krugman, P. and R. 

Wells, 

Microeconomics, 5th 

Edition 

Worth 

Publishers 

2017 

3. Фити, Т. Макроекономија на 

големите кризи 

Македонска 

академија на 

науките и 

уметностите 

2020 

4. Статии од реномирани 

списанија, студии на 

случај 

   

 


