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Реден број на прилогот: 9 

 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Финансиски менаџмент 

2. Код ACC 519 

3. Студиска програма Сметководство и ревизија 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

УКИМ 

Економски факултет – Скопје 

 

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

6. Академска година/семестар 2021/22 7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник проф. д-р Сашо Арсов 

проф. д-р Александар Наумоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус студии со најмалку 240 кредити 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

1. Да ja разбираат улогата на финансискиот менаџмент во компаниите и во процесот на создавање 

вредност за акционерите. 

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 вршат селекција помеѓу различните деривативни инструменти за заштита од ризикот 

кај компаниите, познавајќи ги нивните карактеристики. 

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

компании. 

11. Содржина на предметната програма:  

 Финансискиот менаџмент и корпоративното управување 

 Современи мерила на резултатите од работењето 

 Ризик и принос 

 Долгорочно финансиско одлучување 

 Управување со ризикот и финансиски деривативи 

 Краткорочно финансиско одлучување 

 Дивиденди и други распределби на акционерите 

 Цена на капиталот 

 Оптимализација на структурата на капиталот 

 Спојувања и преземања 

 Меѓународен финансиски менаџмент 

12. Методи на учење:  

Интерактивни предавања со презентации, проектни задачи – презентации на примери од практиката, 

консултативна настава. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС X  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 

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 20 часови 

  16.2. Самостојни задачи 50 часови 

  16.3. Домашно учење 50 часови 

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

 17.1. Тестови  80 бодови 

 17.2. Активност и учество 20 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

помалку од  61 бод 5 (пет) (Ф) 

  од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 
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  од 69 до 76 бода 7 (седум) (Д) 

  од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 

  од 85 до 92 бода 9 (девет) (Б) 

  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 

  Ред.бр. Автор Наслов Издавач Година 

  1.  Ј. Бригам и Ф. 

Дејвис 

Средно ниво на финансиски 

менаџмент 

АРС Ламина, превод 

на 10то издание 

2014 

 22.2. Дополнителна литература 

  Ред.бр. Автор Наслов Издавач Година 

  1. W. Elali, T. 

Trainor 

Advanced Corporate Finance CGA, Canada 2009 

  2. Различни автори Одбрани статии од научни 

списанија 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


