
Наставна програма за ИЗБОРНИ предмети 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет ИНВЕСТИЦИОНО БАНКАРСТВО 

2. Код    

3. Студиска програма Финансиски менаџмент 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Економски институт, Скопје, УКИМ 

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

6. Академска година/семестар 2017/2018  

изборен 

7. Број на ЕКТС 5 

8. Наставник Проф. Д-р Диана Бошковска 
Проф. Д-р Климентина Попоска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Завршен прв циклус студии ( 240 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Главна цел на предметната проблематика е стекнување на  студентите со теоретски и 
концептуални знаења за инвестиционото банкарство. Предметот овозможува воведување 
и генерални познавања  за улогата и функциите на инвестиционите банки при: емисијата 
на хартии од вредност, работењето со хартии од вредност, управувањето со ризици, 
секјуритизацијата, како и стратегиите при инвестициото банкарство, со можност за анализа 
на практичните аспекти на инвестиционото банкарство. 
 

Оспособен за (компетенции): 
 

 Идентификување на разликите меѓу комерцијалното и  инвестиционото 
банкарство; 

 Распознавање на особеностите на инвестиционото банкарство (развој, 
организациона структура и значење); 

 Разликување на  функциите на инвестиционата банка како, советодавната, 
административна, дистрибутивна функција, како и  функцијата на осигурување на 
иницијалната емисија на хартии од вредност од страна на инвестиционите банки. 
Дополнително студентите ќе се запознаат со активностите на инвестиционите 
банки на секундарниот пазар (спојување и преземање, арбитража, финансиски 
инжињеринг, итн); 

 Осознавање на начините на секјуритизацијата; 

 Идентификување и примена на инвестиционите стратегии при инвестиционото 
банкарство и управувањето со ризици од страна на инвестиционите банки; 

 Анализа и дискусија за практични студии на случај од доменот на 
инвестиционото банкарство. 

 

 

 

 

 



11. Содржина на предметната програма: 

 Комерцијално наспроти инвестиционо банкарство  

 Концепт на инвестиционо банкарство  

 Услуги на инвестиционите банки  

 Хартии од вредност и инвестициони стратегии во инвестиционото банкарство 

 Секјуритизација 

 Ризици во инвестиционото банкарство  

 Инвестицони банки-практични студии на случај  

12. Методи на учење: 

Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи 

кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго. 13. Вкупен расположлив фонд на време 15 недели 

5 ЕКТС х 30 часови = 150 часови 

 14. Распределба на расположливо време 15+15+120 = 150 часови 

15. Форми на наставните 

Активности 

15.1. Предавања-теоретска настава 15 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 45 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови  

17. Начин на оценување 
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    до  61 бода 5 (пет) (F) 



оценување 

(бодови/оценка) 

                                         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 до100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на настава и вежби, проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Механизми на интерна евалуација 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ентони Сандерс и 

Марша Милон 

Корнет 

Управување 

финансиски 

институции: 

пристапи за 

управување со 

ризик 

Арс Ламина 

(Превод од 

влада на РМ) 

2016 

2. Бентон Е. Гул и 
Џејмс В. Колари 

Комерцијално 
банкарство: 
управување со 
ризик 

Арс Ламина 

(Превод од 
влада на РМ) 

 

2011 

3. Хефернан Шила Современо 
банкарство 

Академски печат 

(Превод од 
влада на РМ) 

 

2009 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Бошковска Диана Акциите-
инструмент на 
портфолио 
менаџментот 

Економски 
институт, Скопје, 
УКИМ 

2014 

2. Попоска 
Климентина 

Комерцијално 

банкарство: 

успешност и 

профитабилност 

Економски 
институт-Скопје 

2008 



3. Ирена Лекоска  Инвестиционо 
банкарство и 
перспективите за 
развој на 
инвестиционото 
банкарство во РМ 

Идеја комерц 2011 

 


