
Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на предметот Макроекономски политики и развој 
2. Код  
3. Студиска програма  Меѓународна економија 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економскиинститут, Скопје, 
УКИМ 

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

6. Академска година/семестар I година/ 
IIсеместар 

7. Број на ЕКТС  7 

8. Наставник доц. д-р Весна Георгиева Свртинов 
доц. д-р Елизабета Џамбаска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот  
Завршенпрвциклусстудии (240 кредити) 

 

 

Цели на предметната програма: 

 
Целта на студиската програма е да се обработат фундаменталните законитости на 

макроекономските политики и како истите можат да го определат развојот на националните 

економии. Посебно значаен е аспектот на политиките со кој се анализира позиционираноста 

на националната економија во рамки на современата меѓународна економија. 
 
Оспособен за (компетенции): 
Преку предметната програма од овој предмет,студентите: 

- ќе се стекнат со продлабочени теоретски знаења за клучните макроекономски 

прашања и концепти во современата меѓународна економија; 
- да го разберат функционирањето на економијата на долг рок, да се оспособат да 

ги дискутираат факторите кои го детерминираат економскиот раст и развој и да 

дискутираат и предлагаат мерки и политики за забрзување на економскиот раст и 

развој; 
- да се стекнат со продлабочени знаења за флуктуациите на економската 

активност на краток рок, за феноменологијата на економските циклуси, како и да 

се оспособат да дискутираат и предлагаат соодветни антициклични мерки во 

зависност од фазата на економскиот циклус; 
- да се стекнат со продлабочени знаења за политиката на инвестициите, посебно 

како да се поттикнат домашните инвестиции и странските директни инвестиции 

и како да се подобри конкурентноста на националната економија; 
- да се оспособат да ги разбираат, да дискутираат и да предлагаат мерки и 

политики кои инструменти на надворешно-трговската политика позитивно  ќе 

влијаат врз платниот биланс и ќе придонесат за подобрување на 

позиционираноста на националната економија во рамки на глобалната 

економија; 
- да ги продлабочат познавањата за функционирањето на пазарот на труд, во 

поглед на политиките за намалување на невработеноста и политики за 

подобрување на продуктивноста на трудот, како и да се стекнат со знаења за 

импликациите од меѓународната миграција на работна сила како за 

националните економии, така и за целокупната економија; 
- ќе се стекнат со продлабочени знаења за ефектите на монетарната и фискалната 

политика во поглед на справувањето со проблемите на инфлацијата, буџетскиот 

дефицит и управувањето со јавниот долг; 
- да ја разберат поврзаноста на макроекономските политики и да ги препознаат 

предизвиците на макроекономските политики во услови на современа економија 
 

 



 

 
11. Содржина на предметната програма: 

1. Клучни макроекономски прашања во современата меѓународна економија 

a. Макроекономска стабилност 

b. Економски раст 

c. Надворешно-трговска размена и платен биланс 

d. Ниска невработеност 

e. Ниска инфлација 

2. Економски раст и развој и профилирање на макроекономските политики на 

долг рок 

a. Детерминанти на растот и развојот 

b. Економски циклуси 

3. Политика на инвестиции 

a. Поттикнување на домашните инвестиции 

b. Политика на привлекување на странски директни инвестиции 

c. Политиката на инвестиции и конкурентноста на националните 

економии 

4. Надворешно-трговска политика 

a. Отворени наспроти затворени економии 

b. Инструменти на надворешно-трговската политика 

c. Влијание на надворешно-трговската политика врз платниот биланс 

d. Надворешно-трговската политика и конкурентноста на националните 

економии 

5. Политика на пазарот на труд 

a. Причини за невработеност 

b. Политики за намалување на невработеноста 

c. Политики за подобрување на продуктивноста на трудот 

d. Меѓународната миграција на работната сила  

6. Монетарна и фискална политика 

a. Инструменти за контролирање на инфлацијата 

b. Инструменти за контролирање на буџетскиот дефицит 

c. Фискалната политика и јавниот долг 

7. Поврзаност на макроекономските политики 

8. Предизвици за макроекономските политики во современата економија 

1

2

. 

Методи на учење: 
Предавањаи интерактивна настава поддржанасокомпјутерски и видеопрезентации, 

надополнети со дискусии, изработканагрупниилииндивидуалнисеминарскиработи и 

нивнајавна презентација и одбрана. Во текот на предавањата ќе се практикува поттикнување 

надискусии, форуми и дебати. Предвидени се иконсултации со студентите. 
13. Вкупно расположлив фонд на време 15 недели 

7 ЕКТС x 30 часа = 210 часа 
14. Распределба на расположливото време 12 недели + 3 недели консултации 

30+15+165=210 часови 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања-теоретска настава 30 часа 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиторски), семинари, 

тимска работа 

 
15часа 



16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 60часа 
16.2. Самостојни задачи 50 часа 
16.3. Домашно учење 50 часа 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови  60 бода 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
30 бода 

17.3. Активности и учество 10 бода 
18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

до 61бода 5 (пет) (F) 
од 61до68 бода 6 (шест) (E) 
од 69до76 бода 7 (седум) (D) 
од 77до 84 бода 8 (осум) (S) 
од 85до 92 бода 9 (девет) (B) 
од 93до100бода 10 (десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на 

завршени испити 
Редовност на настава и вежби, проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски 

21. Методи на следење на 

квалитетот на наставата 
Механизми на интерна евалуација  

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 N. Gregory Mankiw Brief principles 

of 

macroeconomic

s – fifth edition 

Harvard 

University 
2009 

2 Димитар 

Ефтимоски 
Економски 

раст – основни 

теоретски 

концепти и 

модели 

УКЛО –

Битола, 

Факултет 

за 

администр

ација и 

менаџмент 

на 

информаци

ски 

системи) 

2009 

3 Кругман, Пол и 

Обстфелд, Морис 
Меѓународна 

економија – 

Теорија и 

политика 

Табернаку

л 
2009 

4 Роналд Г. 
Еџренберг, Роберт 
С. Смит 

Модерна 
економија на 
трудот – 
Теорија и јавна 
политика 

МАГОР 2009 

5 Весна Георгиева 

Свртинов 
 

Меѓународен 
финансиски 
менаџмент 

Универзит

ет „Гоце 

Делчев” - 

Штип 

2014 

6 Весна Георгиева 
Свртинов 

Финансиска 
либерализација 

„Македон

ска 

2011 



и финансиска 
стабилност 

ризница”- 

Куманово 
22.2. Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Гоце Петрески Економски 

раст и развој 
Економски 

факултет 

Скопје 

2002 

2 Дебраџ Реј Развојна 

економија 
Арс 

Ламина 
2014 

3  Ендру Б. Абел, Бен 

С. Бернанк, Дин 

Крушор 

Макроекономи

ја  
Табернаку

л 
2009 

4 ДејвидРомер Напредна 

макроекономиј

а 

МАГОР 2009 

 


