
Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Микроекономска анализа 

2. Код   MEК3101 

3. Студиска програма Менаџерска економија 

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 2020/2021/  
1 семестар 

7. Број на 
ЕКТС 

8 

8. Наставник проф. д-р Елизабета Џамбаска 
проф. д-р Искра Станчева Гигов 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Завршен прв циклус студии (180 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Наставната програма од предметот има за цел да ги запознае студентите со основните       
постулати на микроекономската анализа и да стекнат продлабочени знаења кои се 
однесуваат на однесувањето на потрошувачите, претпријатијата и секторите во 
економијата. Содржината на предметот претставува проширување на основните теми 
на микроекономијата запознавајќи ги студентите со сите отстапки од веќе познатите 
теории за побарувачка и понуда, еластичностите и нивната практична примена, 
теоријата на избор на потрошувачите и буџетското ограничување, производната 
функција и стратегиите за настап на пазарите во различни пазарни структури.   

 

Оспособен за (компетенции): 

Се очекува стекнатите знаења да им послужат на студентите како идни менаџери да ги 

разберат овие термини, да размислуваат критички при креирањето на стратегии за 

конкурентност и соодветно да одговорат на акциите на конкурентите. 

Познавањето на пазарното и регулаторното опкружување во кое работат менаџерите е 

значајно и ја дополнува целата слика од мозаикот за оспособување на успешни 

менаџери кои ќе ги реализираат поставените цели.   
 



11. Содржина на предметната програма: 

1. Основни концепти  и принципи на економијата  

- Дефинирање на економијата 

- Микроекономија и макроекономија 

- Позитивна и нормативна економија  

- Економијата и бизнисот 

2. Пазарни сили на понудата и побарувачката 

- Функции на побарувачка 

- Коб-Дагласова линерна функција на побарувачка 

- Инверзна функција на побарувачката 

- Обични стоки, Гифенови и дискретни добра 

- Нормални и инфериорни добра 

- Пазарна наспроти индивидуална побарувачка 

- Криви на понуда според доход и Енгелови криви 

- Пазарна наспроти индивидуална понуда 

- Рамнотежа на подудата и побарувачката  

- Анализа на промените на рамнотежата 

3. Еластичност и нејзина практична примена 

- Еластичност на побарувачката 

- Еластичност на понудата 

4. Теорија на избор на потрошувачите  

- Буџетско ограничување - можности  

- Преференции 

- Оптимални избори на потрошувачите 

5. Техники за разбирање на побарувачката и однесувањето на потрошувачите  

-  Маркетинг пристапи и методи за анализа на однесувањето на потрошувачите 

-  Проста и повеќекратна регресиска анализа  

-  Користење на податоци за потрошувачите на пазарот  

- Економетриските студии за побарувачка 

6. Теорија на производството и анализа на трошоците 

- Дефинирање на функцијата на производството (производна функција) 

- Краткорочна наспроти долгорочна функција на производството  

- Поим и видови трошоци (фиксни,  варијабилни, просечни и маргинални 

трошоци) 

- Криви на трошоци и нивниот облик 

- Типични криви на трошоци 

7. Пазарни структури 

- Совршена конкуренција  

- Монопол   

- Олигопол 

- Монополистичка конкуренција 

8. Потрошувачи, производители и ефикасност на пазарите  

- Потрошувачки вишок 

- Вишок на производителот 

- Пазарна ефикасност 

9. Граници на микроекономијата 

- Асиметрични информации  

- Екстерналии и јавни добра 

- Економија на однесување 



  

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 

14. Распределба на расположливо време 12 недели + 3 недели консултации 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска настава 30 часови 

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

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 60 часови 

16.2. Самостојни задачи 60 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 60 

бодови 

17.2. Проектна задача (презентација: писмена и усна) 30 

бодови 

17.3. Активност и учество 10 

бодови 

18. Критериуми за 

оценување 
(бодови/оценка) 

   до  61 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 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.  Н. Грегори Менкју Принципи на 

економијата 

Нампрес, 

Четвро 

издание 

2009 

2. Пол Г. Фарнам Економија за 
менаџери 

Датапонс 
Доел Скопје 

2009 

3. Таки Фити Основи на 
микроекономијата 

Екномски 
факултет, 
Скопје 

2004 



  4.  Таки Фити Новата 

микроекономија и 

државната регулација 

 МАНУ 

 

2008 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хал Р. Вериан Микроекономија 
Средно ниво – 
современ пристап 

Табернакул 2010 

2. Мајкл Р. Беј Економија на 

менаџментот и 

бизнис стратегијата 

Датапонс 
Доел Скопје 

2009 

3. Таки Фити Новата 
микроекономија и 
државната 
регулација 

МАНУ, 

Скопје 

2008 

 


