Наставна програма за ЗАДОЛЖИТЕЛНИ предмети
Предметна програма од втор циклус студии
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
Завршен прв циклус студии (180 кредити)
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):

10.

Инвестиционен менаџмент
Финансиски менаџмент (3+2)
Економски институт, Скопје, УКИМ

Втор циклус
2017/2018

7.

Број на ЕКТС

12

2 семестар
Проф. д-р Верица Јанеска
Вонреден професор д-р Диана Бошковска

Основна цел на предметната програма е студентите да се стекнат со знаења кои се
однесуваат на суштинските аспекти на теоријата и праксата на инвестирање и
финансирање на инвестициите во долгорочни реални средства (инвестициони проекти) и
донесување на инвестициони одлуки.
Во функција на основната цел на предметната програма посебните цели се однесуваат на
стекнување на знаења и вештини за: идентификување на можните извори за финансирање
на инвестиционите проекти и утврдување на цената на капиталот; проекција на паричните
текови; користење на различни методи и критериуми за оценка на ефикасноста на
инвестиционите проекти; квантифицирање на ризикот при долгорочните вложувања;
анализа на економската ефикасност на инвестициите
Оспособен за (компетенции):
 Суштинското сфаќање на појмовниот апарат во областа на инвестициите
 Идентификување на различните извори на финансирање на долгорочни
вложувањата,
 Утврдување на цената на пооделните извори на капитал и просечната цена на
капитал
 Подготовка на економски елаборати, инвестициони студии и други анализи за
инвестициони проекти
 Примена на различните видови методи и критериуми за оценка на ефикасноста на
инвестиционите проекти
 Проценка и квантифиција на ризикот при долгорочните вложувања
(инвестиционите проекти)
 Макроекономска анализа на ефикасноста на инвестициите и примена на костбенефит анализа

11.

Содржина на предметната програма:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Основи на долгорочните вложувања
Извори и цена на капитал за долгорочни вложувања
Оптимализација на структурата на изворите на капитал
Определување на периодот на проекција и проектирање на компонентите на
паричниот тек на проектот
Проекција на биланс на успех, биланс на состројба и готовински тек на проектот
Недисконтни методи и инвестициони критериуми за оценка на ефикасноста на
инвестиционите проекти
Дисконтни методи и инвестициони критериуми за оценка на ефикасноста на
инвестиционите проекти
Основи на ризикот на долгорочни вложувања (инвестициони проекти)
Пристапи за квантификација на ризикот на долгорочните вложувања
Капитални коефициенти за оценка на инвестициите од макроекономски аспект
Економска кост- бенефит анализа

12.

Методи на учење:

13.

Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи
Вкупен расположлив фонд на време
15 недели
кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго.

14.

Распределба на расположливо време

15.

Форми на наставните

15.1.

активности

Други форми на активности

16.

17.

Начин на оценување
17.1.
17.2.

12 ЕКТС х 30 часови = 360 часови
60+30+270 = 360 часови
60 часови

15.2.

Предавања-теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

16.1.

Проектни задачи

80 часови

16.2.

Самостојни задачи

80 часови

16.3.

Домашно учење

30 часови

110 часови

Тестови

60 бодови

Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)

30 бодови

17.3.
18.

Активност и учество

Критериуми за

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)
Редовност на настава и вежби, проектна задача

оценување
(бодови/оценка)
19.
20.
21.
22.

10 бодови

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Македонски јазик
Јазик на кој се изведува
наставата
Механизми на интерна евалуација
Метод на следење на
квалитетот на наставата
ЛИТЕРАТУРА
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број

22.2.

1.

Несторовски
Методија

2.

Блок Б. С.,
Харт А. Џ.

3.

Арсов Сашо

Година

Економија на
инвестициите

Економски
факултет, Скопје,
УКИМ

2010

Основи на
финансиски
менаџмент
Финансиски
менаџмент

Глобал
комуникации,
Скопје

2008

Економски
факултет,Скопје,
УКИМ

2016

Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број

Издавач
Ekonomski fakultet,
Beograd

Година

1.

Paunovic B.,
Poslovni plan vodic za
Zipovski Dimitraki izradu

2.

Костовски Нинко Методи и практика на
Универзитет
Американ колеџ,
современото
Скопје
инвестирање во
претпријатијата

2007

3.

Николовски
Душан

Инвестиционен
менаџмент

2007

4.

Orsag Silvije

Buǆetiranje kapitala:
Procjena investicishih
projekata

Научна установасамостоен
истражувач,
Скопје
Masmedia, Zagreb

2010

2002

5.

Dayananda Don
and oth.

Capital budgeting:
Financial appraisal of
investment projects

Cambridge
University Press

2002

