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Предметна програма од втор циклус студии
Наслов на наставниот предмет Меѓународни финансии
Код
ME4103
Студиска програма
Меѓународна економија
Организатор на студиската
Економски институт, Скопје,
програма (единица, односно
УКИМ
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар
2017/2018
7.
Број на
7
ЕКТС
Наставник
проф. д-р Снежана КостадиноскаМилошеска
проф. д-р Климентина Попоска
Предуслови за запишување на
Завршен прв циклус студии (240 кредити)
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување со фундаментални познавања за билансот на плаќање, девизните курсеви
и меѓународниот монетарен систем, како и макроекономските политиките што се
користат за управување со девизните курсеви, глобалниот пазар на капитал,
меѓународното банкарство и регулирањето на меѓународното банкарство (Базелски
стандарди), оптимална валутна зона и анализа на финансиските криза, раст и реформи
во земјите во развој.
Оспособен за (компетенции):
 Студентите ќе се здобијат со знаења за билансот на плаќања, неговите
детерминанти и функцијата на пооделните сметки на билансот на плаќања, како
и политиките и инструментите што се користат во однос на врамнотежување на
билансот на тековната сметка;
 Студентите ќе се стекнат со познавања за девизните курсеви (фиксни и
флуктуирачки) и девизните пазари, а посебно внимание ќе се посвети на
поврзаноста на девизните курсеви со каматните стапки, цените и
производството. Преку проучување на девизните курсеви, студентите ќе се
стекнат со спефицични знаења за инструментите на монетарната и фискалната
политика и нивното влијание врз извозот и увозот на националните економии;
 Студентите ќе се запознаат со карактеристиките на меѓународниот монетарен
систем и неговиот развој и ќе се оспособат за дискусија на тековни прашања и
проблеми од оваа област;
 Студентите ќе се стекнат со знаења за оптималните валутни подрачја и ефектите
од нивното воспоставување, како и за карактеристиките на глобалниот пазар на
капитал како исклучително значаен сегмент во меѓународната економија,
посебно за земјите во развој.
 Студентите ќе стекнат знаење за меѓународното банкарство, проблемите на
пропаѓање на банки и заштитните мерки, како и да ги идентификуваат
тешкотиите во регулирањето на меѓународното банкарство и Базелските
стандарди;
 Развој на компетенции кај студентите за анализа на случувањата во земјите во
развој низ призма на финансиските кризи, идентификување на причините за
неплаќање и алтернативни форми за финансирање на дефицитот на земјите во
развој, како и нивниот раст и реформи.

11.

12.

13.

Содржина на предметната програма:
1.
Биланс на плаќања
2.
Девизни курсеви и девизни пазари
3.
Пари, каматни стапки и девизни курсеви
4.
Цени и девизни курсеви
5.
Производство и девизни курсеви
6.
Макроекономски политики за управување со девизните курсеви
7.
Интервенции на Централната банка врз понудата на пари и фиксирање на
девизниот курс
8.
Меѓународен монетарен систем
9.
Оптимални валутни подрачја
10.
Глобален пазар на капитал
11.
Меѓународно банкарство
12.
Регулирање на меѓународното банкарство: Базелски стандарди за капитал
13.
Финансиска криза, раст и реформи кај земјите во развој
Методи на учење:
Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи
кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и учество на истакнати
предавачи од пракса.
Вкупен расположлив фонд на време
15 недели
7 ЕКТС x 30 часа = 210 часови

14.

Распределба на расположливо време

12 недели + 3 недели консултации
30+15+165=210 часови

15.

Форми на наставните
активности

15.1.

Предавања-теоретска настава

15.2.

16.1.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

16.

17.

18.

19.

Други форми на активности

Начин на оценување
17.1.
Тестови

30
часови
15
часови
60
часови
55
часови
50
часови

60
бодови
17.2.
Семинарска работа/проект
30
(презентација: писмена и усна)
бодови
17.3.
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за
до 61 бода
5 (пет) (F)
оценување
од 61 до 68 бода
6 (шест) (Е)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Редовност на настава и вежби, проектна задача
завршен испит

20.
21.
22.

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.

Пол Кругман, Р.
Морис Обстфелд

2.

Steve Suranovic

3.

Piet Sercu

Меѓународна
економија
теорија и
политика
International
Finance: Theory
and Policy
International
Finance: Theory
into Practice

Дополнителна литература
Ред. Автор
Наслов
број
1.
Radovan Kovačević Megjunarodne
finansije
2.
Paul Krugman,
International
Maurice Obstfeld,
Economics:
Marc Melitz
Theory and
Policy /воEdition
3.
Јагер, Хенк; Јепма Вовед
9
меѓународна
економија

Скопје,
Табернакул
(Превод од
влада на РМ)

Година
2009

George
Washington
University

2010

Princeton
University

2009

Издавач

Година

Ekonomski
Fakultet Beograd
Harvard
University

2016

Арс ламина,
Скопје
(Превод од
влада на РМ)

2016

2010

