
Предметнапрограмаодвторциклусстудии 
Програма за ИЗБОРНИ предмети (3+2) 

1. Насловнанаставниотпредмет Корпоративно управување 
2. Код БМ3203 
3. Студискапрограма Бизнис менаџмент 
4. Организаторнастудискатапрограм

а (единица, односноинститут, 

катедра, оддел) 

Економски институт – Скопје, УКИМ 

5. Степен(прв, втор, третциклус) Втор циклус 
6. Академскагодина/семестар 2018/2019/ 

изборен 
7. Бројна ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Васил Поповски 
Проф. д-р Ирина Мајовски 

9. Предусловизазапишувањенапред

метот 
Завршен прв циклус на студии  (180 кредити) 

10. Целинапредметнатапрограма (компетенции): 
 
Во рамки на предметот Корпоративно управување, студентите се запознаваат со концептот 

и значењето на  корпоративното управување. Детално се анализираат разликите помеѓу 

едностепениот и двостепениот систем на управување. При тоа, студентите се стекнуваат со 

познавања за односите и одговорностите на управниот одбор, менаџментот, надзорниот 

одбор и останатите засегнати страни во процесот на одлучување. Акцентирајќи ја 

сепарацијата на сопственоста и управувањето, студентите ќе се запознаат и со дисперзијата 

на корпоративната контрола и надлежностите. При тоа, детално ќе бидат обработени повеќе 

аспекти на корпоративните одбори како селекцијата, надоместоците и бенефициите, 

разрешувањето, и одговорностите на членовите на корпоративните одбори.       
 

11. Содржинанапредметнатапрограма: 
 

1. Поим и дефинирање на корпоративното управување 

2. Значење на корпоративното управување 

3. Развој на корпоративното управување   

4. Корпоративно управување и корпоративна сопственост 

5. Современо корпоративно управување 

6. Модели на корпоративна контрола 

7. Селекција и разрешување на членовите на органите на управување 

8. Наградување на членовите на органите на управување 

9. Значење , положба и одговорности на одборите 

10. Одбор на директори и односи со менаџментот 

11. Корпоративно управување во САД 

12. Корпоративно управување во Германија 

13. Специфики на корпоративно управување во Р.Македонија 

 
12. Методинаучење: Наставата ќе вклучува интерактивни предавањасоPPointпрезентации и 

дискусии на однапред одредени теми од потесната област. Ангажираноста на студентите ќе 

се донесува на дополнителни индивидуални истражувања на теми од потесната област и 

обработка на разни студии на случај опфатени во заедничките дискусии.    
 

13. Вкупенрасположливфонднавреме 15 недели 
14. Распределбанарасположливовреме 12 недели +3 недели консултации 



15. Форминанаставнитеактивности 15.1. Предавања-теоретсканастава 30 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимскаработа 

30 часови 

16. Другиформинаактивности 16.1. Проектнизадачи 40 часови 
16.2. Самостојнизадачи 40 часови 
16.3. Домашноучење 40 часови 

17. Начиннаоценување 
17.1. Тестови 60 бодови 
17.2. Семинарскаработа/проект (презентација:писмена и 

усна) 
30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. Критериумизаоце

нување 

(бодови/оценка) 

до61бода 5 (пет) (F) 
од61до68бода 6 (шест) (Е) 
од69до76бода 7 (седум) (D) 

од 77до 84бода 8 (осум) (С) 
од85до 92бода 9 (девет) (B) 

од 93до100бода 10 (десет) (А) 
19. Условзапотпис и 

полагањеназавршениспит 
Присуство и активност на предавања, вежби и 

проектна задача 
20. Јазикнакојсеизведуванаставата Македонски јазик 
21. Методнаследењенаквалитетотнан

аставата 
Механизми на интерна евалуација  

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителналитература 

Ред.б

рој 
Автор Наслов Издавач Година 

1. д-р 

ТитоБеличанец, 

Д-р 

АлександарКлим

овски, д-р Тимчо 

Муцунски 

Корпоративно

управување 
Правенфакул

тет " 

ЈустинијанПр

ви"-Скопје 

2014 

2. ОЕЦД  Бела книга за 

корпоративно 

управување 

во 

Југоисточна 

Европа 

(превод) 

ОЕЦД 2003 

22.2. Дополнителналитература 
Ред.б

рој 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Горан 

Коевски 
Компаративн

о 

корпоративно 

управување 

Правен 

факултет 

“Јустинијан 

Први“, 

УКИМ 

2005 

2. МиланНедков, Д-

р ТитоБеличанец 
Правонадруш

твата 
УСАИД 2008 

 


