1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.

9.
10.

Предметна програма од втор циклус студии
Наслов на наставниот предмет
Економска регулација
Код
МЕК 106
Студиска програма
Менаџерска економија
Организатор на студиската
Економски институт, Скопје,
програма (единица, односно
УКИМ
институт, катедра, оддел)
Степен(прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
Академска година/семестар
2015/2016/
7.
Број
2 семестар
на ЕКТС
Наставник
проф. д-р Снежана КостадиноскаМилошеска
доц. Д-р Елена Давитковска

8

Предуслови за запишување на
Завршен прв циклус студии (180 кредити)
предметот
Цели на предметната програма
(компетенции):
 Да се детектираат и анализираат сите стандардни форми на пазарни
неперфектности и нарушување на конкуренцијата;
 Да се анализираат конкретните случаи на нарушување на конкуренцијата на
пазарот и да носат соодветни одлуки за заштита на конкуренцијата;
 Да се применат соодветните методи за оптимална регулација;
 Да се предлагаат и раководи со спроведувањето на соодветни форми на
економска регулација во конкретни сфери од економската активност;
 Да се предлагаат и раководи со спроведувањето на соодветни форми на
социјална регулација.
Оспособен за (компетенции):
Разбирање на наведената проблематика, можност за примена на пооделни методи, како
и симулирање на примена на одредени методи на работа на претпријатијата.
Студентите ќе бидат во можност да ги препознаат предностите и недостатоците од
применетите пооделни методи на регулација на конкретно претпријатие, како на на
краток, така и на долг рок.

11.

Содржина на предметната програма:
1. Видови на економска регулација и теоријата на економска регулација
2. Регулација на природните монополи
3. Регулација на цените: нормативна анализа
4. Регулација на природните монополи-ефикасно одредување на цените
5. Економска регулација во практика
6. Регулација во областа на енергeтската индустрија (електрична енергија и гас)
7. Регулација на телекомуникацискиот сектор
8. Регулација на заштитата на животната средина
9. Заеднички принципи за регулација и либерализација на пазарот на ЕУ
10. Регулација на водоснабдувањето, системите за канализација и управување со
отпадот
11. Економска регулација на транспортот
12. Вреднување на животот и други немонетарни бенефиции
13. Безбедност на производите
14. Регулација на безбедноста и заштитата на работните места
15. Патенти
16. Дерегулација и ререгулација.

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.
Вкупен расположлив фонд на време
15 недели
Распределба на расположливо време
12 недели + 3 недели консултации

13.
14.
15.

Форми на наставните
активности

15.1.
15.2.

Предавања-теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Проектни
задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
Проектна задача (презентација: писмена и усна)
17.2.

18.

19.
20.
21.

17.3.
Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

16.1.
16.2.
16.3.

Активност и учество

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
ЛИТЕРАТУРА

30 часови
30 часови
60 часови
60 часови
60 часови
60 бодови
30 бодови

10 бодови
до 61 бода
5 (пет)
од 61 до 68 бода
6 (F)
(шест)
од 69 до 76 бода
7 (Е)
(седум)
(D)
од 77 до 84 бода
8 (осум)
од 85 до 92 бода
9(С)
(девет)
(B)
од 93 до100 бода
10 (десет)
(А)
Редовност на настава и вежби, проектна
задача
Македонски јазик
Механизми на интерна евалуација

22.

22.1.

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
W. Kip Viscusi,
Joseph E Harrington
and John M. Vernon
2.
Robert Baldwin,
Martin Cave, Martin
Lodge

3.

22.2.

Карлтон, Д.В. и
Перлоф, Џ.М

Наслов

Издавач

Economics of
Regulation and Antitrust
4th edition
Understanding
Regulation: Theory,
Strategy and Practice,
second edition

MIT Press

2005

Oxford
University
Press

2013

Модерна индустриска Табернакул
организација (превод од
Влада)

2010

Дополнителна литература
Ред. Автор
Наслов
број
1.
H.Craig Peterson
Business and
government, Third
Edition
2.
Richard A. Posner
Theories of Economic
Regulation
3.

Фити Таки

Издавач

Harper
&Row,
New
York
NBER
Working
Paper No.
41
Современите
Економски
микроекономски
факултет –
концепции и државната Скопје и
регулација
МАНУ

Година

Година
1989

1974

2009

