5.
6.

Предметна програма од втор циклус студии
Наслов на наставниот предмет
Економска регулација
Код
MEK 213
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
2017/2018
7.
Број на ЕКТС

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
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.
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5

проф. д-р Снежана КостадиноскаМилошеска
доц. д-р Елена Давитковска
Завршен прв циклус студии (240 кредити)

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

