
Прилог бр.3  Предметна програма од втор циклус на студии  

  

1.  Наслов на наставниот предмет  КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИИ     

2.  Код  4EK203412  

3.  Студиска програма  ФИНАНСИИ И БАНКАРСТВО   

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Економски факултет  

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип  

5.  Степен (прв, втор, трет циклус)  Втор  

6.  Академска година / семестар  Петта / прв  7.  Број на ЕКТС 

кредити  

6  

8.  Наставник   Проф. Д-р Ристо Фотов / Проф.д-р Милан  

Илиески  

  

9.  Предуслови за запишување на 

предметот  

  

10.  Цели на предметната програма (компетенции):   

  

Основна цел на предметот се состои во запознавање на студентите со 

начините  како современите компании ги  прибираат средствата, како ги 

алоцираат и донесуваат финансиски одлуки по  пат на кои ја креираат 

вредноста за сопствениците. Станува збор за надградба на знаењето 

стекнато од еден од базичните финансиски предмети кој се среќава уште 

под називот Деловни финансии или финансиски менаџмент.  Големите 

промени и динамизам  што го карактеризираат деловното  окружување ја 

наметнуваат потребата од постојан раст на нивото на потребните знаења од 

областа на управување со финансиите.  Со проширување на знаењата од 

овој предмет студентите ќе бидат во можност да се запознаваат и се стекнат 

со знаења, но и со методи и техники, па дури и со поедини вештини кои во 

динамичниот деловен амбиент ќе биде од непроценлива корист во процесот 

на донесување на бројни деловни одлуки, особено кога станува збор за 

финансиски одлуки.  

 

 



11.  Содржина на предметот :  

I Корпоративни финасии-финансиски менаџмент  

Улогата на финансискиот менаџмент, Цели на корпоративното 
финансирање и управување, Финансиски пазари и финансиски 
инструменти, Повисоки концепти на управување со финансиите,  
Определување на вредноста на долгорочните хартии од 
вредност; Техники на капитално буџетирање, Методи за оценка на 
економска ефективноста на инвестициите; Баран принос и трошок 
на капиталот, Оперативен и финансиски левериџ; Анализа на 
структурата на капиталот, Политика на дивиденди; Управување  
со ризици при инвестирање; Стратегија на раст,  

Мерџирање и аквизиција,  

II . Меѓународни корпоративни финансии  

Специфичност на МНК како стопански субјекти,  Мултинационален 

финансиски менаџмент,  Девизни курсеви,  Определување на 

девизниот курс, Управување со ризикот на девизниот курс,   

Валутни деривати (форворд, фјучерси, опции) и хеџинг,  Валутан и 

каматна арбитража,  Управување со финансиските текови во 

мултинационална компанија,Цена на капиталот и финансиска 

структура на мултинационалните компании,   Мултинационално 

буџетирање на капиталот,   Финансирање на мултинационална 

компанија,  Анализа на ризик на земја.  

12.  Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување  

13.  Вкупен расположив фонд на 

време  

156  

14.  Распределба на расположивото 

време  

2+2+1  

15.  Форми на наставните 

активности  

15.1.  Предавања- 

теоретска настава  

2 часа  

15.2.  Вежби  

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа  

  

16.  Други форми на 

активности  

16.1.  Учење за 

предавања  

         2 часа  

16.2.  Подготовка за 

вежби  

  

16.3.  Консултации          1 час  

17.  Начин на оценување  

17.1.  Тестови     70 бодови  

17.2.  Семинарска работа/ проект ( 

презентација:  

писмена и усна)  

 10 бодови  

17.3.  Активност и учество  20 бодови  

18.  Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода  5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)  

од 61 до70 бода  7 (седум) (D)  



од 71 до 80 бода  8 (осум) (C)  

од 81 до 90 бода  9 (девет) (B)  

од 91 до 100 

бода  

10 (десет) (A)  

19.  Услов за потпис и полагање 

на завршен испит  

Постигнат успех од 60% од двата 

колоквиуми или писмениот испит  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  

Македонски  

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  

Самоевалуација  

22.  

       

Литература    

22.1.  

Задолжителна литература    

Ред. 

број  

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1.  J. Madura  ’’International 

Corporate 

Finance’’(избрани 

поглавја),  

  

Thomson/So 

uthwestern  

  

2.  Проф. Д-р Ристо 

Фотов  

в  

Финансиски 

менаџмент,   

Економски 

факултет, 

Штип,   

2010   

3.  Ross/Westerfield/Jaffe  Corporate 

Finance,  (7th 

Edition),  

McGraw-
Hill, 
International 
Edition.  
  

2005.  

  

22.2.  

Дополнителна литература    

Ред. 

број  

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1.  Elali W, Trainor   Advanced 

Corporate 

Finance: A 

Practical 

Approach  

Pearson  

Education  

  

2009  

2.  Davies T, Boczko T, 

Chen J   

): Strategic 

Corporate  

Finance, 1ed  

McGraw-Hill  . 

(2008):  

3.  Emery, D., Finnerty,J., 

Stowe, J., Corporate   

Financial 

Management,  

    

 


