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Предметна
програма
Код

КОМПАНИСКИ ИНВЕСТИЦИСКИ ФИНАНСИИ
Тип на предметот

Циклус на студии

Семестар

Фонд на
часови

ЕКТС

Задолжителен
I (прв)
II (втор) циклус
3+2+2
7
предмет
семестар
Организатор на студиската
Бизнис академија Смилевски - БАС
програма:
Проф. д-р Маја Кочоска
Наставник/ Наставници:
Виш пред. м-р Дијана Ивановска Пржо
1. Цели на предметот и резултати согласно Националната рамка за квалификации
• Разбирање на компаниските финансии и поврзаноста на
финансиската функција со останатите функции во
компаниите;
• Идентификување на финансиските ситуации;
• Идентификување на средствата и изворите на средства во
компаниите;
• Разбирање на финансиските извештаи и нивната
структура;
• Способност за креирање на финансиски планови,
1.1. Цели на предметот
планирање на финансискиот резултат и финансиска
анализа;
• Разбирање на инвестициите, деловните одлуки и
инвестиционите алтернативи;
• Способност за избирање на инвестициони проекти и
проценка на рентабилноста кај нив;
• Способност за квантификација на ризикот во
инвестиционата анализа;
• Способност за планирање на буџетот, анализа и оценка
на инвестиционите проекти;
• Дефинира деловни и финансиски односи и различни
финансиски ситуации;
• Објаснува меѓусебна поврзаноста на финансиската
функција со останатите деловни функции;
• Составува и анализира финансиски извештаи неопходни
за работењето на компаниите;
•
Составува финансиски планови;
1.2. Резултати согласно
Националната рамка за
• Планира време на траење на инвестициските проекти;
квалификации
• Употребува финансиска анализа заради носење на
деловни одлуки;
• Проценува рентабилност кај инвестициските проекти;
• Планира извори на финансирање;
• Составува буџет;
• Дефинира ниво на ризик во рамките на инвестиционата
анализа.
2. Детална содржина на предметот по поглавја и единици
КОМПАНИСКИТЕ ФИНАНСИИ И
ПРОЕКТЕН ПРИСТАП КОН ИНВЕСТИЦИИТЕ
ФИНАНСИСКИОТ МЕНАЏМЕНТ
• Поим за инвестициони проекти
• Поим, цели и задачи на финансии
БАС-21КИФ
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Поврзаност на финансиската
функција со останатите функции
во компаниите
• Финансиски систем
• Видови финансиски ситуации
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ, ФИНАНСИСКО
ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗА
• Поим и видови финансиски
извештаи
• Улога и значење на планирањето
• Видови финансиски планови
• Поим и анализа на финансиски
показатели
•

•
•
•
•
•

Поделба и рентабилност на
проектите
Фази и активности во
инвестиционите проекти
Финансирање на инвестиционите
проекти
Ризик во инвестиционите проекти
Анализа и оценка на
инвестиционите проекти

ПЛАНИРАЊЕ БУЏЕТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА
ИНВЕСТИЦИСКИОТ ПРОЕКТ
•
•
•

ИНВЕСТИЦИИ

Поим за буџет
Елементи на буџетот
Планирање и изработка на буџет

Поим за инвестициите како
двигатели за развој на бизнисот
• Поделба на инвестициите,
начини и постапки на
инвестирање
3. Детален опис на наставните и работните методи и распределба на расположливото
време
•

3.1. Форми на наставните
активности
3.2. Други форми на
активности

Предавања – теоретска настава

36 часа

Вежби, семинари, тимска работа

24 часа

Проектни извештаи

24 часа

Самостојни задачи

53 часа

Домашно учење

53часа

ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВ ФОНД НА ВРЕМЕ

190 часа

4. Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот
Минимум 50% присуство и активност во
наставата, уредно и навреме предаден и
4.1.1. Испит
одбранет проектен извештај
4.1.2. Проектен
Минимум 50% присуство и активност во
извештај (проектен
наставата, уредно и навреме предаден и
4.1. Начин на
извештај +
одбранет проектен извештај
оценување
презентација)
4.1.3. Присуство и
Минимум 50% присуство и активност во
активност
наставата
4.1.4. Друго

4.2. Формирање на оценка (бодови/
нумеричка оценка/ описна оценка)

50
бодови
20
бодови
(15+5)
30
бодови

/

/
0 - 40
41 – 50
51 – 59
60 – 69
70 – 79
80 – 89
90 – 100

5
5
6
7
8
9
10
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4.3. Услов за слушање и полагање на
предметот

Присуство и активност најмалку 50%, подготвен
проектен извештај и регулирана школарина
согласно Договорот за школување.

4.4. Взаемна поврзаност на
/
предметите
5. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
6. Метод на следење на квалитетот на наставата
• Редовна семестрална и вонредна евалвација на изведбата на наставникот и
квалитетот на наставата од страна на студентите;
• Редовна семестрална и вонредна евалвација на изведбата на наставникот и
квалитетот на наставата од страна на менаџментот;
• Семестрална само-евалвација на изведбата на наставникот и квалитет на
наставата од страна на наставникот;
• Редовен и вонреден увид во наставата од страна на менаџментот.
7. Литература
7.1. Основна литература

7.2. Дополнителна
литература

1. Кочоска М., Ивановска П.Д., (2018), Компендиум,
Бизнис Академија Смилевски-БАС;
2. Зви Боди, Алкекс Кејн, Ален Џ. Маркус (2010),
Инвестиции, Табернакул.
1. Стенли Б.Блок, Џефри А. Харт (2008), Основи на
финансиски менаџмент, Глобал комуникации;
2. Трајкоски Б. (1990) Финансиско работење на
претпријатијата, Универзитетска печатница,
Кирил и Методиј”, Скопје.
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