
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Економија на иновации 

2. Код  

3. Студиска програма Бизнис информатика 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Универзитет “Делчев” Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус на студии 

6. Академска година / 

семестар 

2 / III 7. Број на ЕКТС 

кредити  

4 

8. Наставник Доц. д-р Дарко Лазаров 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

Микроекономија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Иновациите претставуваат концепт 

кој привлекува сè поголемо внимание во последните децении. Економијата на секоја 

развиена држава се темели на иновација. Иновациите претставуваат моторна сила на 

новата економија. Тие се генератори на нови производи, услуги и процеси кои 

придонесуваат за олеснување на секојдневниот живот на луѓето. Во тој контекст, првата 

цел на предметната програма е проучување на теориите на раст базирани на иновации и 

идеи, каде детално ќе биде проучен националниот иновативен систем и влијанието на 

иновацискииот капацитет врз економските перформанси на национално ниво. Исто така, 

целта на програмата е проучување на иновациите на микро ниво. Секоја компанија во 

глобалната конкуренција се стреми да воведе иновација која ќе им обезбеди конкуретска 

предност на пазарот. Во таа смилса, предметот ќе биде фокусиран кон изучување на 

економскиот процес на иновациите на ниво на претпријатие. Предметната програма е 

дизајнирана и насочена кон најсовремените тенденции и достигнувања во светот на 

иновациите и нивно ставање во функција на зголемување на конкурентноста на 

претпријатијата, а со тоа и на економијата во целина. Посебно е значајно да се 

дефинираат факторите кои ја поддржуваат, стимулираат и акцелерираат иновациската 

активност, улогата на менаџментот во процесот на иновации, но уште поважно, 

студентите ќе бидат запознаени и со најсофистицираните иновациски процеси во земјите 

со повеќегодишно искуство во оваа проблематика. Сето тоа ќе ги отвори вратите за 

зголемување на капацитетите и потенцијалите за воведување и експлоатација на 

придобивките од иновации и на овие простори. Зајакнувањето на капацитетот за 

иновации треба да биде прашање од најголем приоритет за бизнисмените и креаторите 

на политики. Тоа е така бидејќи економскиот капацитет на едно претпријатие, но и 

капацитетот на националната економија, е детерминиран од иновациските капацитети 

кои тие ги поседуваат. Конечно, овој наставен предмет ќе понуди еден поширок осврт 

на придонесите и резултатите на иновативните претпријатија во еден јасно и системски 

определен организациски и економски контекст. Најважно, студентите ќе стекнат знаења 

и вештини од областа на иновациите, кои понатаму ќе им помогнат да ја зголемат 

конкурентската способност на претпријатија за имплементирање на иновации и 

креирање на нови производи. 

11. Содржина на предметната програма: Значење на иновациите; Видови 

иновациски модел; Национален иновациски систем; Управување со иновациите 

во претпријатијата; Стратегии на иновации; Управување со интелектуалната 



сопственост; Примена на знаењето во иновативните претпријатија; Вмрежување 

на иновациите и теорија на игри; Истражување и развој во индустриски контекст; 

Поврзување и трансфер на технологија и иновациите; Развивање на нов 

производ,процес, услуга и бизнис модел; Техники за комерцијализација на 

иновацијата; Дизајнирање на организација за иновации. 
12. Методи на учење: Теоретски предавања со модерни методи на презентации, 

индивидуална и тимска работа, учење во соработка, методи на писмени и усни 

разбирања, методи на групни дискусии, проектни активности. 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- 

теоретска настава.  

(15 недели х 2 часа = 

30 часа). 

30 часа 

       

15.2. Вежби 

(лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа.  

(15 недели х 2 часа = 

30 часа). 

30 часа 

       

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30 часа 

       

16.2. Самостојни задачи 

 

30 часа 

16.3. Домашно учење  

 

30 часа 

       

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуален проект / 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) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 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 

Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена 

семинарска работа и редовност на предавања и 

вежби. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски и Англиски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Paul Trott Innovation 

management and 

New product 

development 

PearsonEducation 2005 

2. Дарко Лазаров Теорија на 

економски раст: 

основни модели, 

концпети и 

теории - скрипта 

Економски 

фаултет – Штип, 

УГД 

2014 

3. Дарко Лазаров Економија на 

иновации, 

авторизирани 

предавања 

Економски 

фаултет – Штип, 

УГД 

2016 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Peter Drucker Innovation and 

entrepreneurship:  

Practice and 

principles 

Harper and Row 1985 

2.     

3.     

 


