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Наставник

Вонр. проф. д-р Сашко Мартиновски

Јазик

Македонски

Цел

Цел: Запознавање на студентите со историјата, идејата и поимот на претприемништвото,
карактерот и особеностите на личноста претприемач, поимот за менаџмент, карактерот на
личноста менаџер и разлика помеѓу нив.
Содржина: Осноовни одлуки и стратегии за започнување на start-up бизнис, дефинирање
на поимот и разликите помеѓу, мал, среден и голем бизнис. Генерирање на бзнис идеи,
креативни и иновативни, купување на постојан, развој на фамилијарен, животен циклус и
менаџмент на фамилијарниот бизнис. Правни форми за основање на бизнис, форми на
сопственост, партнерство. Меќународно движење на капиталот, странски директни
инвестиции, заеднички вложувања, лиценцирање , франшиза. Бизнис план, структура,
примена, технички и финансиски дел, локација, потребни стандарди. Финансирање на
бизнис идејата, значење на 3F парите, бизнис ангели, ризичен капитал, улога на банките,
поим за берза. Е-бизнис, МСП и е-бизнисот. Претприемачки амбиент, улога на
Централната влада и локалната самоуправа, бизнис инкубатори и научни паркови. Женско
и етничко претприемништво. Замки во малиот бизнис, успех и неуспех, анализа, причини.
Поставено на moodle.

Содржина

Материјал за учење

План за реализација на наставата
Бр.
П.

Предавања

Вежби

1

Значењето на претприемништвото.
Често употребувани економски термини кои на било кој начин се
поврзани со претприемништвото.

2

Различни пристапи во дефиницијата на претприемништвото.
Специфични фактори се важни во меѓународната трговија спрема проф.
Мајк Потер.
Различните пристапи во дефиницијата на претприемништвото.
Личноста на претприемачот според неколку познати автори и
професори.
Споредба на претприемачка и непретприемачка активност. Споредба
помеѓу претприемач и менаџер.Претприемачи- лидери.Споредба помеѓу
претприемач и шеф. Негативни карактеристики на претприемачот.

Вежба 1. ФЕДЕРАЛ ЕКСПРЕС И
ФРЕДЕРИК СМИТ
(Суштински карактеристики на
претприемништвото)
Вежба 2. ЛЕВИ ШТРАУС
(значењето на иновациите)

3
4

5

6

7
8
9

10
11
12
13

Значењето на иновациите за претприемништвото.
Ризик во работењето на претприемачите.
Комбинација, рекомбинација и заемна супституција на произвотсвените
фактори. Релокација на ресурсите и оптимизација на приносите.
Развој на малите и средни претпријатија и на претприемништвото во
современите економии. Претприемничко општество.
Пподдршка на претприемништвото. Мали и средни бизниси.
Основни извори на креативноста и на нови идеи.
Бариери на креативноста и на новите идеи. Brainstorming .
Основните форми на организација на бизнисите и нивни предности и
слабости. Форми на организации на бизнисот во Р.С.Македонија.
Кога и зошто се започнува сопствен бизнис.
Откривање на претприемачки способности преку тест за претприемачи.
Средства за да се почне соспствен бизнис преку правење на почетни
биланси.
Бизнис план.
Финансирање на малите и средни претпријатија.
3F пари, бизнис ангели, банки и други извори на финансирање.
Берза на хартии од вредност и нејзиното значење.

Вежба 3. Пример за рекомбинација и
суптитуција на факторите
Вежба 4. Разговор со студентите за
релокација на ресурсите и
оптимизација во делот на
Нутриционизмот.
Вежба 5. Пример за иновативност и
креативност во Ресторан - пицерија

Вежба 6. Тест за претприемачи

Вежба 7. Македонска берза

