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Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

4 1

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

писмени испит

нема

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Студенти стичу способност ширег сагледавања положаја привреда Руске Федерације у свету, као и 
предвиђања могућих промена на том пољу; студенти развијају способност анализе проблема и 
предности савремених интегративних процеса. Студент треба да стекне и способност компарације 
различитих спољнотрговинских режима и односа. Студенти се припремају за разумевање сложенијих 
развојних изазова Руске Федерације.

Вежбе, семинарски радови

Упознавање студената са свим важнијим економским обележјима економије Руске Федерације, 
стицање сазнања о искуствима РФ у транзиционим и интеграционим процесима, о основним 
принципима и стратегији спољне трговине, као и главним трговинским партнерима, упознавање са 
стањем и перспективама развоја реалнихог сектора привреде.

Садржај предмета
1. Општа обележја савремене економије Русије и место у глобалној привреди 
2. Новија економска историја – Транзиција руске привреде 
3. Приватизација у Руској федерацији 
4. Пословање банака у Русији, Монетарна и фискална политика РФ
5. Енергетика – нафта, угаљ
6. Енергетика – гас, Стратегија у енергетици до 2030.
7. Индустрија – машинска, металургија, аутомобилска, агроиндустријски комплек
8. Индустрија – лака индустрија, дрвна, хемијска, војна
9. Пољопривредна производња
10. Економске политике у сектору пољопривреде 
11. Стране инвестиције на руском тржишту и ТНК
12. Спољнотрговински односи, Интеграција Русије у СТО 
13. Економски односи Русије и Кине
14. Економски односи Русије са земљама Источне Азије 
15. Економски односи Русије и Србије

Спецификација предмета за књигу предмета

Предавања, колоквијуми, семинарски радови, дискусије
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Међународна економија и финансије

активност у току 
предавања

Основне студије
Савремене економије Русије и Азије 1

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета



усмени испит 30
3*20=60

10

практична настава
колоквијуми
семинари


