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Циљ предмета
Ова наставна дисциплина има за циљ да, компаративном анализом најакатуелнијих релевантних питања
структуре, трансформације и функционисања савремених економских система, њихових привредносистемских механизама и институција, као и инструмената и мера макроекономске политике, укаже на
кључне факторе који одлучујуће утичу на друштвено-економску успешност различитих земаља.
Истовремено, интеракцијом са другим наставним дисциплинама и економским правцима, омогућује се
целовитије сагледавање институционалне структуре савремених тржишних привреда и нужности
континуираног одвијања институционалних промена у складу са развојем привреде и друштва.
Исход предмета
На бази критичких преиспитивања искустава у функционисању економских система других земаља,
сдтудентима се пружа могућност да формирају објективне критеријуме на основу којих је могуће да се
утврди у којој мери је сваки систем у стању да реализује економске, развојне, социјалне и све друге
цињеве, а пре свега како се поједина искуства могу искористити у креирању привредног система и у
вођењу економске политике.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и предмет компаративне анализе економских система; класификација економских система;
институционални оквири и функционисање савремених економских система; међусобни однос економије и
политике и вршење јавног избора; улога државе у модерној тржишној привреди; мешовита привреда;
координациони механизми и инструменти економског система и економске политике развијених
тржишних привреда; координациони механизми и инструменти у пракси развијених тржишних привреда
(САД, Јапан, Немачка, Велика Британија, Француска, Шведска, новоиндустријализоване зенље Источне
Азије); привреде у транзицији, актуелни трансформациони процеси у светској економији (процеси
глобализације привреде и друштва).
Практична настава
Разматрање и примена стечених теоријских знања кроз анализу случајева у реалној привреди и
функционисању националних економија.
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