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ПРЕДГОВОР
Економскиот факултет во Штип е основан на 27 март 2007 година како дел од
Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип.
Од почетоците на овој факултет како високообразовна и научноистражувачка
институција се иницира и потоа брзо се разви силен елан и ентузијазам како во наставноедукативните процеси, така и во научноистражувачките активности. Големата желба да се твори
како придонес во унапредување на високообразовните и истражувачките процеси во Република
Македонија беше преточена во тековни активности на едукација и забележување на добиените
сознанија и размислувања во пишани текстови на разновидни трудови. Се разбира, сето ова е во
согласност со глобализацијата и евроинтеграциjата и нивните процеси на постојана примена на
усвоените светски европски приоди и стандарди во научно-образовниот процес за обезбедување
на квалитетно образование за нашите студенти.
Во тој поглед, ова е прво издание на Зборникот од Шестата меѓународната конференција
под наслов „Управување и развој на економските регионални системи – Евроазиска
перспектива“, организирана од Економскиот факултет во соработка со Омскиот државен
универзитет во Русија. Зборникот на виделина ги изнесува научноистражувачките остварувања
кои се зацртани со целите на конференцијата, а тоа се истражувањата на научно-стручни кадри
од наставничкиот, соработничкиот и студентскиот профил на Економски факултет, Универзитет
„Гоце Делчев“ – Штип и Вишата бизнис школа, Омски државен универзитет во Русија.
На тој начин, Економскиот факултет придонесува во промовирање на
научноистражувачката работа, со што се поттикнува унапредувањето на научната и развојната
мисла во функција на нивна примена во секојдневниот живот. Особено радува фактот што,
покрај наставничкиот кадар, со свои трудови се појавуваат и нашите млади научноистражувачки
кадри, постдипломци и докторанди.
Со објавувањето на трудовите во овој зборник, односно со неговото презентирање пред
научната, стручна и поширока јавност, со право очекуваме дека ќе се пополни една значајна
празнина во домашната економска литература.

УГД, Економски факултет - Штип,
Септември 2016 година
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