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Предговор
Државниот завод за статистика, како одговорна институција за продуцирање на официјалната статистика
и како координатор на статистичкиот систем во Република Македонија, се стреми кон продуцирање на
релевантни, објективни и меѓународно споредливи статистички податоци. Toa неминовно бара ревидирање
на постоечкиот класификациски систем и хармонизација на статистичкиот систем на земјата со статистичките
системи на земјите од Европската Унија.
Процесот на хармонизација на македонската статистика со европските статистички стандарди е одбележан
со усвојување и примена на европските статистички методологии, номенклатури и класификации.
Една од нив е и Класификацијата на полињата во науката и технологијата, КПНТ, 2017.
Класификацијата на полињата во науката и технологијата, КПНТ, 2017, претставува национална верзија на
европската Класификација на полињата во науката и технологијата (Field of Science and Technology Classification,
FOS 2007).
Класификацијата на полињата во науката и технологијата, КПНТ, 2017, е подготвена во Одделението за
методологија, квалитет на статистичките истражувања и класификации и во Одделението за образование и
наука.

Скопје, 2017 година
в.д. Директор
Апостол Симовски
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ДЕЛ I

Класификација на полиња во науката и технологијата, КПНТ, 2017
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Вовед
Според Речникот на Обединетите нации за поимите во класификациите1), терминот номенклатура се
дефинира како систематско именување или систем на имиња и термини на категории или предмети, додека, пак,
под терминот класификација се подразбира, покрај именување, и подредување и кодирање според одредени
структури.
Класификацијата на полињата во науката и технологијата, КПНТ, 2017, претставува национално именување
на полињата во науката и технологијата. Оваа класификација е статистички стандард и како таква е усогласена со
европската Класификација на полињата во науката и технологијата (Field of science and technology classification,
FOS 2007).

Методолошки објаснувања
Структура на Класификацијата на полињата во науката и технологијата, КПНТ, 2017
Класификацијата на полињата во науката и технологијата, КПНТ, 2017, кореспондира со класификацијата:
• Field of science and technology classification, FOS (2007).
Класификацијата на полињата во науката и технологијата, КПНТ, 2017, опфаќа:
•
6 полиња (подрачја) означени со 1 цифра и
• 42 потполиња (потподрачја) означени со 3 цифри.
Класификацијата на полињата во науката и технологијата, КПНТ, 2017, е класифицирана во следните категории
(полиња) означени со 1 цифра:
• Природни науки
• Инженерство и технологија
• Медицински и здравствени науки
• Земјоделски науки
• Општествени науки и
• Хуманистички науки.
Секое од овие полиња содржи потполе, а за последните потполиња се користи терминот „Други“ со цел
класификацијата да ја задржи својата флексибилност и да дозволи опфаќање на нови потполиња.

Примена на Класификацијата на полињата во науката и технологијата, КПНТ, 2017
Класификацијата на полињата во науката и технологијата е дел од системот на класификации кои припаѓаат на
фамилијата Образование и наука.
Класификацијата на полињата во науката и технологијата се користи за прибирање и обработка на статистички
податоци и за класифицирање на статистичките податоци според полиња (подрачја) и потполиња (потподрачја) во науката
и технологијата.

“United Nations Glossary of Classification Terms”
http://unstats.un.org/unsd/class/family/glossary_short.asp#C

1)
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Опфат во Класификацијата на полиња во науката и технологијата, КПНТ, 2017
Полиња на науката и технологијата
шифра

назив

Опфат
поле (подрачје)
ниво 1

потполе (потподрачје)
ниво 2

Вкупно

6

42

1

Природни науки

1

7

2

Инженерство и технологија

1

11

3

Медицински и здравствени науки

1

5

4

Земјоделски науки

1

5

5

Општествени науки

1

9

6

Хуманистички науки

1

5
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Класификација на полиња во науката и технологијата, КПНТ, 2017
Шифра
поле
(подрачје)/
потполе
(потподрачје)

Назив

1

ПРИРОДНИ НАУКИ

1.01

Математика

1.02

Компјутерски и информатички
науки

1.03

Физички науки

1.04

Хемиски науки

1.05

Науки за земјата и сродни науки
за животната средина

1.06

Биолошки науки

1.07

Други природни науки

Објаснување

Field of
science and
technology
classification
FOS (2007)
1

- Чиста математика, Применета математика
- Статистика и веројатност
Вклучува: истражувања за статистичките методологии
Исклучува: истражувања за применетата статистика кои треба да се
класифицираат во соодветното поле на примена (на пр., економија,
социологија, итн.)
- Компјутерски науки, информатички науки и биоинформатика (развојот на
хардверот во 2.02, социјалниот аспект во 5.08)

1.1

- Атомска, молекуларна и хемиска физика (физика на атоми и молекули
вклучувајќи колизија, интеракција со зрачење; магнетна резонанца;
Месбауеров ефект)
- Физика на кондензирана материја (вклучувајќи ја претходно физиката на
цврста состојба, суперспроводливост)
- Физика на честички и полиња
- Нуклеарна физика
- Физика на флуиди и плазма (вклучувајќи и физика на површини)
- Оптика (вклучувајќи и ласерска оптика и квантна оптика), Акустика
- Астрономија (вклучувајќи и астрофизика, наука за вселената)
- Органска хемија
- Неорганска и нуклеарна хемија
- Физичка хемија, Наука за полимери, Електрохемија (суви ќелии, батерии,
горивни ќелии, корозивни метали, електролиза)
- Колоидна хемија
- Аналитичка хемија
- Геонауки, мултидисциплинарни
- Минерологија
- Палеонтологија
- Геохемија и геофизика
- Физичка географија
- Геологија
- Вулканологија
- Науки за животната средина (социјалните аспекти во 5.07)
- Метеорологија и атмосферски науки
- Климатско истражување
- Океанографија, Хидрологија, Водни ресурси
- Клеточна биологија, Микробиологија
- Вирусологија
- Биохемија и молекуларна биологија
- Биохемиски истражувачки методи
- Микологија
- Биофизика
- Генетика и наследност (медицинската генетика во 3)
- Репродуктивна биологија (медицинските аспекти во 3)
- Развојна биологија
- Науки за растенијата, ботаника
- Зоологија, Орнитологија, Ентомологија, Биологија на бихевиорални науки
- Морска биологија, слатководна биологија, лимнологија
- Екологија
- Зачувување на биолошката разновидност
- Биологија (теоретска, математичка, термална, криобиологија, биолошки
ритам), Еволутивна биологија
- Други биолошки теми
…

1.3
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1.4

1.5

1.6

1.7
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Шифра
поле
(подрачје)/
потполе
(потподрачје)

Назив

Field of
science and
technology
classification
FOS (2007)
2

Објаснување

2

ИНЖЕНЕРСТВО И ТЕХНОЛОГИЈА

2.01

Нискоградба

- Нискоградба
- Архитектонско инженерство
- Градежно инженерство, Урбано и структурно инженерство
- Транспортно инженерство

2.1

2.02

Електрично инженерство,
електронско инженерство,
информатичко инженерство

- Електрично и електронско инженерство
- Роботика и автоматска контрола
- Системи за автоматизација и контрола
- Комуникациско инженерство и системи
- Телекомуникации
- Компјутерски хардвер и архитектура

2.2

2.03

Машинско инженерство

- Машинско инженерство
- Применета механика
- Термодинамика
- Воздухопловно инженерство
- Нуклеарно инженерство (нуклеарната физика во 1.03)
- Аудио инженерство, анализа на сигурност

2.3

2.04

Хемиско инженерство

- Хемиско инженерство (погони, производи)
- Инженерство на хемиски процеси

2.4

2.05

Инженерство на материјали

- Инженерство на материјали
- Керамика
- Премази и филмови
- Композити (вклучувајќи и ламинати, зајакната пластика, кермети,
комбинирани ткаенини од природни и синтетички влакна, полнети
композити)
- Хартија и дрво; текстил; вклучувајќи и синтетички бои, нијанси, влакна;
(нано-материјалите во 2.10, биоматеријалите во 2.09)

2.5

2.06

Медицинско инженерство

- Медицинско инженерство
- Технологија на медицински лаборатории (вклучувајќи и анализи на
лабораториски примероци; дијагностички технологии); (Биоматеријалите во
2.09 [физички карактеристики на живи материјали поврзани со медицински
импланти, уреди, сензори])

2.6

2.07

Инженерство на животната
средина

- Инженерство на животната средина и геолошко инженерство, геотехника
- Нафтeно инженерство, (гориво, масла), Енергија и горива
- Далечинска детекција
- Рударство и преработка на минерали
- Морско инженерство, пловни објекти
- Океанско инженерство

2.7

2.08

Биотехнологија на животната
средина

- Биотехнологија на животната средина
- Биоремедијација, дијагностички биотехнологии (ДНК чипови и
биосензорски уреди) во управување со животната средина
- Етика поврзана со биотехнологијата на животната средина

2.8

2.09

Индустриска биотехнологија

- Индустриска биотехнологија
- Tехнологии на биопроцеси (индустриски процеси кои се потпираат на
биолошки агенси за поттикнување на процесот) биокатализа, ферментација
- Биопроизводи (производи кои се произведени со користење на биолошки
материјал како суровина), биоматеријали, биопластика, биогорива, биолошки
добиени хемикалии на големо и фини хемикалии, биолошки добиени нови
материјали

2.9

2.10

Нано-технологија

- Нано-материјали (производство и својства)
- Нано-процеси (апликации на нано-скала) (биоматеријалите во 2.09)

2.10

2.11

Друго инженерство и технологии

- Храна и пијалаци
- Друго инженерство и технологии

2.11
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Шифра
поле
(подрачје)/
потполе
(потподрачје)
3
3.01

Назив
МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВСТВЕНИ
НАУКИ
Основна медицина

Објаснување

- Анатомија и морфологија (науката за растенија во 1.06)

Field of
science and
technology
classification
FOS (2007)
3
3.1

- Човечка генетика
- Имунологија
- Невронауки (вклучувајќи и психофизиологија)
- Фармакологија и фармација
- Медицинска хемија
- Токсикологија
- Физиологија (вклучувајќи и цитологија)
- Патологија
3.02

Клиничка медицина

- Андрологија

3.2

- Акушерство и гинекологија
- Педијатрија
- Срцеви и кардиоваскуларни системи
- Болест на периферните крвни садови
- Хематологија
- Респираторни системи
- Медицина за интензивна нега и Ургентна медицина
- Анестезиологија
- Ортопедија
- Хирургија
- Радиологија, нуклеарна медицина и медицинско снимање
- Трансплантација
- Стоматологија, орална хирургија и медицина
- Дерматологија и венерични болести
- Алергија
- Ревматологија
- Ендокринологија и метаболизам (вклучувајќи дијабетес, хормони)
- Гастроентерологија и хепатологија
- Урологија и нефрологија
- Онкологија
- Офталмологија
- Оториноларингологија
- Психијатрија
- Клиничка неврологија
- Геријатрија и геронтологија
- Општа и интерна медицина
- Други предмети на клиничката медицина
- Интегративна и комплементарна медицина (системи за алтернативни
практики)

Класификација на полиња во науката и технологијата, КПНТ, 2017
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Шифра
поле
(подрачје)/
потполе
(потподрачје)
3.03

Назив
Здравствени науки

Објаснување

- Здравствени науки и услуги (вклучувајќи ја и болничката администрација,
финансирањето на здравствената заштита)

Field of
science and
technology
classification
FOS (2007)
3.3

- Здравствена политика и услуги
- Нега; Исхрана, Диететика
- Јавно здравје и здравје на животната средина
- Тропска медицина
- Паразитологија
- Заразни болести
- Епидемиологија
- Професионално здравје
- Науки за спорт и фитнес
- Општествени биомедицински науки (вклучува планирање на семејството,
сексуално здравје, психо-онкологија, политички и социјални ефекти на
биомедицинските истражувања)
- Медицинска етика
- Злоупотреба на супстанции
3.04

Здравствена биотехнологија

- Биотехнологија поврзана со здравјето

3.4

- Технологии кои вклучуваат манипулација на клетки, ткива, органи или на
целиот организам (асистирана репродукција)
- Технологии кои вклучуваат идентификување на функционирањето на
ДНК, протеините и ензимите и како тие влијаат на почетокот на болеста
и одржување на благосостојбата (генетска дијагностика и терапевтски
интервенции [фармакогеномика, терапија базирана на гени])
- Биоматеријали (во врска со медицински импланти, уреди, сензори)
- Етика поврзана со медицинската биотехнологија
3.05

Други медицински науки

- Наука за форензика

3.5

- Други медицински науки
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Шифра
поле
(подрачје)/
потполе
(потподрачје)

Назив

Објаснување

Field of
science and
technology
classification
FOS (2007)
4

4

ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ

4.01

Земјоделство, шумарство и
рибарство

- Земјоделство
- Шумарството
- Рибарство
- Наука за почвата
- Хортикултура, лозарство
- Агрономија, одгледување и заштита на растенијата (Земјоделската
биотехнологија во 4.04)

4.1

4.02

Наука за животните и млечните
производи

- Наука за животните и млечните производи (биотехнологија на животните во
4.04)
- Сточарство
- Домашни миленици

4.2

4.03

Ветеринарна наука

…

4.3

4.04

Земјоделска биотехнологија

- Земјоделска биотехнологија и биотехнологија на храната
- ГМ технологија (земјоделски култури и добиток), клонирање на добиток,
селекција со помош на маркер, дијагностика (ДНК чипови и биосензорски
уреди за рано/точно откривање на болести) технологии за производство на
биомаса како суровина, органско производство
- Етика поврзана со земјоделската биотехнологија

4.4

4.05

Други земјоделски науки

…

4.5
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Шифра
поле
(подрачје)/
потполе
(потподрачје)

Назив

Field of
science and
technology
classification
FOS (2007)
5

Објаснување

5

ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ

5.01

Психологија

- Психологија (вклучувајќи ги и односите помеѓу човекот и машината)
- Психологија, посебна (вклучувајќи и терапија за потешкотии со учењето,
говорот, слухот, видот и други физички и ментални пречки во развојот)

5.1

5.02

Економија и бизнис

- Економија, Економетрија, Индустриски односи
- Бизнис и менаџмент

5.2

5.03

Образовни науки

- Образование, општо, вклучувајќи и обука, педагогија, дидактика
- Образование, посебно (за надарени лица, оние со пречки во учењето)

5.3

5.04

Социологија

- Социологија, Демографија, Антропологија, Етнологија
- Социјални теми (Женски и родови студии, Социјални прашања, Семејни
студии, Социјална работа)

5.4

5.05

Право

- Право, криминологија, пенологија

5.5

5.06

Политички науки

- Политички науки
- Јавна администрација
- Теорија на организација

5.6

5.07

Социјална и економска географија - Науки за животната средина (социјални аспекти)

5.7

- Културна и економска географија
- Урбани студии (планирање и развој)
- Планирање на транспортот и социјални аспекти на транспортот
(транспортно инженерство во 2.01)
5.08

Медиуми и комуникација

- Новинарство
- Информатичка наука (општествени аспекти)
- Библиотекарска наука
- Медиуми и социокултурна комуникација

5.8

5.09

Други општествени науки

- Општествени науки, интердисциплинарни
- Други општествени науки

5.9
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Државен завод за статистика
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Шифра
поле
(подрачје)/
потполе
(потподрачје)

Назив

6

ХУМАНИСТИЧКИ НАУКИ

6.01

Историја и археологија

Објаснување

- Историја (историјата на науката и технологијата во 6.03, историја на
специфичните науки во соодветни наслови)

Field of
science and
technology
classification
FOS (2007)
6
6.1

- Археологија
6.02

Јазици и литература

- Општи јазични студии

6.2

- Специфични јазици
- Општи литературни студии
- Книжевна теорија
- Специфични литератури
- Лингвистика
6.03

Филозофија, етика и религија

- Филозофија, Историја и филозофија на науката и технологијата

6.3

- Етика (освен етика поврзана со одредено потполе)
- Теологија
- Религиозни студии
6.04

Уметност (уметност, историја на
уметност, изведувачка уметност,
музика)

- Уметност, Историја на уметност

6.4

- Архитектонски дизајн
- Студии на изведувачка уметност (Музикологија, Театарска наука,
Драматургија)
- Фолклорни студии
- Студии за Филм, Радио и Телевизија

6.05

Други хуманистички науки

…
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