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პროგრამის სტრუქტურა და შინაარსი 

 

პროგრამის დასახელება 

(ქართულად და ინგლისურად) 

ეკონომიკა 

Economics  

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია 

(ქართულად და ინგლისურად) 

ეკონომიკის მაგისტრი 

MA in Economics 

პროგრამის მოცულობა 

კრედიტებით და მათი 

განაწილება 

120 კრედიტი 

მათ შორის: 

პროგრამის სავალდებულო კურსები - 20 კრედიტი 

პროგრამის არჩევითი კურსები - 10 კრედიტი 

პროფესიული პრაქტიკა - 5 კრედიტი 

სამაგისტრო ნაშრომი - 25 კრედიტი 

არჩევითი კონცენტრაცია -  60 კრედიტი (მ.შ. 

კონცენტრაციის სავალდებულო 50 კრედიტი, 

კონცენტრაციის არჩევითი 10 კრედიტი) 

სწავლების ენა ქართული 

პროგრამის 

ხელმძღვანელი/ხელმძღვანელები 

/კოორდინატორი 

კოორდინატორი: პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი 

ხელმძღვანელები: 

აკადემიკოსი, პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე 

პროფესორი იური ანანიაშვილი 

პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე 

პროფესორი სიმონ გელაშვილი 

პროფესორი რევაზ გველესიანი 

პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი 

პროფესორი გიორგი ღაღანიძე 

პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი 

ასოც. პროფესორი ნაზირა კაკულია 

პროგრამაზე დაშვების 

წინაპირობა 

 ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის 

მსურველს უნდა ჰქონდეს ბაკალავრის აკადემიური 

ხარისხი;   

 ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის 

მსურველმა უნდა ჩააბაროს საერთო სამაგისტრო 

გამოცდა და სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები 

გამოცდა საგანში „ეკონომიკის პრინციპები“. ეკონომიკის 

სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის ჩატარების 

წესები განსაზღვრულია უნივერსიტეტის  მიერ;  

 სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, 

ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის 

აღიარებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 
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დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში დადადგენილი 

წესით. 

საგანმანათლებლო პროგრამის 

მიზანი 

პროგრამის მიზანი.  პროგრამის მიზანია ეკონომიკის 

დარგში უახლეს მიღწევებზე დაფუძნებული მრავალმხრივი 

თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების, 

სამეცნიერო კვლევისა და შემოქმედებითი უნარის მქონე 

კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება. 

საგანმანათლებლო პროგრამის არჩევითი კონცენტრაცია 
უზრუნველყოფს ეკონომიკის შესაბამის სფეროში ცოდნისა 
და პრაქტიკული უნარების გაღრმავებას და/ან 
გაფართოებას. 

სწავლის შედეგები სამაგისტრო პროგრამის კურსდამთავრებულს შეეძლება:   

ცოდნა და გაცნობიერება 

 სიღრმისეულად აღწეროს  მიკრო, მაკრო და 

საერთაშორისო დონეებთან დაკავშირებული 

ეკონომიკის ფუნდამენტური კონცეფციები;  

 უახლეს ცოდნაზე დამყარებული კრიტიკული 

ანალიზის საფუძველზე ახსნას ეკონომიკური 

მოვლენები და პროცესები; 

 ეკონომიკის სფეროში მიღებული თეორიული ცოდნა 

დაუკავშიროს თანამედროვე მიღწევებზე 

დაფუძნებული ორიგინალური იდეების 

გენერირებას და უახლესი მეთოდებით კვლევას. 

 

უნარი 

 გამოიყენოს თანამედროვე ეკონომიკური 

კონცეფციები  დარგში არსებული პრობლემების 

გამოვლენისა და გადაჭრის ინოვაციური გზების 

ძიებისათვის;  

 აკადემიური კეთილსინდისირების პრინციპების 

დაცვით დამოუკიდებლად განახორციელოს 

ეკონომიკური პრობლემების კვლევა  

აპრობირებული და უახლესი კვლევის მეთოდების 

გამოყენებით;  

 შეიმუშაოს ეკონომიკური პრობლემის გადაჭრის 

დასაბუთებული სტრატეგიები ინფორმაციის 

კრიტიკული ანალიზის, ინოვაციური სინთეზისა და 

შეფასების საფუძველზე;  
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 წარადგინოს საკუთარი არგუმენტირებული 

მოსაზრებები როგორც აკადემიურ, ისე პროფესიულ 

საზოგადოებასთან ეთიკური ნორმების დაცვითა და 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით.  

 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

 გამოიყენოს ეკონომიკაში მიღებული თეორიული 

ცოდნა ცვალებად გარემოში  ადაპტირებისათვის;   

 შეიმუშავოს წინადადებები  ეკონომიკის  სფეროში 

ახალი მიდგომების ჩამოყალიბებასა და პრაქტიკაში  

მათი   დანერგვისათვის;  

 უწყვეტი პროფესიული განვითარებისათვის 

დამოუკიდებლად წარმართოს სწავლის პროცესი 

საკუთარი შესაძლებლობების თანმიმდევრული და 

მრავალმხრივი შეფასების საფუძველზე. 

სწავლა-სწავლების მეთოდები  ვერბალური  ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი 

 წერითი მუშაობის მეთოდი 

 ჯგუფური მუშაობა 

 დისკუსია/დებატები 

 ახსნა–განმარტებითი მეთოდი 

 თანამშრომლობითი  სწავლება 

 პროექტი/რეფერატი 

 პრეზენტაცია 

 დემონსტრირების მეთოდი 

 გონებრივი იერიში 

 შემთხვევის ანალიზი 

 საექსპერტო შეფასებისა და სხვ. მეთოდი 

შეფასების სისტემა სასწავლო კომპონენტი შედგება შუალედური და დასკვნითი 

შეფასებებისაგან.  შეფასებებში განსაზღვრულია 

მინიმალური კომპეტენციის ზღვრები  და იგი  ასახულია 

სასწავლო კურსების სილაბუსებში.  

  

შეფასების სისტემა ითვალისწინებს: 

(A) ფრიადი – შეფასების 91-100 ქულა; 

(B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა; 

(C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა; 

(D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61-70 

ქულა; 

(E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა. 
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ორი სახის უარყოფითი შეფასება: 

(FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა, რაც 

ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა 

სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით  

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, 

რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო  

არ არის  საკმარისი  და მას საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი.    საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტში, 

FX-ის მიღების შემთხვევაში უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება ვალდებულია დამატებითი გამოცდა 

დანიშნოს დასკვნითი გამოცდის შედეგების 

გამოცხადებიდან  არანაკლებ 5 დღეში. 

დასაქმების სფეროები ეროვნული და საერთაშორისო ეკონომიკური, სავალუტო-

საკრედიტო და საფინანსო ინსტიტუტები, ფონდები, 

დიპლომატიური სამსახურები და წარმომადგენლობები, 

კონსალტინგური ცენტრები, სახელმწიფო დაწესებულებები 

(პრეზიდენტის აპარატი, პარლამენტი, სამინისტროები), 

მუნიციპალური მართვის ორგანოები, სახელმწიფო და 

კერძო საკუთრების საერთაშორისო და ეროვნული ფირმები, 

საერთაშორისო ორგანიზაციები (გაეროს, მსოფლიო ბანკის, 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ა. შ. 

სტრუქტურებში), საგანმანათლებლო დაწესებულებები და 

კვლევითი ინსტიტუტები. სწავლების პერიოდში მიღებული 

ცოდნა მაგისტრებს საშუალებას აძლევს წარმატებით 

იმუშაონ ეკონომისტებად, კონსულტანტებად, ექსპერტებად, 

ეკონომიკის ანალიტიკოსებად და პროგნოზისტებად. 

სწავლის საფასური ქართველი 

და უცხოელი 

სტუდენტებისათვის 

სწავლების საფასური შეადგენს 2250 ლარს  წელიწადში 

საქართველოს მოქალაქეებისათვის.  

სწავლის საფასური უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის 

განისაზღვრება საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, 

საქართველოს ხელისუფლების მიერ დადებული და 

რატიფიცირებული შეთანხმებების მიხედვით. 

პროგრამის 

განხორციელებისათვის საჭირო 

ადამიანური და მატერიალური 

რესურსი 

პროგრამა სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი 

კომპონენტების შესაბამისად უზრუნველყოფილია 

მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალით,  ასევე,  

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსებით. 

სტუდენტთა განკარგულებაშია ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის (თსუ, X - მაღლივი კორპუსი) მატერიალურ-

ტექნიკური ბაზა და არსებული რესურსები, მათ შორის: 
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ბიბლიოთეკა, საპრეზენტაციო პროექტორით აღჭურვილი 

აუდიტორიები, კომპიუტერული ლაბორატორიები, 

რესურს-ცენტრები, სტუდენტთა მომსახურების ცენტრი და 

სხვ. სტუდენტთათვის გათვალისწინებულია შესაბამისი 

რაოდენობით კომპიუტერული ტექნიკა.   

იხ. თვითშეფასებით გათვალისწინებული დანართი N5 

პროგრამის ფინანსური 

უზრუნველყოფა 

პროგრამის ფინანსური მდგრადობა უზრუნველყოფილია 

ფაკულტეტისა და პროგრამის ბიუჯეტით. 

იხ. თვითშეფასებით გათვალისწინებული დანართი N11 

დამატებითი ინფორმაცია 

(საჭიროების შემთხვევაში) 
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სასწავლო გეგმა 

 

ფაკულტეტი: ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ინსტიტუტი / დეპარტამენტი / კათედრა / მიმართულება: ეკონომიკა 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: ეკონომიკა 

სწავლების საფეხური: მაგისტრატურა 

კრედიტების რაოდენობა: 120 ECTS 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელები: აკად., პროფ. ა. სილაგაძე, პროფ. ი. ანანიაშვილი, პროფ. თ. ბერიძე, პროფ. ს. 

გელაშვილი, პროფ. რ. გველესიანი, პროფ. ე. მექვაბიშვილი, პროფ. გ. ღაღანიძე, პროფ. ე. ხარაიშვილი, ასოც. პროფ. ნ. კაკულია 

აკადემიური საბჭოს მიერ სასწავლო პროგრამის დამტკიცების თარიღი, დადგენილების ნომერი: თსუ აკადემიური საბჭოს 29 

ივნისის 2011 წლის დადგენილება №57, დანართი 80 

სასწავლო პროგრამის ამოქმედების თარიღი (სასწავლო წელი): 2011-2012 

 

პროგრამის სტრუქტურა 

 

N 

კო
დ

ი
 

სასწავლო კურსის 

სახელწოდება 

სტ
ატ

უ
სი

 

 

E
C

T
S 

სტუდენტის 

საათობრივი 

დატვირთვა 

სასწავლო კურსზე 

დაშვების წინაპირობა 

სწავლების სემესტრი 

ავტორი / 

ავტორები 
1 2 3 4 

საკონტაქტო 

დ
ამ

ო
უ

კი
დ

ებ
ელ

ი
 

სუ
ლ

 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

სე
მი

ნა
რ

ი
/ 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

  

სავალდებულო/ 

არჩევითი  სასწავლო 

კურსები 

       30   30  
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კვლევის მეთოდები 

ეკონომიკაში 
სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე 5    მ. თოქმაზიშვილი 

  მიკროეკონომიკა II სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე 5    

 

ი. ნაცვლიშვილი 

 

  მაკროეკონომიკა  II სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე 5    
ნ. კაკულია 

მ. ჩიქობავა 

  
საერთაშორისო 

ეკონომიკა II 
სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე 5    ე.  სეფაშვილი 

  აკადემიური წერა არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე 

10 

   
ე. ლეკაშვილი 

გ. შაბაშვილი 

  ეკონომეტრიკა  II არჩ. 5 30 30 65 125 წინაპირობის გარეშე    

 

ი. ანანიაშვილი 

 

  
ეკონომიკური 

პოლიტიკა  II 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    

რ. გველესიანი 

ი. გოგორიშვილი 

  
სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    ს. გელაშვილი 

  
პროფესიული 

პრაქტიკა 
სავ. 5 15 110 125 

კონცენტრაციის 

სავალდებულო 

კურსების 30 

კრედიტი 

   5 ე.  მექვაბიშვილი 
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  სამაგისტრო ნაშრომი სავ. 25 15 610 625 

სამაგისტრო ნაშრომის 

არჩევის წინაპირობა: 

80 კრედიტის 

დაგროვება (მათ 

შორის კვლევითი 

პროექტი); 

სამაგისტრო ნაშრომის 

დაცვაზე დაშვების 

წინაპირობა: 

სამაგისტრო 

პროგრამის ყველა 

სასწავლო კურსის 

ათვისება. 

   25 ე.  მექვაბიშვილი 
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არჩევითი კონცენტრაციები 

შენიშვნა: მაგისტრანტი ირჩევს ერთ–ერთ კონცენტრაციას (60 კრედიტი): 

 

1. საერთაშორისო ფინანსები 

2. ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია 

3. საერთაშორისო ეკონომიკა 

4. ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა 

5. თეორიული და გამოყენებითი ეკონომიკა 

6. ეკონომიკური და ბიზნესის სტატისტიკა 

7. სოციალური და დემოგრაფიული სტატისტიკა 

8. ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია 

9. ციფრული ეკონომიკა 

10. ბიზნესის ეკონომიკა 

11. მაკროეკონომიკა 

 

50 კრედიტი სავალდებულო + 10 კრედიტი არჩევითი = 60 კრედიტი 

შენიშვნა: მაგისტრანტი ირჩევს  არჩევით 10 კრედიტს შემდეგნაირად:  5 კრედიტს – გაზაფხულის (II) სემესტრში, 5 კრედიტს – შემოდგომის 

(III) სემესტრში. 

  კონცენტრაცია: საერთაშორისო ფინანსები  30 30   

  
საერთაშორისო 

ფინანსები 
სავ. 10 30 60 160 250 მაკროეკონომიკა II  10   ლ. ბახტაძე 

  

ეკონომიკურ-

ფინანსური 

დოქტრინები 

სავ. 10 30 60 160 250 წინაპირობის გარეშე  10   ა. სილაგაძე 

  
კაპიტალის ბაზრის 

ანალიზი 
სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II  5   ნ. შენგელია 
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მონაცემთა 

სტატისტიკური 

დამუშავება და 

ანალიზი SPSS–ში 

არჩ. 5 15 30 80 125 
სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
 

5 

  
ს. გელაშვილი 

რ. სეთურიძე 

  
მსოფლიო ეკონომიკის 

გლობალიზაცია 
არჩ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II    თ. ზუბიაშვილი 

  
ნედლეულის 

ეკონომიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 

წინაპირობის გარეშე 

 
   ა. თვალჭრელიძე 

  

საერთაშორისო 

ფინანსური 

ბაზრები 

სავ. 5 15 30 80 125 
საერთაშორისო 

ფინანსები 
  5  

ლ. ბახტაძე 

ე. ჯგერენაია 

  გეოეკონომიკა სავ. 5 15 30 80 125 

ეკონომიკურ-

ფინანსურ 

დოქტრინები 

  5  

შ. ვეშაპიძე 

ლ. ბახტაძე 

თ. ზუბიაშვილი 

  
საერთაშორისო 

ფინანსების ისტორია 
სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II   5  

ა. სილაგაძე 

ლ. ბახტაძე 

თ. ზუბიაშვილი 

ე. ჯგერენაია 

  

საერთაშორისო 

ფინანსური 

უსაფრთხოება 

სავ. 5 15 30 80 125 
საერთაშორისო 

ფინანსები 
  5  

ლ. ბახტაძე 

შ. ვეშაპიძე 

  გლობალური ბიზნესი არჩ. 5 15 30 80 125 
წინაპირობის გარეშე 

 
  

5 

 თ. შენგელია 

  
მენეჯერული 

ეკონომიკა II 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    

მ.  ჩავლეიშვილი 

ნ. დამენია 

  

საერთაშორისო 

დავალიანების 

სისტემა 

არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    ლ. ბახტაძე 
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საერთაშორისო 

შრომითი 

მიგრაცია 

არჩ. 5 15 30 80 125 
სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
   თ. ზუბიაშვილი 

  კვლევითი პროექტი სავ.  5 15 110 125 
კვლევის მეთოდები 

ეკონომიკაში 
  5  ე. მექვაბიშვილი 

  კონცენტრაცია: ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია  30 30   

  
ეკონომიკური 

დოქტრინები 
სავ. 10 30 60 160 250 წინაპირობის გარეშე  10   ა. სილაგაძე 

  ეკონომიკის ისტორია სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  5   ა. ცერცვაძე 

  
საერთაშორისო 

ფინანსების ისტორია 
სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II   5   

ა. სილაგაძე 

ლ. ბახტაძე 

თ. ზუბიაშვილი 

ე. ჯგერენაია 

  
ტრანსფორმაციული 

ეკონომიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 მიკროეკონომიკა II  5   

ა. სილაგაძე 

ლ. ბახტაძე 

  
განვითარების 

ეკონომიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  

5 

  ჯ. კახნიაშვილი 

  
ნედლეულის 

ეკონომიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    ა. თვალჭრელიძე 

  

საერთაშორისო 

შრომითი 

მიგრაცია 

არჩ. 5 15 30 80 125 
სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
   თ. ზუბიაშვილი 

  
ევროკავშირის 

ეკონომიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II   5  

ა. სილაგაძე 

ე. სეფაშვილი 
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ქართული 

ეკონომიკური 

აზრის ისტორია 

სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე   5  შ. ვეშაპიძე 

  
საქართველოს 

ეკონომიკა 
სავ. 5 30 15 80 125 წინაპირობის გარეშე   5  ვ. პაპავა 

  
მსოფლიო ეკონომიკის 

გლობალიზაცია 
სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II   5  თ. ზუბიაშვილი 

  ბიზნესის ეკონომიკა არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე   

5 

 
ე. ხარაიშვილი 

ქ. ბიჭია 

  
საერთაშორისო 

კონკურენცია 
არჩ. 5 15 30 80 125 

საერთაშორისო 

ეკონომიკა II 
   

 

ე. სეფაშვილი 

 

  

საზღვარგარეთის 

ქვეყნების 

სტატისტიკა 

არჩ. 5 30 30 65 125 წინაპირობის გარეშე    ს. გელაშვილი 

  
საერთაშორისო 

ფინანსები 
არჩ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II     

ლ. ბახტაძე 

ე. ჯგერენაია 

  კვლევითი პროექტი სავ.  5 15 110 125 
კვლევის მეთოდები 

ეკონომიკაში 
  5  ე. მექვაბიშვილი 

  კონცენტრაცია:  საერთაშორისო ეკონომიკა  30 30   

  
ევროკავშირის 

ეკონომიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II  5   

ა. სილაგაძე 

ე. სეფაშვილი 

  
ეკონომიკური 

დოქტრინები 
სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  5   

ა. სილაგაძე 

 

  
მსოფლიო ეკონომიკის 

გლობალიზაცია 
სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II  5   

თ. ზუბიაშვილი 
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   13 

 

  
საერთაშორისო 

ფინანსები 
სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II  5   

ლ. ბახტაძე 

ე. ჯგერენაია 

 

  
საერთაშორისო 

კონკურენცია 
სავ. 5 15 30 80 125 

საერთაშორისო 

ეკონომიკა II 
 5   ე. სეფაშვილი 

  
განვითარების 

ეკონომიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  

5 

  
ჯ. კახნიაშვილი 

 

  
ნედლეულის 

ეკონომიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    

ა. თვალჭრელიძე 

 

  

საერთაშორისო 

ეკონომიკის 

მოდელირება 

არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    ლ. თოთლაძე 

  
საერთაშორისო  

ფინანსების ისტორია 
სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II   5  

ა. სილაგაძე 

ლ. ბახტაძე 

თ. ზუბიაშვილი 

ე. ჯგერენაია 

  

ეროვნული 

ეკონომიკები 

მსოფლიო ბაზრებზე 

სავ. 5 15 30 80 125 
საერთაშორისო 

ეკონომიკა II 
  5  ე. სეფაშვილი 

  

საერთაშორისო 

სასაქონლო და 

ფაქტორული 

ბაზრები 

სავ. 5 15 30 80 125 
საერთაშორისო 

ეკონომიკა II 
  5  ლ. ჯამაგიძე 

  

საერთაშორისო 

შრომითი 

მიგრაცია 

სავ. 5 15 30 80 125 
სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
  5  თ. ზუბიაშვილი 

  

საზღვარგარეთის 

ქვეყნების 

სტატისტიკა 

არჩ. 5 30 30 65 125 წინაპირობის გარეშე   5  ს. გელაშვილი 



 

 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

   14 

 

  
საქართველოს 

ეკონომიკა 
არჩ. 5 30 15 80 125 წინაპირობის გარეშე    

ვ. პაპავა 

 

  
ტრანსფორმაციული 

ეკონომიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 მიკროეკონომიკა II    

ა. სილაგაძე 

ლ. ბახტაძე 

  

საერთაშორისო 

დავალიანების 

სისტემა 

არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    ლ. ბახტაძე 

  
საერთაშორისო 

ვაჭრობის მენეჯმენტი 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    გ. ღაღანიძე 

  კვლევითი პროექტი სავ.  5 15 110 125 
კვლევის მეთოდები 

ეკონომიკაში 
  5  ე. მექვაბიშვილი 

  კონცენტრაცია: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა  30 30   

  

მათემატიკური 

სტატისტიკა 

ეკონომისტებისათვის 

სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  5   ო. ფურთუხია 

  
მაკროეკონომიკური 

მოდელირება  1 
სავ. 5 15 30 80 125 

მაკროეკონომიკა II 

ეკონომეტრიკა II 
 5   ი. ანანიაშვილი 

  
დროითი მწკრივების 

ანალიზი 
სავ. 5 15 30 80 125 ეკონომეტრიკა II  5   ი. ანანიაშვილი 

  
მიკროეკონომიკური 

მოდელირება   1 
სავ. 5 15 30 80 125 მიკროეკონომიკა II  5   მ. ჯულაყიძე 

  
გამოყენებითი 

ეკონომეტრიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  5   ნ. მიქიაშვილი 

  
ეკონომიკური ზრდის 

თეორიები 
არჩ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II  5   მ. ჩიქობავა 
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შესავალი მანქანურ 

სწავლებაში 
არჩ. 5 15 30 80 125 ეკონომეტრიკა  II    

ი. ანანიაშვილი 

ლ. 

გაფრინდაშვილი 

 

  

მიკროეკონომიკის 

თეორია და საჯარო 

პოლიტიკა 

არჩ. 5 15 30 80 125 მიკროეკონომიკა II    ნ. კუტივაძე 

  
ფინანსური 

მათემატიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 ეკონომეტრიკა II   5  მ. ხუსკივაძე 

  

პროგნოზირების 

მეთოდები და 

მოდელები 

სავ. 5 15 30 80 125 
დროითი მწკრივების 

ანალიზი 
  5  ლ. თოთლაძე 

  

ეკონომიკური სისტე-

მების ოპტიმალური 

მართვის მოდელები  

და  მეთოდები 

სავ. 5 15 30 80 125 ეკონომეტრიკა II   5  ა. არსენაშვილი 

  
მაკროეკონომიკური 

მოდელირება  2 
სავ. 5 15 30 80 125 

მაკროეკონომიკური 

მოდელირება   1 
  5  ი. ანანიაშვილი 

  
მიკროეკონომიკური 

მოდელირება  2 
არჩ. 5 15 30 80 125 

მიკროეკონომიკური 

მოდელირება   1 
  

5 

 მ. ჯულაყიძე 

  
ღია ეკონომიკის 

მაკროეკონომიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 

მაკროეკონომიკა II 

ეკონომეტრიკა II 

სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 

   
ნ. კაკულია 

მ. ჩიქობავა 

  კვლევითი პროექტი სავ.  5 15 110 125 
კვლევის მეთოდები 

ეკონომიკაში 
  5  ე. მექვაბიშვილი 

  კონცენტრაცია:  თეორიული და გამოყენებითი ეკონომიკა  30 30   
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გლობალიზაცია და 

თანამედროვე 

ეკონომიკურ-

ფინანსური 

კრიზისების თეორია 

სავ. 5 15 30 80 125 
საერთაშორისო 

ეკონომიკა II 
 5   ე. მექვაბიშვილი 

  
საქართველოს 

ეკონომიკა 
სავ. 5 30 15 80 125 წინაპირობის გარეშე  5   ვ. პაპავა 

  

ეკონომიკური 

განვითარების 

თეორია 

სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II  5   რ. აბესაძე 

  ქცევითი ეკონომიკა სავ. 5 15 30 80 125 მიკროეკონომიკა II  5   მ. ნაცვალაძე 

  

ეკონომიკური 

რეფორმების 

რექტროსპექტივა 

საქართველოში 

(საქართველოს 

დემოკრატიული 

რესპუბლიკის 

გამოცდილება და 

თანამედროვეობა) 

სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  5   თ. ათანელიშვილი 

  

შრომის ბაზრის 

თეორია და 

პოლიტიკა 

არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  

5 

  ს. კობახიძე 

  

ქართული 

ეკონომიკური აზრის 

ისტორია 

არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    შ. ვეშაპიძე 

  
ეკონომიკის 

ფსიქოლოგია 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    ი. არჩვაძე 
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კეთილდღეობის 

ეკონომიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 მიკროეკონომიკა II    ი. გაგნიძე 

  

თანამედროვე 

ეკონომიკური 

თეორიები 

სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე   5  ე. მექვაბიშვილი 

  
ტრანსფორმაციული 

ეკონომიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 მიკროეკონომიკა II   5  თ. ბერიძე 

  
ექსპერიმენტალური 

ეკონომიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 მიკროეკონომიკა II   5  

 

რ. მექვაბიშვილი 

  
ინოვაციური 

ეკონომიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე   5  ა. აბრალავა 

  
ეკონომიკური 

სოციოლოგია 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე   

5 

 
 

ი. ნაცვლიშვილი 

  
საზოგადოებრივი 

სექტორის ეკონომიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II    

 

გ. მაკალათია 

  
უძრავი ქონების 

ეკონომიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    მ. ნაცვალაძე 

  კვლევითი პროექტი სავ.  5 15 110 125 
კვლევის მეთოდები 

ეკონომიკაში 
  5  ე. მექვაბიშვილი 

  კონცენტრაცია:  ეკონომიკური და ბიზნესის სტატისტიკა  30 30   

  

ეკონომიკური  და  

ბიზნეს  სტატისტიკის 

საერთაშორისო  

სტანდარტები  

სავ. 5 15 30 80 125 
სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
 5   მ. მინდორაშვილი 

  

მონეტარული  და  

ფინანსური  

სტატისტიკა 

სავ. 5 15 30 80 125 

სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები, 

მაკროეკონომიკა II 

 5   
მ. მუჩიაშვილი, 

ნ. ასლამაზიშვილი 
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საერთაშორისო  

ბიზნესის  

სტატისტიკა 

სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  5   
ს. გელაშვილი, 

ნ. ასლამაზიშვილი 

  

მონაცემთა 

სტატისტიკური 

დამუშავება და 

ანალიზი MS  Excel  

და  SPSS  

პროგრამებით 

სავ. 5 15 30 80 125 
სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
 5   

ს. გელაშვილი, 

რ. სეთურიძე 

  
სტატისტიკური  

ანალიზი  ტურიზმში 
სავ. 5 15 30 80 125 

სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
 5   

ს. გელაშვილი, 

ნ. აბესაძე 

  
საქართველოს  

ეკონომიკა 
არჩ. 5 30 15 80 125 წინაპირობის გარეშე  

5 

  ვ. პაპავა 

  
საჯარო  ფინანსების  

სტატისტიკა 
არჩ. 5 30 30 65 125 

სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
   

მ. მუჩიაშვილი 

 

  
ეკონომიკური 

დოქტრინები 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    ა. სილაგაძე 

  

ეკონომიკური 

პროცესების 

სტატისტიკური 

პროგნოზირების 

მეთოდები 

სავ. 5 30 30 65 125 
სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
  5  ს. გელაშვილი 

  

საერთაშორისო  

ეკონომიკური 

ურთიერთობების  

სტატისტიკა 

სავ. 5 15 30 80 125 
სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
  5  

ს. გელაშვილი, 

ნ. ასლამაზიშვილი 

  

საზღვარგარეთის  

ქვეყნების  

სტატისტიკა 

სავ. 5 30 30 65 125 წინაპირობის გარეშე   5  ს. გელაშვილი 
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მაკროეკონომიკური  

სტატისტიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 

სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 

მაკროეკონომიკა II 

  5  

მ. მინდორაშვილი, 

მ. მუჩიაშვილი, 

ნ. ასლამაზიშვილი 

  
ეკონომიკური ზრდის 

თეორიები 
არჩ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II   

5 

 მ. ჩიქობავა 

  
გამოყენებითი 

ეკონომეტრიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    ნ. მიქიაშვილი 

  

სტატისტიკურ  

მონაცემთა 

დამუშავება და 

ანალიზი MS Access 

გამოყენებით 

არჩ. 5 15 30 80 125 
სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
   

დ. სიჭინავა, 

რ. სეთურიძე 

  კვლევითი პროექტი სავ.  5 15 110 125 
კვლევის მეთოდები 

ეკონომიკაში 
  5  ე. მექვაბიშვილი 

  კონცენტრაცია:  სოციალური და დემოგრაფიული  სტატისტიკა  30 30   

  

სოციალური  

სტატისტიკის 

მეთოდოლოგია 

სავ. 5 15 30 80 125 
სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
 5   

ს. გელაშვილი, 

ზ. შონია 

  
დემოგრაფიული  

სტატისტიკა 
სავ. 5 30 30 65 125 

სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
 5   მ. ხმალაძე 

  
გენდერული 

სტატისტიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  5   

ს. გელაშვილი, 

ლ. ჩარექიშვილი 

  

მონაცემთა 

სტატისტიკური 

დამუშავება და 

ანალიზი MS  Excel  

და  SPSS  

პროგრამებით 

სავ. 5 15 30 80 125 
სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
 5   

ს. გელაშვილი, 

რ. სეთურიძე 
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სტატისტიკური 

მეთოდები 

სამართლის სფეროში 

სავ. 5 15 30 80 125 
სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
 5   

ს. გელაშვილი, 

შ. ფარჯიანი 

  
საქართველოს  

ეკონომიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  

5 

  ვ. პაპავა 

  
საერთაშორისო  

შრომითი  მიგრაცია 
არჩ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II    თ. ზუბიაშვილი 

  

საზღვარგარეთის  

ქვეყნების  

სტატისტიკა 

არჩ. 5 30 30 65 125 წინაპირობის გარეშე    ს. გელაშვილი 

  

სოციალური 

პროცესების 

სტატისტიკური 

პროგნოზირება 

სავ. 5 30 30 65 125 
სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
  5  ს. გელაშვილი 

  
ჯანდაცვის 

სტატისტიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე   5  

ს. გელაშვილი 

 

  
ცხოვრების დონის 

სტატისტიკა 
სავ. 5 30 30 65 125 

სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
  5  

ს. გელაშვილი, 

ი. მაკალათია, 

გ. მიქელაძე 

  

საქართველოს 

რეგიონების 

დემოგრაფიული და 

სოციალური  

სტატისტიკა 

სავ. 5 30 30 65 125 წინაპირობის გარეშე   5  
ს. გელაშვილი 

 

  

სტატისტიკურ 

მონაცემთა  

დამუშავება და 

ანალიზი MS Access  

პროგრამით 

არჩ. 5 15 30 80 125 
სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
  5  

დ. სიჭინავა, 

რ. სეთურიძე 
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კეთილდღეობის 

ეკონომიკა II 
არჩ. 5 15 30 80 125 მიკროეკონომიკა II    ი. გაგნიძე 

  
საჯარო  ფინანსების  

სტატისტიკა 
არჩ. 5 30 30 65 125 

სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 
   მ. მუჩიაშვილი 

  კვლევითი პროექტი სავ.  5 15 110 125 
კვლევის მეთოდები 

ეკონომიკაში 
  5  ე. მექვაბიშვილი 

  კონცენტრაცია: ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია  30 30   

  

განვითარების 

ეკონომიკური 

პოლიტიკა 

სავ. 10 30 60 160 250 
ეკონომიკური 

პოლიტიკა II 
 10   რ. გველესიანი 

  
ეკონომიკური 

პოლიტიკის თეორია  
სავ. 5 15 30 80 125 

ეკონომიკური 

პოლიტიკა II 
 5   რ. გველესიანი 

  
ეკონომიკური 

წესრიგის პოლიტიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 

ეკონომიკური 

პოლიტიკა II 
 5   

რ. გველესიანი 

გ. ბედიანაშვილი 

  

ფირმის განვითარების 

მასტიმულირებელი 

საგადასახადო 

პოლიტიკა 

სავ. 5 15 30 80 125 
ეკონომიკური 

პოლიტიკა II 
 5   გ. ერქომაიშვილი 

  

შრომის ბაზრისა და 

დასაქმების 

პოლიტიკა 

არჩ. 5 15 30 80 125 
ეკონომიკური 

პოლიტიკა II 
 

5 

  მ. ცარციძე 

  ბიზნესის ეკონომიკა  არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    
ე. ხარაიშვილი 

ქ. ბიჭია 

  

სახელმწიფო 

საინვესტიციო 

პოლიტიკა 

არჩ. 5 15 30 80 125 
ეკონომიკური 

პოლიტიკა II 
   ლ. ხურცია 
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ეკონომიკური 

დიპლომატია 
სავ. 5 15 30 80 125 

ეკონომიკური 

პოლიტიკა II 
  5  რ. გველესიანი 

  

მცირე და საშუალო 

მეწარმეობის 

წარმატების 

სტრატეგია და 

კულტურა 

სავ. 10 30 60 160 125 
ეკონომიკური 

პოლიტიკა II 
  10  რ. გველესიანი 

  

რეგიონული 

ეკონომიკური 

პოლიტიკა 

სავ. 5 15 30 80 125 
ეკონომიკური 

პოლიტიკა II 
  5  გ. ერქომაიშვილი 

  

საქართველოს 

ეკონომიკური 

პოლიტიკა 

ევროკავშირში 

ინტეგრაციის გზაზე 

არჩ. 5 15 30 80 125 
ეკონომიკური 

პოლიტიკა II 
  

5 

 ე. ლეკაშვილი 

  

საქართველოს 

საგარეო 

ეკონომიკური 

პოლიტიკა 

არჩ. 5 15 30 80 125 
ეკონომიკური 

პოლიტიკა II 
   ი. გოგორიშვილი 

  

გლობალიზაცია და 

ეროვნული 

ეკონომიკური 

პოლიტიკა 

არჩ. 5 15 30 80 125 
ეკონომიკური 

პოლიტიკა II 
   ე.  მექვაბიშვილი 

  კვლევითი პროექტი სავ.  5 15 110 125 
კვლევის მეთოდები 

ეკონომიკაში 
  5  ე. მექვაბიშვილი 

  კონცენტრაცია:  ციფრული ეკონომიკა  30 30   
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ეკონომიკურ-

ფინანსური 

დოქტრინები 

სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  5   

 

 

ა. სილაგაძე 

 

  
ინოვაციური 

ეკონომიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  5   

 

ე. მექვაბიშვილი 

ა. აბრალავა 

  

ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარება და მწვანე 

ეკონომიკა 

სავ. 5 15 30 80 125 
 

წინაპირობის გარეშე 
 5   ნ. კაკულია 

  ქცევითი ეკონომიკა სავ. 5 15 30 80 125 მიკროეკონომიკა II  5   მ. ნაცვალაძე 

  

მსოფლიო ეკონომიკის 

გლობალიზაცია და 

ციფრული 

ეკონომიკური 

ტრანსფორმაცია 

სავ. 5 15 30 80 125 
საერთაშორისო 

ეკონომიკა II 
 5   

 
ე. მექვაბიშვილი 

 

  
ევროკავშირის 

ეკონომიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II  

5 

  

ა. სილაგაძე 

ე. სეფაშვილი 

რ. ფუტკარაძე 

  

ციფრული 

ეკონომიკის 

განვითარების 

ხელშემწყობი 

ეკონომიკური 

პოლიტიკა 

საქართველოში 

არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    
 

ი. გოგორიშვილი 
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თანამედროვე 

ციფრული 

ტექნოლოგიები 

ეკონომიკასა და 

ბიზნესში 

არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    დ. სიჭინავა 

  
საქართველოს 

ეკონომიკა 
სავ. 5 30 15 80 125 წინაპირობის გარეშე   5  ვ. პაპავა 

  
ციფრული 

მარკეტინგი 
სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის    გარეშე   5  ნ. თოდუა 

  
ციფრული მეწარმეობა 

და ანტრეპრენერი 
სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის    გარეშე   5  

ე. ხარაიშვილი 

ქ. ბიჭია 

  

ციფრული 

ინოვაციები და 

ციფრული 

ტრანსფორმაცია 

სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე   5  
თ.მუნჯიშვილი 

ლ. ქადაგიშვილი 

  

სტრატეგიული 

მენეჯმენტი ციფრულ 

ეკონომიკაში 

არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე   

5 

 
გ. ღაღანიძე 

ბ. რამიშვილი 

  

ციფრული 

ეკონომიკის 

სამართალი 

არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    
დ. გუგუნავა 

ე. გორდაძე 

  
ბიზნესის გეგმა 

არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    
 

დ. სიხარულიძე 

  
საერთაშორისო 

ვაჭრობის მენეჯმენტი 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    გ. ღაღანიძე 

  კვლევითი პროექტი სავ.  5 15 110 125 
კვლევის მეთოდები 

ეკონომიკაში 
  5  ე. მექვაბიშვილი 

  კონცენტრაცია:  ბიზნესის ეკონომიკა  30 30   
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  ბიზნესის ეკონომიკა სავ. 10 30 60 160 250 მიკროეკონომიკა II  10   
ე. ხარაიშვილი 

ქ. ბიჭია 

  
მენეჯერული 

ეკონომიკა II 
სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  5   

მ.  ჩავლეიშვილი 

ნ. დამენია 

  

დანახარჯი-

სარგებლის ანალიზი 

1 

სავ. 5 15 30 80 125 მიკროეკონომიკა II  5   ი. ნაცვლიშილი 

  
გამოყენებითი 

აგრარული ეკონომიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  5   

მ.  ჩავლეიშვილი 

ე. ზვიადაძე 

  
ეკონომიკური 

დოქტრინები 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  

5 

  
 

ა.  სილაგაძე 

  
თამაშთა თეორია 

მენეჯერებისთვის 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    ქ. ბიჭია 

  

დანახარჯი – 

სარგებლის ანალიზი 

2 

სავ. 5 15 30 80 125 

დანახარჯი-

სარგებლის ანალიზი 

1 

  5  ი.  ნაცვლიშილი 

  
ციფრული მეწარმეობა 

და ანტრეპრენერი 
სავ. 5 15 30 80 125 მიკროეკონომიკა II   5  

ე. ხარაიშვილი 

ქ. ბიჭია 

  
კეთილდღეობის 

ეკონომიკა II 
სავ. 5 15 30 80 125 მიკროეკონომიკა II   5  ი. გაგნიძე 

  
საქართველოს 

ეკონომიკა 
სავ. 5 30 15 80 125 წინაპირობის გარეშე   5  ვ. პაპავა 

  

მიკროეკონომიკის 

თეორია და საჯარო 

პოლიტიკა 

არჩ. 5 15 30 80 125 მიკროეკონომიკა II   

5 

 ნ. კუტივაძე 

  
ტრანსფორმაციული 

ეკონომიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 მიკროეკონომიკა II    

ა. სილაგაძე 

ლ. ბახტაძე 
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მიკროეკონომიკური 

მოდელირება 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    ნ. მიქიაშვილი 

  კვლევითი პროექტი სავ.  5 15 110 125 
კვლევის მეთოდები 

ეკონომიკაში 
  5  ე. მექვაბიშვილი 

  კონცენტრაცია:  მაკროეკონომიკა   30 30   

  
ღია ეკონომიკის 

მაკროეკონომიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 

მაკროეკონომიკა II 

ეკონომეტრიკა II 

სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 

 5   
ნ. კაკულია 

მ. ჩიქობავა 

  

თანამედროვე 

მაკროეკონომიკური 

თეორიები 

სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II  5   ე. მექვაბიშვილი 

  
ეკონომიკური ზრდის 

თეორიები 
სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II  5   მ. ჩიქობავა 

  
შრომის ბაზრის 

ეკონომიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 

მაკროეკონომიკა II 

სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები 

 5   მ. ცარციძე 

  

ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარება და 

მწვანე ეკონომიკა 

სავ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  5   ნ. კაკულია 

  

ეკონომიკურ-

ფინანსური 

დოქტრინები 

არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე  

5 

  ა. სილაგაძე 

  

ეკონომიკური 

კრიზისების 

ევოლუცია 

არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    მ. ჩიქობავა 

  ბიზნესის ეკონომიკა არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    
ე. ხარაიშვილი  

ქ.. ბიჭია 
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გამოყენებითი 

ეკონომეტრიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    ნ. მიქიაშვილი 

  
საზოგადოებრივი 

სექტორის ეკონომიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II   5  

ნ. კაკულია 

მ. ხუსკივაძე 

  

ტრანსფორმაციის 

ინსტიტუციური 

ანალიზი 

სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II   5  
 

ნ. კაკულია 

  

მაკროეკონომიკური 

პროგნოზირება და 

პროგრამირება 

სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II   5  
ნ. კაკულია 

მ.ჩიქობავა 

  
მონეტარული 

მაკროეკონომიკა 
სავ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II   5  

ნ. კაკულია 

მ. ჩიქობავა 

  
საქართველოს 

ეკონომიკა 
არჩ. 5 30 15 80 125 წინაპირობის გარეშე   

5 

 ვ. პაპავა 

  
მაკროეკონომიკური 

სტატისტიკა 
არჩ. 5 15 30 80 125 

სტატისტიკური 

ანალიზის მეთოდები  

მაკროეკონომიკა II 

   

მ. მინდორაშვილი 

მ. მუჩიაშვილი 

ნ. ასლამაზიშვილი 

  

ეკონომიკური 

განვითარების 

თეორია 

არჩ. 5 15 30 80 125 წინაპირობის გარეშე    რ. აბესაძე 

  
მაკროეკონომიკური 

მოდელირება 
არჩ. 5 15 30 80 125 მაკროეკონომიკა II    ნ.მიქიაშვილი 

  კვლევითი პროექტი სავ.  5 15 110 125 
კვლევის მეთოდები 

ეკონომიკაში 
  5  ე. მექვაბიშვილი 

  სულ  120      30 30 30 30  
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პროგრამის ხელმძღვანელის / ხელმძღვანელების / კოორდინატორის ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––– 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––– 

ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––– 

ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––– 

უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის ხელმოწერა ––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––– 

თარიღი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ფაკულტეტის ბეჭედი
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დანართი: კონცენტრაციების შედეგები 

 

კონცენტრაცია: საერთაშორისო ფინანსები 

კურსდამთავრებული შეძლებს: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე სიღრმისეულად აღწეროს საერთაშორისო ფინანსების 

ფუნდამენტური კონცეფციები;  

 კრიტიკულად ახსნას ფინანსური გლობალიზაციის ეპოქის ისტორიული წანამძღვრები, 

განვითარების ეტაპების წინააღმდეგობები,    საერთაშორისო ფინანსური კრიზისების 

დიალექტიკა ცვალებად გარემოში მოქმედი  რისკ-ფაქტორების გათვალისწინებით; 

 საერთაშორისო ფინანსური კრიზისის გამოწვევებისა და  საფრთხეების შეფასების 

საფუძველზე ფინანსური სისტემის მდგრადობის   უზრუნველყოფის მექანიზმის შემუშავება 

ოპტიმალური მეთოდების გამოყენებით. 

უნარი 

 საერთაშორისო ფინანსების  განვითარების თანამედროვე  ტენდენციების გათვალისწინებით, 

გადაჭრას ფინანსურ ურთიერთობათა განვითარების პრობლემები კაპიტალის საერთაშორისო 

ნაკადების რეგულირების, ქვეყნების მთავრობების,  საქმიანი წრეებისა და  ფინანსური 

ინსტიტუტების ქცევის თანმიმდევრული და მრავალმხრივი შეფასების საფუძველზე;  

 წარადგინოს საკუთარი კვლევების საფუძველზე ჩამოყალიბებული არგუმენტები და 

დასკვნები აკადემიური და პროფესიული საზოგადოების წინაშე აკადემიური 

კეთილსინდისიერების დაცვითა და თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენებით.  

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

 ავტონომიურად წარმართოს სწავლის პროცესი უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით. 

 

კონცენტრაცია: ეკონომიკისა და ეკონომიკური აზრის ისტორია 

კურსდამთავრებული შეძლებს: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 ღრმად გააანალიზოს  მსოფლიოში აღიარებულიეკონომიკური დოქტრინების საკვანძო 

საკითხები;  

 შეარჩიოს ეკონომიკის განვითარების  სხვადასხვა დოქტრინიდან კონკრეტული ქვეყნების 

სპეციფიკისთვის  მორგებული მოდელები   პრაქტიკაში  გამოსაყენებლად; 

 კრიტიკულად გაანალიზოს ეროვნული სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკების   

თანამედროვე გამოწვევები, შედეგები და შეარჩიოს არსებული პრობლემების დაძლევის 

ოპტიმალური მექანიზმები. 

უნარი 

 ეკონომიკის განვითარების სხვადასხვა თეორიული მოდელიდან,  გლობალურ და რეგიონულ 

თავისებურებებზე  მორგებული  მოდელის პრაქტიკაში  გამოყენება; 

 წარადგინოს საკუთარი კვლევების საფუძველზე ჩამოყალიბებული არგუმენტები და 

დასკვნები აკადემიური და პროფესიული საზოგადოების წინაშე აკადემიური 

კეთილსინდისიერების დაცვითა და თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენებით.  

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 
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 დამოუკიდებლად წარმართოს სწავლის პროცესი უწყვეტი პროფესიული განვითარების 

მიზნით. 

 

კონცენტრაცია: საერთაშორისო ეკონომიკა 

კურსდამთავრებული შეძლებს: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 უახლეს თეორიული მოდელებისა და ემპირიული ფაქტების კრიტიკული ანალიზის 

საფუძველზე სიღრმისეულად აღწეროს საერთაშორისო ბაზრების   თავისებურებები 

სრულყოფილი და არასრულყოფილი კონკურენციის პირობებში; 

 გამოავლინოს საერთაშორისო ეკონომიკური  თეორიების ევოლუციის   კანონზომიერებები 

ცვალებად გარემოში საერთაშორისო ბიზნეს სუბიექტების ქცევებზე  მოქმედი  რისკ-

ფაქტორების ანალიზის საფუძველზე; 

 კრიტიკულად შეაფასოს საერთაშორისო ბაზრებზე  გლობალური ტექნოლოგიური 

ცვლილებების ეფექტების როლი ფირმების, ქვეყნებისა და რეგიონების განვითარებაში. 

უნარი 

 გამოიყენოს საერთაშორისო ეკონომიკური  თეორიების მოდელები  საერთაშორისო ბაზრების 

კონიუნქტურული ცვლილებების შესაფასებლად; 

 საერთაშორისო ბაზრების განვითარების ტენდენციებსა და საერთაშორისო სავაჭრო-

ეკონომიკური ურთიერთობების აქტუალურ პრობლემატიკაზე დამოუკიდებლად 

განხორციელოს კვლევები;  

 წარადგინოს საქართველოს საერთაშორისო  სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობის 

გაფართოებისა  და ქვეყნის ეკონომიკის მოდერნიზების თაობაზე დასაბუთებული დასკვნები 

სპეციალისტებთან და არასპეციალისტებთან საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

 გაანალიზოს თეორიული და პრაქტიკული სიტუაციები საერთაშორისო ეკონომიკური 

თანამშრომლობის გაღრმავების  რთული და გაუთვალისწინებული პრობლემების 

გადასაჭრელად; 

 ავტონომიურად წარმართოს სწავლის პროცესი უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით 

 

კონცენტრაცია: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა 

კურსდამთავრებული შეძლებს: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 სიღრმისეულად გაანალიზოს მაკროეკონომიკისა  და მიკროეკონომიკის ძირითადი 

კონცეფციები და მოდელები ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელირების პოზიციიდან; 

 მოახდინოს ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზების აგება და ფინანსური ბაზრების 

ტენდენციების შეფასება   დროითი მწკრივების ანალიზის თანამედროვე მეთოდებით; 

 გამოიკვლიოს ფისკალური და მონეტარული შოკების გავლენა ეკონომიკის ძირითად 

მახასიათებლებზე ფუნქციონალური, სტრუქტურული და ეკონომეტრიკული მოდელებით; 

 მათემატიკურად აღწეროს ეკონომიკური სისტემების მართვის ამოცანების  გადაწყვეტის 

მეთოდები.  

 სტატისტიკური დასკვნების ვალიდური  თეორიის გამოყენებით განახორციელოს  

ეკონომიკური გადაწყვეტილების მიღებისათვის საჭირო  ეკონომიკური მონაცემების 

დამუშავება და ანალიზი.  

უნარი 



 

 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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 დამოუკიდებლად განხორციელოს კვლევები ეკონომიკის სფეროში უახლეს რაოდენობრივ 

მეთოდებზე   დაყრდნობით; 

 შეიმუშაოს რეკომენდაციები იდენტიფიცირებული მაკროეკონომიკური პრობლემების  

გადაჭრის შესაძლო მეთოდების შესახებ;   

 წარადგინოს საკუთარი კვლევების საფუძველზე ჩამოყალიბებული არგუმენტები და 

დასკვნები აკადემიური და პროფესიული საზოგადოების წინაშე, აკადემიური 

კეთილსინდისიერების დაცვითა და თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

მეშვეობით. 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

 ავტონომიურად წარმართოს სწავლის პროცესი უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით. 

 

კონცენტრაცია: თეორიული და გამოყენებითი ეკონომიკა 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 თანამედროვე მეინსტრიმული თეორიების შედარებითი ანალიზის საფუძველზე 

სიღრმისეულად ახსნას მათი ეკონომიკურ პოლიტიკაში გამოყენების ვარიანტები; 

 კრიტიკულად გაანალიზოს გლობალიზაციის პროცესის მსოფლიო და ეროვნულ 

ეკონომიკებზე ზემოქმედების მექანიზმები, ფორმები და მიმართულებები; 

 განახორციელოს თანამედროვე ეკონომიკური სისტემების ეფექტიან ფუნქციონირებასთან 

დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრის   თეორიულ-მეთოდოლოგიური (კონცეპტუალური) 

მიდგომების სისტემატიზირება; 

 დაუკავშიროს თეორიული ეკონომიკის ცოდნა პრაქტიკული ეკონომიკური ამოცანების 

გადაწყვეტისადმი ორიგინალური მიდგომების შემუშავებას. 

უნარი 

 გადაჭრას ეკონომიკის ფუნქციონირების მიკრო, მაკრო და მეგა დონეებზე წარმოქმნილი 

გრძელვადიანი, სტრატეგიული ამოცანები გენეტიკურ-სისტემური, გენეტიკურ-

ფუნქციონალური და ჰოლისტური მიდგომების საფუძველზე; 

 უახლესი მეთოდების გამოყენებით დამოუკიდებლად განახორციელოს კვლევები თეორიული 

ეკონომიკის სხვადასხვა მიმართულებაში 

 წარადგინოს საკუთარი კვლევების შედეგად მიღებული არგუმენტირებული დასკვნები 

აკადემიური და პროფესიული საზოგადოების წინაშე, აკადემიური კეთილსინდისიერების 

დაცვით და თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით; 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

 ავტონომიურად წარმართოს სწავლის პროცესი საკუთარი პროფესიული განვითარების 

მიზნით. 

 

კონცენტრაცია: ეკონომიკური და ბიზნესის სტატისტიკა 

კონცენტრაციის - ,,ეკონომიკური და ბიზნესის სტატისტიკა“ - დასრულების შემდეგ სტუდენტი 

შეძლებს: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 ეკონომიკასა და ბიზნესში მიმდინარე მოვლენებისა და პროცესების განვითარების 

რაოდენობრივი ტენდენციების სიღრმისეულ ახსნას; 

 ეკონომიკური და ბიზნეს პროცესების სტატისტიკური ურთიერთკავშირის ხარისხის 

სიმჭიდროვის დადგენას. 

უნარი 
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 ეკონომიკურ კვლევებში სტატისტიკური მეთოდების დამოუკიდებლად გამოყენებას; 

 თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით ეკონომიკური და ბიზნეს რისკების სტატისტიკურ 

შეფასებას; 

 ეკონომიკისა და ბიზნესის კონკრეტულ სექტორებში სამეცნიერო ნაშრომებისა და ანგარიშების 

დამოუკიდებლად მომზადებას; 

 თანამედროვე ტექნოლოგიებით დასაბუთებული დასკვნების დამოუკიდებლად წარდგენას 

პროფესიული  აუდიტორიის  წინაშე აკადემიური კეთილსინდისიერების  დაცვით. 

ავტონომიურობა და პასუხისმგებლობა 

 უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით სწავლის პროცესის ავტონომიურად 

წარმართვას.  

 

კონცენტრაცია: სოციალური და დემოგრაფიული სტატისტიკა 

კონცენტრაციის - ,,სოციალური და დემოგრაფიული სტატისტიკა“ - დასრულების შემდეგ სტუდენტი 

შეძლებს: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 თანამედროვე სტატისტიკური  მეთოდების  გამოყენებით სოციალურ და დემოგრაფიულ  

პროცესებზე მოქმედი ფაქტორების კომპლექსურ ანალიზს; 

 სოციალურ, დემოგრაფიულ და ეკონომიკურ პროცესებს შორის ურთიერთკავშირის ხარისხის  

დადგენას; 

 საერთაშორისო დონეზე  აღიარებული მეთოდოლოგიის გამოყენებით სოციალური და 

დემოგრაფიული  ტენდენციების სიღრმისეულ და კრიტიკულ შეფასებას.  

უნარი 

 სოციალური და დემოგრაფიული პროცესების დამოუკიდებლად კვლევისას ინოვაციური 

მეთოდებისა და მოდელების გამოყენებით სტატისტიკურ პროგნოზირებას; 

 სოციალური და დემოგრაფიული მოვლენებისა და პროცესების განვითარების შესახებ 

სამეცნიერო ნაშრომების დამოუკიდებლად მომზადებას; 

 თანამედროვე ტექნოლოგიებით დასაბუთებული დასკვნების დამოუკიდებლად წარდგენას 

პროფესიული  აუდიტორიის  წინაშე აკადემიური კეთილსინდისიერების  დაცვით 

 

ავტონომიურობა და პასუხისმგებლობა 

 უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით სწავლის პროცესის ავტონომიურად 

წარმართვას.  

 

კონცენტრაცია: ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია 

კონცენტრაციის დასრულების შემდეგ სტუდენტი შეძლებს: 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 ახსნას ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე ეკონომიკურ-პოლიტიკური 

მოვლენები და პროცესები ღრმა, სისტემური და კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე; 

 ეკონომიკურ პოლიტიკაში მიმდინარე პროცესების შეფასების მეშვეობით განმარტოს 

ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებლების ცვლილებების  მიზეზები; 

 შეარჩიოს ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკური დიპლომატიის პრიორიტეტების 

მოკლევადიან და გრძელვადიან პერიოდში განსახორციელებელი  მასტიმულირებელი 

ინსტრუმენტები; 

უნარი 
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 განახორციელოს ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკური დიპლომატიის რთული 

თეორიული და პრაქტიკული პრობლემების დამოუკიდებლად კვლევა; 

 განაზოგადოს ეკონომიკური პოლიტიკისა და ეკონომიკური დიპლომატიის თეორიაში 

ეკონომიკური ანალიზისა და ინოვაციური სინთეზის საფუძველზე მიღებული შედეგები;  

 წარადგინოს საკუთარი კვლევების საფუძველზე ჩამოყალიბებული არგუმენტები და 

დასკვნები აკადემიური და პროფესიული საზოგადოების წინაშე აკადემიური 

კეთილსინდისიერების დაცვითა და თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

მეშვეობით.  

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

 განახორციელოს განუსაზღვრელობის პირობებში ეკონომიკურ-პოლიტიკური საქმიანობის 

დაგეგმვა გადაწყვეტილების მომზადებისა და მიღების ინოვაციური პრაქტიკული მეთოდების 

გამოყენებით; 

 მოახდინოს ეკონომიკურ პოლიტიკაში მიღებული გადაწყვეტილების შედეგის კონტროლი და 

იმ ელემენტების ემპირიული შემოწმება, რომლებმაც სხვა პირობებთან ერთად განსაზღვრეს 

გადაწყვეტილება; 

 ავტონომიურად წარმართოს სწავლის პროცესი უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით.  

 

კონცენტრაცია: ციფრული ეკონომიკა 

კურსდამთავრებული შეძლებს 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 ეკონომიკური თეორიების საფუძველზე განსაზღვროს  ქცევითი და ინოვაციური ეკონომიკის 

აქტუალური საკითხები, მდგრადი განვითარების თანამედროვე  პროცესები  

 კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე სიღრმისეულად აღწეროს ციფრული  ეკონომიკის, 

მეწარმეობის, მარკეტინგის, ინოვაციების   ფუნდამენტური კონცეფციები; 

 კრიტიკულად ახსნას ციფრული ეკონომიკის საქმიანობების სტრატეგიები ცვალებად გარემოში 

მოქმედი  რისკ-ფაქტორების ანალიზის საშუალებით; 

 მოახდინოს ციფრული ეკონომიკაზე გადასვლასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და მათი 

გადაჭრის ოპტიმალური მეთოდების კლასიფიცირება. 

უნარი 

 თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით გადაჭრას პრაქტიკული პრობლემა 

მიკრო და მაკროეკონომიკურ დონეზე მიმდინარე პროცესების  თანმიმდევრული და 

მრავალმხრივი შეფასების საფუძველზე; 

 დამოუკიდებლად განხორციელოს კვლევები ციფრული ეკონომიკის სფეროში  უახლეს 

მიდგომებზე დაყრდნობით; 

 წარადგინოს საკუთარი კვლევების საფუძველზე ჩამოყალიბებული არგუმენტები და 

დასკვნები აკადემიური და პროფესიული საზოგადოების წინაშე აკადემიური 

კეთილსინდისიერების დაცვითა და თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

მეშვეობით.  

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

 ავტონომიურად წარმართოს სწავლის პროცესი უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით.  

 

კონცენტრაცია: ბიზნესის ეკონომიკა 

კურსდამთავრებული შეძლებს 

ცოდნა და გაცნობიერება 
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 კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე სიღრმისეულად აღწეროს ბიზნეს და სამთავრობო 

გადაწყვეტილებების მიღებისას გამოყენებული ფუნდამენტური მიკროეკონომიკური 

კონცეფციები 

 კრიტიკულად ახსნას ბიზნეს საქმიანობების სტრატეგიები ცვალებად გარემოში ბიზნესზე 

მოქმედი ფაქტორების ანალიზის საშუალებით; 

 მოახდინოს ბიზნესის ეკონომიკასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და მათი გადაჭრის 

ოპტიმალური მეთოდების კლასიფიცირება; 

 დაუკავშიროს  ბიზნესის ეკონომიკის სფეროს შესწავლისას მიღებული თეორიული ცოდნა 

თანამედროვე მიღწევებზე დაფუძნებული ორიგინალური იდეების გენერირებას და უახლესი 

მეთოდებით კვლევას. 

უნარი 

 ინოვაციური მიდგომების გამოყენებით გადაჭრას პრაქტიკული პრობლემა მიკროეკონომიკურ 

დონეზე მიმდინარე პროცესების  თანმიმდევრული და მრავალმხრივი შეფასების 

საფუძველზე; 

 დამოუკიდებლად განხორციელოს კვლევები ბიზნეს ეკონომიკის სფეროში  უახლეს 

მიდგომებზე დაყრდნობით; 

 წარადგინოს საკუთარი კვლევების საფუძველზე ჩამოყალიბებული არგუმენტები და 

დასკვნები აკადემიური და პროფესიული საზოგადოების წინაშე აკადემიური 

კეთილსინდისიერების დაცვითა და თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

მეშვეობით.  

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

 ავტონომიურად წარმართოს სწავლის პროცესი უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით.  

 

კონცენტრაცია: მაკროეკონომიკა  

მაგისტრატურის კურსდამთავრებული შეძლებს 

ცოდნა და გაცნობიერება 

 ღია ეკონომიკაში მიმდინარე ეკონომიკური  პროცესების თვისობრივ და რაოდენობრივ 

შეფასებას; 

 მაკროეკონომიკური არასტაბილურობის დაძლევის გზების განსაზღვრას; 

 მოსალოდნელი ეკონომიკური კრიზისების პროგნოზირების საფუძველზე კრიზისების 

პრევენციის შესაძლებლობების გამოვლენას; 

 ნეოინსტიტუციონალიზმისა და ევოლუციური თეორიის გამოყენებით ტრანსფორმაციის 

პერიოდის იდეოლოგიური მეინსტრიმის ჩამოყალიბებას. 

უნარი 

 თანამედროვე ეკონომიკური თეორიების გამოყენებით ღია ეკონომიკაში  ეკონომიკური 

პროცესების ანალიზს; 

 მაკროეკონომიკური პროცესების პროგნოზირებას თანამედროვე ინოვაციური მეთოდებით;   

 ტრანსფორმაციის პერიოდში არსებული პრობლემების პრაქტიკულ გადაწყვეტას. 

პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა 

 უწყვეტი პროფესიული განვითარების მიზნით  სწავლის პროცესის ავტონომიურად 

წარმართვას.   
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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მაგისტრატურაში მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო 

გამოცდის „ეკონომიკის პრინციპები“ საკითხები: 

1. თავი 2.  ეკონომიკური აზროვნება (გრ. მენქიუ, ეკონომიკის პრინციპები, თბ. 

“დიოგენე”, 2008. გვ. 19-34). 

2. თავი 4. მოთხოვნა და მიწოდება ინდივიდუალურ ბაზარზე (გრ. მენქიუ, 

ეკონომიკის პრინციპები, თბ. “დიოგენე”, 2008. გვ. 63-82). 

3. თავი 5. ელასტიკურობა და მისი გამოყენება (გრ. მენქიუ, ეკონომიკის 

პრინციპები, თბ. “დიოგენე”, 2008. გვ. 87-106). 

4. თავი 6. მიწოდება, მოთხოვნა და სამთავრობო პოლიტიკა (გრ. მენქიუ, 

ეკონომიკის პრინციპები, თბ. “დიოგენე”, 2008. გვ. 111-127). 

5. თავი 7. მომხმარებლები, მწარმოებლები და ბაზრის ეფექტიანობა.  (გრ. მენქიუ, 

ეკონომიკის პრინციპები, თბ. “დიოგენე”, 2008. გვ. 135-150). 

6. თავი 13. წარმოების დანახარჯები და მოგება  (გრ. მენქიუ, ეკონომიკის 

პრინციპები, თბ. “დიოგენე”, 2008. გვ. 155-269). 

7. თავი 14. ფირმები კონკურენტულ ბაზრებზე  (გრ. მენქიუ, ეკონომიკის 

პრინციპები, თბ. “დიოგენე”, 2008. გვ. 275-295). 

8. თავი 15. მონოპოლია  (გრ. მენქიუ, ეკონომიკის პრინციპები, თბ. “დიოგენე”, 

2008. გვ. 297-322). 

9. თავი 23. ეროვნული შემოსავლის გამოთვლა  (გრ. მენქიუ, ეკონომიკის 

პრინციპები, თბ. “დიოგენე”, 2008. გვ. 483-501). 

10. თავი  24.  ცხოვრების ღირებულების გამოთვლა (გრ. მენქიუ, ეკონომიკის 

პრინციპები, თბ. “დიოგენე”, 2008. გვ. 63-82). 

11. თავი  26.  დანაზოგები, ინვესტიციები და ფინანსური სისტემა (გრ. მენქიუ, 

ეკონომიკის პრინციპები, თბ. “დიოგენე”, 2008. გვ. 545-563). 

12. თავი  28. უმუშევრობა (გრ. მენქიუ, ეკონომიკის პრინციპები, თბ. “დიოგენე”, 

2008. გვ. 581-604). 

13. თავი 29. მონეტარული სისტემა  (გრ. მენქიუ, ეკონომიკის პრინციპები, თბ. 

“დიოგენე”, 2008. გვ. 609-626). 

14. თავი  30. ფულის მასის ზრდა და ინფლაცია  (გრ. მენქიუ, ეკონომიკის 

პრინციპები, თბ. “დიოგენე”, 2008. გვ. 629-653). 
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15. თავი 31. ღია ეკონომიკის მაკროეკონომიკა: ძირითადი ცნებები  (გრ. მენქიუ, 

ეკონომიკის პრინციპები, თბ. “დიოგენე”, 2008. გვ. 657-677). 

16. თავი  33.  ერთობლივი მოთხოვნა და ერთობლივი მიწოდება  (გრ. მენქიუ, 

ეკონომიკის პრინციპები, თბ. “დიოგენე”, 2008. გვ. 701-738). 

 

შენიშვნა: გამოცდა ტარდება ტესტირებით. ტესტების თითოეული ვარიანტი შედგება 50 

შეკითხვისგან, მათგან - 25 მიკროეკონომიკის და 25- მაკროეკონომიკის პრინციპებიდან არის 

აღებული. თითოეულ შეკითხვას აქვს 4 სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან ერთი არის სწორი 

და ფასდება 2 ქულით. გამოცდის ჩასაბარებელი სავალდებულო მინიმუმი შეადგენს 50 

ქულას. 
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სამაგისტრო საგანმათლებლო პროგრამა  ,,ეკონომიკა“ 

სამაგისტრო ნაშრომების  საორიენტაციო თემატიკა 

 

კონცენტრაცია ,,ეკონომიკური პოლიტიკა და ეკონომიკური დიპლომატია“ 

 ეკონომიკური წესრიგის ტრანსფორმაციისა და ინტეგრაციის პრობლემები 

 შრომის ბაზრისა და დასაქმების პოლიტიკის წინააღმდეგობები და მათი დაძლევის 

რეალური პერსპექტივები საქართველოში 

 გარემოს დაცვის ეკონომიკური პოლიტიკა: შედეგები და პერსპექტივები 

 საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია და პრაქტიკა 

 კონიუნქტურისა და ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი ეკონომიკური პოლიტიკა 

 ეკონომიკური რისკების სადაზღვევო პოლიტიკა 

 ეკონომიკურ-პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ეროვნული მოდელის სპეციფიკა და 

მისი რეალიზაციის პრობლემები 

 კონკურენციაში ჩართვის რისკები და მისი დაძლევის რაციონალური გზები 

 საგადასახადო პოლიტიკის ეფექტიანობისა და სამართლიანობის თავსებადობის 

პრობლემა 

 უმუშევრობის შედეგებზე სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკის ზემოქმედების 

ინსტრუმენტები 

 სტრატეგიული ეკონომიკური მოდელის აგების სიძნელეები COVID-19-ის პირობებში 

და მისი მნიშვნელობა 

 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკა 

 საგარეო ვაჭრობისა და ინტეგრაციული ფორმების განვითარების ხელშემწყობი 

სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკა 

 ეკონომიკური პოლიტიკის ცალკეული მიზნების ოპერაციონალიზების პრობლემები 

 საქართველოს საგარეო ვაჭრობის რეგულირების ძირითადი მიმართულებები 

 ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების პოლიტიკა განვითარებულ და 

განვითარებად ქვეყნებში: შედარებითი ანალიზი 

 საქართველოს მოსახლეობის ცხოვრების დონე თანამედროვე ეტაპზე და მისი 

ამაღლების ეკონომიკური პოლიტიკა 

 აგრარული სფეროს განვითარების რეგიონული პრობლემები და მათი დაძლევის 

ეკონომიკური პოლიტიკა 

 ეროვნული კონკურენტუნარიანობის ამაღლების ეკონომიკური პოლიტიკა 

 ექსპორტ-იმპორტის ტენდენციები და მათი დაბალანსების პოლიტიკა საქართველოში 

 გარემოს დაცვის ეკონომიკური პოლიტიკის პრობლემები საქართველოში და მათი 

დაძლევის პერსპექტივები 
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 მეწარმეობის ახალი კულტურის ფორმირების პრიორიტეტები 

 სოციალური მეწარმეობის განვითარების პერსპექტივები და მისი მნიშვნელობა 

სიღარიბის დაძლევაში 

 ალოკაციის და დისტრიბუციის პრობლემები და მათი დაძლევის სახელმწიფო 

პოლიტიკა 

 ინფრასტრუქტურის განვითარების ეკონომიკური პოლიტიკა საქართველოში 

 

კონცენტრაცია ,,ეკონომიკისა და ეკონომიკურ მოძღვრებათა  აზრის ისტორია“ 

 სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ეკონომიკური ტრანსფორმაცია  

 ეკონომიკური აზრის განვითარება კოვიდპანდემიით გამოწვეული გამოწვევების 

დაძლევის  გზების შესახებ საქართველოში  

 საერთაშორისო ეკონომიკური კავშირების განვითარების გამოწვევები 

კოვიდპანდემიის კრზისის შემდგომ პერიოდში  

 ილია ჭავჭავაძე ეკონომიკური წარმოების როლის შესახებ  

 ნიკო ნიკოლაძე პროტექციონიზმის შესახებ და თანამედროვეობა  

 მარჟინალური რევოლუცია  

 ალფრედ მარშალის ნეოკლასიციზმი და თანამედროვეობა 

  ნეოლიბერალიზმი და რეგულაცია  

 წარმოების შედარებითი ხარჯების თეორია  

 საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურის ანალიზი და მისი პოტენციური ზრდის 

შეფასება  

  საქართველოს ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია თანამედროვე ეპოქაში  

 

კონცენტრაცია ,,საერთაშორისო ეკონომიკა“ 

 არალეგალური მიგრაცია - გლობალური პრობლემა  

 ევროპის ქვეყნების მიგრაციული პოლიტიკა   

 საერთაშორისო შრომითი მიგრაცია გლობალიზაციის პირობებში  

 ინტელექტუალური მიგრაცია, მისი არსი და შედეგები  

 მიგრაციის პრობლემები ევროპის ქვეყნებში  

 მოსახლეობის მიგრაცია დსთ-ს ქვეყნებში  

 იმპორტის ჩანაცვლების ეკონომიკური პოლიტიკის გავითარების შესაძლებლობები 

საქართველოში  

 გლობალური სატრანსპორტო-ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა  

 მსოფლიო წარმოების სტრუქტურა თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში   

 საქართელო-თურქეთის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობებისპერსპექტივები   

 საქართელო-ჩინეთის სავაჭრო- ეკონომიკური ურთიერთობების პერსპექტივები  

 საქართელო-რუსეთის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების პრობლემები და 

პერსპექტივები  

 სამხრეთ კავკასის ქვეყნების ეკონომიკური ინტეგრაციის გამოწვევები  
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 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების როლი საქართველოს ეკონომიკის 

განვითარებაში  

 ევროპის თავისუფალი ვაჭრაობის ასოციაცია ეკონომიკის გლობალიზაციის 

პირობებში. 17, საქართველო ევროკავშირის ეკონომიკური ურთიერთობები;  

 საქართველოს ვაჭრობის დინამიკის პერსპექტივები ევროკავშირთან ღრმა და 

ყოვლისმოკცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ამოქმედების 

კონტექსტში;  

 კლასტერული განვითარება და ქვეყნის კონკურენციული უპირატესობის 

დეტერმინანტები  

 ქვეყნის კონკურეტუნარიანობის დეტერმინანტები და მისი პოზიციები გლობალურ 

ბაზრებზე 

 საქართველოს ეროვნული კონკურენტუნარიანობა და პერსპექტივები საერთაშორისო 

ეკონომიკაში 

 პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პოლიტიკა საქართველოში და განვითარების 

ძირითადი მიმართულებები  

 ექსპორტიორი და არაექსპორტიორი ფირმების თავისებურებები (საქართველოს 

მაგალითზე)  

 ციფრული მომსახურება გლობალურ ვაჭრობაში  

 პრეფერენციული სავაჭრო ხელშეკრულებების გავლენა მიმდინარე ანგარიშის 

დინამიკაზე  

 ინფრასტრუქტურა როგორც ვაჭრობის დეტერმინანტი (მოდული: საერთაშორისო 

ეკონომიკა 

 არასატარიფო ზომების გავლენა საქართველოს ექსპორტზე 

 საერთაშორისო ვაჭრობა და ეკონომიკის სტრუქტურული ტრანსფორმაცია 

(კონკრეტული ქვეყნის მაგალითზე)  

 

კონცენტრაცია ,,საერთაშორისო ფინანსები“ 

 სახელმწიფო ვალის რეგულირების მაკროეკონომიკური ასპექტები  

 საერთაშორისო დავალიანების მართვის პრობლებები ტრანსფორმაციულ ქვეყნებში 

 ფინანსური სისტემისა და გლობალური ფინანსური ბაზრის განვითარების 

ტენდენციები თანამედროვე მსოფლიოში  

 საერთაშორისო ფინანსური საფრთხეების  ტრანსფორმირება გლობალიზაციის 

პირობებში  

 ფინანსური ბაზრის ფუნქციონირების თავისებურებები  და განვითარების 

ტენდენციები საქართველოში  

 ქვეყნების ინოვაციური განვითარების პოტენციალი და პერსპექტივები 

გლობალიზაციის ეპოქაში  

 ბაზელის კომიტეტის პოლიტიკა 2008 წლის საფინანსო კრიზისის შემდეგ  

 ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟა და ინვესტიციის პრობლემები მსოფლიო ბაზარზე  
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 პანდემიის გავლენა გლობალურ საფინანსო (ლონდონი, ნიუ-იორკი, ტოკიო) - 

ცენტრებზე  

 აქციების ბაზრის თავისებურებები განვითარებად ობლიგაციების ბაზრის 

თავისებურებები განვითარებად ქვეყნებში  

 სარეიტინგო სააგენტოები და ობლიგაციების შეფასება  

 

ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრა 

 სექტორული ანგარიშების როლი ეროვნულ ანგარიშთა სისტემაში 

 სატელიტური ანგარიშები ეროვნულ ანგარიშებში 

 გამოშვებისა და შუალედური მოხმარების დინამიკისა და სტრუქტურის სტატისტიკა 

საქართველოში 

 პირველადი შემოსავლების დონისა და დინამიკის სტატისტიკა 

 მიმდინარე და კაპიტალური ტრანსფერები ეროვნულ ანგარიშთა სისტემაში 

 განკარგვადი შემოსავლის გამოყენების მიმართულებები საქართველოსა და დანარჩენ 

მსოფლიოში 

 ტურიზმის განვითარებაზე ციფრული ტექნოლოგიებისა  და ტრანსფორმაციების   

გავლენის სტატისტიკური შეფასება 

 პოსტპანდემიის პერიოდში საქართველოში სამედიცინო ტურიზმის განვითარების 

მოლოდინების  სტატისტიკური შეფასება 

 საქართველოს ტურისტული მიმზიდველობის ზრდის   სტატისტიკური კვლევა 

 სვანეთის  ტურისტული მიმზიდველობის ზრდის სტატისტიკური ტენდენციები და 

პერსპექტივები პოსტპანდემიის პერიოდში 

 საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაზე სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯების გავლენის 

სტატისტიკური შეფასება  

 საქართველოს სახელმწიფო ვალის მდგრადობაზე COVID-19 პანდემიის გავლენის 

სტატისტიკური შეფასება  

 საქართველოს მთლიანი შიგა პროდუქტის დარგობრივ-ტერიტორიული 

სტრუქტურის სტატისტიკური ანალიზი 

 სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობების 

სტატისტიკური კვლევა 

 COVID-19 პანდემიის გავლენის სტატისტიკური შეფასება საქართველოში მიმდინარე 

დემოგრაფიულ პროცესებზე 

  პოსტსაბჭოთა საქართველოს მოსახლეობის მიგრაციის სტატისტიკური ტენდენციები 

  საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობის სტატისტიკა  COVID-19 

პანდემიის პირობებში 

 მოსახლეობის ავადობისა და მოკვდაობის  სტატისტიკა საქართველოში კოვიდ-19 

პანდემიის პირობებში 

 მონეტარულ სექტორზე მთავრობის ოპერაციების მაკროეკონომიკური გავლენის 

სტატისტიკური ანალიზი 
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 რეალურ სექტორზე მთავრობის ოპერაციების მაკროეკონომიკური გავლენის 

სტატისტიკური ანალიზი 

 მთავრობის ოპერაციების მაკროეკონომიკური გავლენის სტატისტიკა საგარეო 

სექტორის ანგარიშებზე 

 რეალური სექტორის გავლენის სტატისტიკა მიმდინარე ანგარიშის მდგომარეობაზე 

 საქართველოს საგარეო ვალის სტატისტიკური ანალიზი 

 ინფლაცია და მისი გაანგარიშების თავისებურებები საქართველოში თანამედროვე 

პირობებში 

 დაუკვირვებადი ეკონომიკა და მისი როლი მშპ-ს გაანგარიშებაში 

 უმუშევრობის ახალი საერთაშორისო სტანდარტი და თანამედროვე სტატისტიკა 

 COVID-19 პანდემიის გავლენის შეფასება მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე 

 სტატისტიკური სატელეტური ანგარიშების წარმოების პერსპექტივები საქართველოში 

 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების სტატისტიკური 

ანალიზი 

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის პოტენციალის სტატისტიკური შეფასება  

 საქართველოს საიმპორტო კალათის სტატისტიკური ანალიზი და ადგილობრივი 

წარმოების პროდუქტით ჩანაცვლების შესაძლებლობანი   

 უცხოეთიდან მიღებული ფულადი სახსრების სტატისტიკური ანალიზი და 

სამომავლო გამოწვევები 

 

კონცენტრაცია  ,,ბიზნესის  ეკონომიკა“ 

 ქართული აგროსასურსათო პროდუქტების ბაზარი: შესაძლებლობები და 

პერსპექტივები (შერჩეული ბაზრის მაგალითზე) 

 საფასო დისკრიმინაციები ქართულ რეალობაში   

 საფასო დისკრიმინაციის გავლენა ფირმის ეკონომიკურ შედეგებზე 

 ბიოწარმოების განვითარების პერსპექტივები საქართველოში 

 ქართული აგროსასურსათო პროდუქტების კონკურენტუნარიანობა (შერჩეული 

პროდუქტების მაგალითზე) 

 რეკლამა - მიკროეკონომიკური ანალიზი და მისი ეფექტიანობა 

 რეკლამის გავლენა ფირმების ეკონომიკურ შედეგებზე 

 ციფრული მეწარმეობის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში  

 ბიზნეს მოდელები ციფრულ მეწარმეობაში 

 ციფრული მცირე და საშუალო მეწარმეობის თანამედროვე გამოწვევები 

 ავტომატიზაციის პერსპექტივები და გამოწვევები ბიზნესში 

 აუთსორსინგი და მისი როლი მენეჯერულ გადაწყვეტილებებში 

 აგროკრედიტების თანამედროვე სისტემის ფორმირების პერსპექტივები 

საქართველოს აგრარულ სექტორში 

 აგრარული სექტორის განვითარების პრობლემები ევროპასთან თავისუფალი 

ვაჭრობის ფარგლებში 



 

 

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

   42 

 

 სახელმწიფო  რეგულირებისა და მხარდაჭერის მსოფლიო გამოცდილება აგრარული 

სექტორის პრობლემის გადაწყვეტაში 

 აგრარული სექტორის ეკონომიკური პრობლემები და მისი დაძლევის პერსპექტივები 

საქართველოში 

 პროფესიული განათლების სისტემა და მისი გამოწვევები საქართველოში 

 უმაღლესი განათლების სისტემა და მისი გამოწვევები საქართველოში 

 სამეცნიერო კვლევების კომერციალიზაციის პრობლემები საქართველოში 

 გარემოს დაცვის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში 

 ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების პრობლემა საქართველოში 

 წყლის დაბინძურების პრობლემა საქართველოში 

 დაცული ტერიტორიების მართვის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები 

საქართველოში 

 ნარჩენების მართვის პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში 

(რომელიმე მუნიციპალიტეტის მაგალითზე) 

 სატყეო რეფორმის განხორციელების მიმართულებები საქართველოში 

 

კონცენტრაცია ,,ციფრული ეკონომიკა“ 

 კონკურენტუნარიანობა ციფრულ ეკონომიკაში  

 ინდუსტრია 4.0. და ციფრული ეკონომიკის კონცეფცია  

 ციფრული ინოვაციების  გავლენა  ეკონომიკის ზრდაზე  

 ეკონომიკის ციფრული ტრანსფორმაცია   

 ეკონომიკური პოლიტიკის ციფრიზაციის ინსტრუმენტები და ინდიკატორები 

საქართველოს ციფრულ სივრცეში  

 საქართველოს ეკონომიკის ციფრიზაციასთან დაკავშირებით წარმოქმნილი რისკების 

შეფასება 

 საქართველოს ეკონომიკის ციფრიზაციასთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევის 

ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტრუმენტები 

 ციფრული მარკეტინგის მართვის პრობლემები და გადაჭრის გზები 

 არჩევანის თეორია და ირაციონალური ქცევა  

 ქცევის ეკონომიკის მეთოდოლოგიური და თეორიული ასპექტები  

 ქცევის ეკონომიკის თეორიული და პრაქტიკული შედეგები  

 არჩევანი განუსაზღვრელობისა და რისკის პირობებში  

 ციფრული მეწარმეობის განვითარების თანამედროვე გამოწვევები 

 ბიზნეს მოდელები ციფრულ მეწარმეობაში 

 ონლაინ პლატფორმების გავლენა  ციფრული მეწარმეობის განვითარებაზე 

 მონაცემების ანალიზისა და პროგნოზირების გამოწვევები  ციფრულ ბაზრებზე 

 ციფრული ტექნოლოგიების გავლენა ბიზნესზე 

 ციფრული სტარტაპების განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები 

 ინოვაციების გავლენა ეკონომიკის   ციფრიზაციაზე 
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 ფირმის (საწარმოს) ინტელექტუალური რესურსი და ინტელექტუალური კაპიტალი 

ციფრიზაციის პირობებში 

 ინოვაციური მეწარმეობა და ინოვაციური აქტიურობის ამაღლების გზები 

ციფრიზაციის პირობებში 

 რისკების მართვა ინოვაციურ საქმიანობაში (ციფრიზაციის პირობებში) 

 

კონცენტრაცია ,,მაკროეკონომიკა“  

 ფისკალური პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები 

 ინფლაციური პროცესების თარგეტირება და რეგულირება 

 მონეტარული პოლიტიკის მაკროეკონომიკური ასპექტები 

 ინვესტიციების მასტიმულირებელი მაკროეკონომიკური პოლიტიკა 

 საგადასახდელო ბალანსის გავლენა მაკროეკონომიკურ წონასწორობაზე 

 რეგიონული განვითარების მაკროეკონომიკური ასპექტები 

 ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუციური საფუძვლები   

 მწვანე ეკონომიკის გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე 

 ეფექტიანი დასაქმება,  როგორც სიღარიბის დაძლევის გზა საქართველოში 

 შრომითი პოტენციალის ფორმირება, განაწილება და გამოყენება (საქართველოში, 

რეგიონში) 

 მიგრაციული პროცესების გავლენა საქართველოს შრომის ბაზრის ფორმირებასა და 

ფუნქციონირებაზე 

 საბიუჯეტო მოწყობა და ფისკალური დეცენტრალიზაციის მაკროეკონომიკური 

პრობლემები 

 უთანასწორობის შემცირების მაკროეკონო-მიკური პოლიტიკა  

 სავალუტო კრიზისის მაკროეკონომიკური ასპექტები 

 ეკონომიკური სტაბულურობა და მაკროპრუდენციული პოლიტიკის თავისებურებები 

 

კონცენტრაცია ,,ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა“ 

 ერთდროულ განტოლებათა სისტემის გამოყენება ეკონომიკურ ანალიზში 

 ინვესტიციების თეორიული და ეკონომეტრიკული მოდელები 

 ეკოლოგიური შეზღუდვები ეკონომიკური ზრდის მოდელებში 

 საქართველოს ეკონომიკაში ფულზე  მოთხოვნის  მოდელირება  

 დროითი მწკრივების მოდელებით მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლთა პროგნოზირება  

 ფულის მასის, გამოშვების მოცულობისა და ინფლაციის კავშირის მოდელირება  

 ეკონმიკური ანალიზისა და პროგნოზირების არაწრფივი მოდელები 

 მაკროეკონომიკური წონასწორობის თეორიული და გამოყენებითი მოდელები 

 მოხმარების თეორიული და გამოყენებითი მოდელები 

 შრომის ბაზრის ანალიზისა და პროგნოზირების მოდელები 

 სახელმწიფო ვალის დინამიკისა და სტაბილიზაციის მოდელები 

 საპროცენტო განაკვეთი და მონეტარული პოლიტიკა - ეკონომეტრიკული ანალიზი 

 ეკონომიკური ზრდის ეკონომეტრიკული მოდელირება 
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 ეკონომიკურ ზრდაზე ფისკალური ინსტრუმენტების გავლენის ეკონომეტრიკული 

შეფასება 

 მონეტარული პოლიტიკის ეკონომეტრიკული მოდელები 

 საწარმოო ფუნქციის აგების პრობლემები  

 საქართველოს საპენსიო სისტემის სრულყოფის მოდელირება 

 პროგნოზირების ეკონომეტრიკული მეთოდები და მოდელები 

 განაწილებული ლაგი  და  დინამიკური მოდელი  

 ეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების დისკრეტულცვლადებიანი 

ეკონომეტრიკული მოდელები 

 ინფლაციისა და უმუშევრობის ეკონომეტრიკული  ანალიზი 

 შემოსავლების ეკონომეტრიკული ანალიზი საქართველოს შინამეურნეობებზე  

დაკვირვების პანელური მონაცემების გამოყენებით 

 გაცვლითი კურსის დინამიკის მოდელირება 
 სახელმწიფო ვალი და ეკონომიკური ზრდის დინამიკა  

 სახელმწიფოს შემოსავლებისა და დანახარჯების მოდელირება 

 ლარის გაცვლითი კურსის ანალიზისა და პროგნოზირების მეთოდები 

 ელექტროენერგიის წარმოების, განაწილებისა და მოხმარების ანალიზისა და 

პროგნოზირების ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელები (საქართველოს მაგალითზე) 

 მაკროეკონომიკური გარემოს გავლენა საქართველოს საბანკო სექტორზე 

(ეკონომეტრიკული ანალიზი) 

 IS-LM მოდელის განტოლებათა სისტემის სპეციფიკაციის, იდენტიფიკაციისა და 

ვერიფიკაციის თავისებურებები (საქართველოს მაგალითზე) 

 ფილიპსის მრუდი და შრომის ბაზარი საქართველოში (ეკონომეტრიკული ანალიზი)  

  ეკონომიკურ ზრდაზე სახელმწიფო  დანახარჯების გავლენის  

ეკონომეტრიკული   შეფასება    

 უძრავ ქონებაზე ფასწარმოქმნის მოდელირება 

 ეკონომიკური კრიზისების პროგნოზირების მეთოდები 

 ეკონომიკურ ზრდაზე ადამიანისეული კაპიტალის  გავლენის შეფასების მეთოდები 

და მოდელები   

 შეზღუდული დამოკიდებული ცვლადები ეკონომეტრიკულ მოდელებში  

 საქართველოში შრომის ნაყოფირების ანალიზისა და პროგნოზირების 

მეთოდები და მოდელები  

 ავტორეგრესიული პირობითი ჰეტეროსკედასტურობის მოდელები  

 მსყიდველობითი უნარის პარიტეტი და ლარის კურსის პარიტეტიდან გადახრის 

ეკონომეტრიკული შეფასება საქართველოში  

 ეკონომიკური კრიზისების ეკონომეტრიკული ანალიზი 

 სტატიკური და დინამიკური სტრუქტურული  მოდელების  გამოყენება ეკონომიკურ 

ანლიზში 

 დემოგრაფიული და სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების ეკონომეტრიკული 

მოდელირება 
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 საქართველოს საგარეო-ეკონომიკური კავშირების ეკონომეტრიკული მოდელირება 

 ფინანსური ინსტრუმენტების ფასწარმოქმნის მოდელირება 

 ფისკალური შოკების მაკროეკონომიკური ეფექტების შეფასების მოდელები 

 საქართველოს ეკონომიკაში ინფლაციის ფაქტორებისა და დინამიკის 

ეკონომეტრიკული ანალიზი  

 

კონცენტრაცია  ,,თეორიული  და გამოყენებითი ეკონომიკა“  

 ეკონომიკის გლობალიზაციისა და პოსტკომუნისტური ეკონომიკური 

ტრანსფორმაციის დიალექტიკა 

 ეკონომიკის გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

მიმართულებები 

 ეკონომიკის გლობალიზაცია და საბაზრო სისტემის მომავალი 

 ტრანსნაციონალური კომპანიები (ტნკ) როლი ეკონომიკის გლობალიზაციაში 

 ტრანსნაციონალური კომპანიები და ეროვნული სახელმწიფოს ეკონომიკური 

პოლიტიკა 

 გლობალური ეკონომიკის განვითარების ძირითადი მიმართულებები 

 თანამედროვე გლობალური ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის მიზეზები, 

განვითარების ლოგიკა, შედეგები და მათი დაძლევის გზები 

 ფინანსური გლობალიზაციის არსი და ძირითადი მიმართულებები 

 ამერიკული „თავისუფალი მეწარმეობისა“ და კონტინენტური ევროპის „სოციალური 

საბაზრო მეურნეობის“ მოდელების შედარებითი ანალიზი 

 ეკონომიკის გლობალიზაციის მოდელები 

 ეკონომიკის გლობალიზაცია და შრომები რესურსების ტრანსნაციონალური 

მობილობა 

 ეკონომიკის გლობალიზაცია და ეროვნული სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა 

 საქართველოში ეკონომიკური რეფორმის ”შოკური თერაპიის” მეთოდისადმი 

ორსაფეხურიანი მიდგომის არსი და სირთულეები 

 სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციის ქართული გამოცდილება და მისი 

პოსტკომუნისტური ქვეყნების საპრივატიზაციო გამოცდილბასთან შედარებითი 

ანალიზი 

 საქართველოში ეროვნული ვალუტის შემოღებისა და მისი გაცვლითი კურსის 

სტაბილურობის მიღწევის გამოცდილება 

 რევოლუციამდელ საქართველოში საბიუჯეტო და ენერგეტიკული კრიზისების არსი 

და ჩამოყალიბება, და დაძლევის გზები პოსტრევოლუციურ პერიოდში 

 პოსტკომუნისტური ინსტიტუციური რეფორმების თავისებურებები 

რევოლუციამდელ და პოსტრევოლუციურ საქართველოში 

 საგადასახადო სისტემის ტრანსფორმაციის თავისებურებები რევოლუციამდელ და 

პოსტრევოლუციურ საქართველოში 

 საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების როლი  პოსტრევოლუციურ 

რევოლუციამდელ და პოსტრევოლუციურ საქართველოში 
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 გლობალური ფინანსური და ეკონომიკური კრიზისის და ადგილობრივი ფაქტორების 

ზეგავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე და ანტიკრიზისული ღონისძიებები 

 საქართველო-ევროკავშირის და საქართველო-რუსეთის ეკონომიკურ ურთიერთობათა 

დინამიკა და პერსპექტივები 

 არჩევანის თეორია და ირაციონალური ქცევა 

 ქცევის ეკონომიკის მეთოდოლოგიური და თეორიული ასპექტები 

 ქცევის ეკონომიკის თეორიული და პრაქტიკული შედეგები 

 არჩევანი განუსაზღვრელობისა და რისკის პირობებში 
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