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ეკონომიკის საფუძვლები 

ცოტნე ჩიქობავა 

11 შეხვედრა (21 საათი) 

კურსის მიზანია ეკონომიკური აზროვნების, ფინანსური 
ინტელექტისა და მეწარმეობრივი უნარების განვითარება, 
რომელიც სტუდენტებს დაეხმარებათ სწორი 
ეკონომიკური, საინვესტიციო და ბიზნეს 
გადაწყვეტილებების მიღებაში.  

• როგორ იღებენ ადამიანები ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს 
• როგორ ურთიერთქმედებენ ადამიანები ერთმანეთთან 
• როგორ რეაგირებენ ადამიანები სტიმულებზე 
• როგორ ახორციელებენ მთავრობები ეკონომიკურ პოლიტიკას 

• ბაზრის არსი და სტრუქტურა 
• მოთხოვნა, მოთხოვნის კანონი, მოთხოვნის მრუდი 
• მოთხოვნაზე მოქმედი ფაქტორები 
• მიწოდება, მიწოდების კანონი, მიწოდების მრუდი 
• მიწოდებაზე მოქმედი ფაქტორები 
• ბაზრის წონასწორობა 

• მოთხოვნისა და მიწოდების  ელასტიკურობა და მისი დეტერმინანტები 
• ფასის ზედა და ქვედა ზღვარი 
• ფასების კონტროლი და მისი შეფასება 

• მთლიანი შემოსავალი, მთლიანი დანახარჯი და მოგება 
• ალტერნატიული დანახარჯი 
• ეკონომიკური და საბუღალტრო მოგება 
• მუდმივი და ცვალებადი დანახარჯი 
• საშუალო და ზღვრული დანახარჯი 

• მეწარმეობის არსი 
• ბიზნესის ორგანიზაციული ფორმები 
• ბიზნესის სამეწარმეო ფორმები 
• ბიზნესის რეგისტრაცია  
• საგადასახადო შეღავათები 
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• ქცევითი ეკონომიკის არსი და მისი გამოყენება 
• არახელსაყრელი შერჩევა და „ლიმონის პრობლემა“ 
• ასიმეტრიული ინფორმაციის სქრინინგი 
• ასიმეტრიული ინფორმაცია და სახელმწიფო პოლიტიკა 

• ეკონომიკის შემოსავლები და ხარჯები 
• მთლიანი შიდა პროდუქტის კომპონენტები 
• რეალური და ნომინალური მშპ-ს გამოთვლა 
• სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 
• სამომხმარებლო კალათა საქართველოში 
• ინფლაცია და მისი გამოთვლა 
• სარგებლის რეალური და ნომინალური განაკვეთი 

• ფულის არსი და ფუნქციები 
• საბანკო სისტემა და ცენტრალური ბანკი 
• ფინანსური ბაზრები და ფინანსური შუამავლები 
• სასესხო კაპიტალის ბაზარი 
• დანაზოგი და ინვესტიციები 

• ღია ეკონომიკის მაკროეკონომიკა 
• საქონლის და კაპიტალის საერთაშორისო ნაკადები 
• ექპორტი, იმპორტი და წმინდა ექსპორტი 
• რეალური და ნომინალური სავალუტო კურსები 

• შემოსავლების მიღების ოთხი გზა 
• პასიური და აქტიური შემოსავალი 
• აქტივები და ვალდებულებები 
• დანაზოგის ფორმირება და ინვესტიციები 
• ფინანსური დამოუკიდებლობის არსი 

 

 
კურსის მსმენელებს ეცოდინებათ და შეძლებენ:  

• როგორ იღებენ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს ადამიანები; 

• საბაზრო ეკონომიკის ფუნქციონირების ზოგადი კანონზომიერებები;  

• ბაზრის სტრუქტურა: მოთხოვნა-მიწოდება, წონასწორობა, ფასები; 



 

 3 

 

• ბაზრის ორგანიზაციის ფორმები და კომპანიების ქცევა; 

• ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლების განსაზღვრებები; 

• სახელმწიფოს ფინანსური და მონეტარული ინსტრუმენტები; 

• პირადი ფინანსების მართვა; 

• საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღება. 

კომპიუტერის მინიმალურ დონეზე გამოყენება და ტექნიკური უზრუნველყოფა. 
 

კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად სტუდენტმა უნდა 
მოაგროვოს მინიმუმ 70 ქულა; 
კურსის მინიმუმ 90 ქულაზე დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი ლექტორისგან 
მიიღებს წერილობით დახასიათებას/რეკომენდაციას. 

 

• ცოტნე ჩიქობავა 2013 წლიდან დღემდე არის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლის 

მოწვეული ლექტორი; 

• უძღვება მირკო და მარკო ეკონომიკის, ბიზნესის საფუძვლებისა და 

მეწარმეობის  სასწავლო კურსებს; 

• არის შპს „თბილისი აუტო რენტის“ თანადამფუძნებელი და მარკეტინგის მენეჯერი; 

• ცოტნე, ასევე, არის არასამთავრობო ორგანიზაცია „ Students for Liberty”- 

რეგიონალური დირექტორი. 

 


