
2.2. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა  `ეკონომიკა~ 

 

1. ეკონომიკის  პირველი პრინციპი; 

2. ეკონომიკის  მეორე პრინციპი; 

3. ეკონომიკის  მესამე პრინციპი; 

4. ეკონომიკის  მეოთხე პრინციპი; 

5. ეკონომიკის  მეხუთე პრინციპი; 

6. ეკონომიკის  მეექვსე პრინციპი; 

7. ეკონომიკის  მეშვიდე პრინციპი; 

8. ეკონომიკის  მერვე პრინციპი; 

9. ეკონომიკის  მეცხრე პრინციპი; 

10. ეკონომიკის  მეათე პრინციპი; 

11. ეფექტიანობა და სამართლიანობა; 

12. ალტერნატიული დანახარჯი საბაზრო ეკონომიკაში; 

13. საბაზრო ჩავარდნა 

14. მწარმოებლურობა და ფილიპსის მრუდი; 

15. რესურსების წრებრუნვის მოდელი; 

16. საწარმოო შესაძლებობათა საზღვარი; 

17. მიკროეკონომიკა და მაკროეკონომიკა; 

18. პოზიტიური და ნორმატიური ანალიზი; 

19. კონკურენცია: სრულყოფილი და არასრულყოფილი; 

20. მოთხოვნის კანონი; 

21. შემცვლელები და შემავსებლები; 

22. ინდივიდუალური მიწოდების დეტერმინანტები; 

23. წონასწორობა, წონასწორული ფასი და წონასწორული რაოდენობა; 

24. საბაზრო ეკონომიკა და ფასის კონტროლი (ზედა და ქვედა ზღვარი); 

25. ბეგარა და ფასის წონასწორობის საკითხი; 

26. სამომხმარებლო დანაზოგი და გადახდისთვის მზადყოფნა; 

27. მწარმოებლის დანაზოგი და გაყიდვისთვის მზადყოფნა; 

28. გადასახადის ეფექტი, საერთო დანაკარგი, კეთილდღობის ცვლილება; 

29. კერძო და საზოგადოებრივი საქონელი, საქონლის გამორიცხვადობა, საქონლის 

მეტოქეობისუნარიანობა; 

30. უბილეთო მგზავრის პრობლემა, საერთო საკუთრება და მისი ტრაგედია, 

კაპიტალიზმი, კომუნიზმი და კოლექტიური რესურსი; 

31. საგადასახადო სისტემა, ბიუჯეტის დეფიციტი და გარდამეტი, გადასახადის 

ზღვრული და საშუალო განაკვეთი, რეგრესული და პროგრესული გადასახადი; 

32. ჰორიზონტალური გადასახადი და ქორწინების გადასახადი, გადასახადის 

გადაკისრება და სამართლიანობა; 



33. წარმოების დანახარჯი, მთლიანი შემოსავალი და დანახარჯი, ეკონომიკური და 

საბუღალტრო მოგება; 

34. საწარმოო ფუნქცია, ზღვრული პროდუქტი და მისი კლებადობა, მუდმივი და 

ცვალებადი დანახარჯები; 

35. ფირმები კონკურენტულ ბაზარზე, კონკურენტული ფირმის მთლიანი, საშუალო და 

ზღვრული შემოსავალი; 

36. კონკურენტული ფირმის მოგების მაქსიმიზაცია, ზღვრული დანახარჯები და 

გადაწყვეტილება მიწოდების შესახებ; 

37. მონოპოლია, არსი, ცნება, სახეები, მონოპოლიური რესურსი, ფასისმიერი 

დისკრიმინაცია მონოპოლიის დროს; 

38. მონოპოლია და კონკურენცია, ფასწარმოქმნა, მოთხოვნა და მიწოდება მონოპოლიის 

დროს, მონოპოლიის მოგება და მოგების მაქსიმიზაცია; 

39. საერთო დანაკარგი მონოპოლიის დროს, მონოპოლიის ზემოქმედება პროდუქციის 

ეფექტიანობაზე,  სახელმწიფო პოლიტიკა მონოპოლიებთან მიმართებაში; 

40. ოლიგოპოლია, კარტელები, დუოპოლია, ნეშის წონასწორობა ოლიგოპოლიისთვის, 

ოლიგოპოლიის ზემოქმედება ბაზრის ფუნქციონირებაზე, რაოდენობისა და ფასის 

ეფექტი; 

41. თამაშთა თეორია და თანამშრომლობის ეკონომიკა, „პატიმრების დილემი“-ს არსი,  

დომინანტური სტრატეგია, სახელმწიფო პოლიტიკა ოლიგოპოლიებთან მიმართებაში; 

42. მონოპოლისტური კონკურენცია, არსი და მონოპოლისტური კონკურენცია 

მოკლევადიან და გრძელვადიან პერიოდში, ჭარბი სიმძლავრე და ეფექტიანი 

საზღვარი, საზოგადეობის კეთილდღეობა; 

43. წარმოების ფაქტორები, ფირმის მოთხოვნა შრომაზე, საწარმოო ფუნქცია და შრომის 

ზღვრული პროდუქტი, ზღვრული პროდუქტის კლებადობა, ზღვრული პროდუქტის 

ღირებულება; 

44. შრომის ბაზრის წონასწორობა, ზღვრული მწარმოებლურობა წონასწორობის 

პირობებში, მწარმოებლურობა და ხელფასი, მიწა და კაპიტალი; 

45. ხელფასები და დისკრიმინაცია, საკომპენსაციო სხვაობა, ადამიანური კაპიტალი, 

დისკრიმინაციის ეკონომიკა. 

46. ხელფასები და დისკრიმინაცია, საკომპენსაციო სხვაობა, ადამიანური კაპიტალი, 

დისკრიმინაციის ეკონომიკა; 

47. სიღარიბის ზღვარი, უტილიტარიზმი, სარგებლიანობა, ლიბერალიზმი, მინიმაქსის 

კრიტერიუმები, ლიბერთარიანიზმი; 

48. ეროვნული შემოსავალი, მთლიანი შიდა პროდუქტი, მისი გამოთვლა, რესურსების 

წრებრუნვის მოდელი; 

49. მთლიანი ეროვნული პროდუქტი, მისი გამოთვლა, მშპ და მეპ შორის სხვაობა; 

50. მშპ კომპონენტები, მათი გამოთვლა, განმარტებები; 

51. მშპ ფორმულა, რეალური და ნომინალური მშპ; მშპ დეფლატორი; 



52. სამომხმარებლო ფასების ინდექსი, ცხოვრების ღირებულების გამოთვლა, საქონლისა 

და მომსახურების კალათა, ინფლაციის დონე, საწარმოო ფასების ინდექსი; 

53. ეკონომიკური ზრდა და მისი მნიშვნელობა, მწარმოებლურობა და მისი მნიშვნელობა, 

ფიზიკური და ადამიანური კაპიტალი, ბუნებრივი რესურსები, დანაზოგებისა და 

ინვესტიიების მნიშვნელობა; 

54. ფინანსური ბაზარი, ობლიგაციები და აქციები, ფინანსური შუამავლები, ეროვნული 

და კეძო დანაზოგი, ბიუჯეტის გარდამეტი და დეფიციტი; 

55. უმუშევრობა, მისი გამოთვლა, უმუშვრობის დონე, მინიმალური ხელფასის ეფექტი; 

56. ფული, მისი მნიშვნელობა, ფულის ძირითადი ფუნქციები, ცენტრალური ბანკის 

ინსტრუმენტები ღია ბაზარზე, ფულის მულტიპლიკატორი; 

57. ფილიპსის მრუდი, ინფლაციისა და უმუშევრობის ურთიერთეფექტი მოკლე და 

გრძელვადიან პერიოდში, რაციონალური მოლოდინი 

  

ლიტერატურა: 

        გრ. მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ., 2000, 2008. 

 

 


