
 
 
 
 
 

მაგისტრატურაში მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის „ეკონომიკის 

პრინციპები“  საკითხები: 

1. ეკონომიკური მოდელები (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: 

გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.22-26); 

2. მიკროეკონომიკა და მაკროეკონომიკა, პოზიტიური ანალიზი და ნორმატიული 

ანალიზი (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 

2008. გვ.26-29); 

3. მოთხოვნა და მასზე ზემოქმედი ფაქტორები (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის 

პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.65-70); 

4. მიწოდება და მასზე ზემოქმედი ფაქტორები (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის 

პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.71-74); 

5. მოთხოვნის ელასტიკურობა (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: 

გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.88-97); 

6. მიწოდების ელასტიკურობა (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: 

გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.97-100); 

7. მომხმარებლის დანაზოგი (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: 

გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.136-140); 

8. მწარმოებლის დანაზოგი (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: 

გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.140-144); 

9. ბაზრის ეფექტიანობა (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა 

„დიოგენე“, 2008. გვ.145-148); 

10. რა არის დანახარჯები? (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: 

გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.256-258); 

11. დანახარჯების სხვადასხვა საზომები (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: 

გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.262-266); 



 
 
 
 
 

12. რა არის კონკურენტული ბაზარი? (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: 

გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.276-278); 

13. ფირმის მოკლევადიანი გადაწყვეტილება წარმოების დროებით შეწყვეტის 

შესახებ. ფირმის გადაწყვეტილება დარგიდან გასვლისა თუ დარგში შესვლის 

შესახებ (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 

2008. გვ.281-282;284); 

14. რატომ ჩნდება მონოპოლიები (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: 

გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.298-301); 

15. სახელმწიფო პოლიტიკა მონოპოლიებთან მიმართებაში (გრ.მენქიუ. 

ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.312-315); 

16. მთლიანი შიდა პროდუქტის გამოთვლა და მშპ-ს კომპონენტები (გრ.მენქიუ. 

ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.486-490); 

17. როგორ გამოითვლება სამომხმარებლო ფასების ინდექსი (CPI) (გრ.მენქიუ. 

ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.504-506); 

18. ფული დროის სხვადასხვა ინტერვალში. სარგებლის ნომინალური და 

რეალური განაკვეთები (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: 

გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.511-514); 

19. ფინანსური ბაზრები და ფინანსური შუამავლები (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის 

პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.546-551); 

20. დანაზოგები და ინვესტიციები ეროვნულ საშემოსავლო ანგარიშებზე 

(გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. 

გვ.551-553); 

21. სახელმწიფოს ფინანსური პოლიტიკის ელემენტები: პოლიტიკა 1 - 

გადასახადები და დანაზოგები; პოლიტიკა 2 - გადასახადები და ინვესტიციები; 

პოლიტიკა 3 - სახელმწიფო ბიუჯეტის დეფიციტი (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის 

პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.556-560); 



 
 
 
 
 

22. უმუშევრობის განსაზღვრა (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: 

გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.582-585); 

23. ეფექტიანი ხელფასის თეორია (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: 

გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.598-601); 

24. ფულის ფუნქციები და ფულის სახეობები (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის 

პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.610-613); 

25. ცენტრალური სარეზერვო სისტემის საფინანსო ინსტრუმენტები ფულის 

კონტროლისას. ფულის მიწოდების კონტროლისას წარმოქმნილი პრობლემები 

(გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. 

გვ.621-623); 

26. ფულის მიწოდება, ფულზე მოთხოვნა და მონეტარული წონასწორობა. 

მონეტარული ჩარევის შედეგები (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: 

გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.631-633); 

27. კლასიკური დიქოტომია და მონეტარული ნეიტრალიტეტი.  ფულის ბრუნვის 

სიჩქარე და რაოდენობრივი განტოლება (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. 

თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.635-638); 

28. სასესხო კაპიტალის ბაზარი და უცხოური ვალუტის გაცვლის 

ბაზარი(გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 

2008. გვ.680-683); 

29. ერთობლივი მოთხოვნის მრუდი: რატომ არის ერთობლივი მოთხოვნის 

მრუდი კლებადი. რატომ შეიძლება გადაადგილდეს ერთობლივი მოთხოვნის 

მრუდი.  (გრ.მენქიუ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 

2008. გვ.710-714); 

30. ერთობლივი მიწოდების მრუდი: რატომ არის ერთობლივი მიწოდების მრუდი 

ვერტიკალური გრძელვადიან პერიოდში. რატომ შეიძლება გადაადგილდეს 



 
 
 
 
 

გრძელვადიანი პერიოდის ერთობლივი მიწოდების მრუდი (გრ.მენქიუ. 

ეკონომიკის პრინციპები. თბ.: გამომცემლობა „დიოგენე“, 2008. გვ.714-717). 

 

ბილეთი შედგება 5 საკითხისგან. სამი საკითხი იქნება მიკროეკონომიკიდან, ორი - 

მაკროეკონომიკიდან.  

თითოეული საკითხის მაქსიმალური შეფასების ქულაა 20. შეფასებისას 

გათვალისწინებული იქნება საკითხის გადმოცემის სიზუსტე (8 ქულა), ლოგიკური 

აზროვნების უნარი (4 ქულა), გადმოცემის სტილი (2 ქულა), მაგალითების მოყვანა და 

გრაფიკული ანალიზი (საჭიროების შემთხვევაში) (6 ქულა) 


