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დასახელება 

მეწარმეობის საფუძვლები  

სასწავლო კურსის 

კოდი 

 

სასწავლო კურსის 

სტატუსი 

არჩევითი 

ინტერნეტ-ტექნოლოგის (ვებ-სპეციალისტი) მესამე 

საფეხური 

ECTS raodenoba 5 კრედიტი 125 საათი (34 სთ საკონტაქტო, 91 სთ. დ.მ.) 

მასწავლებელი მარგარიტა მაზანიშვილი 

ტელ: 2 76-66-39.  599 588 036 

საკონსულტაციო დღე: ორშაბათი 

სასწავლო კურსის მიზანი 

სასწავლო კურსის სწავლების მიზანია მეწარმეობის კონცეფციის შესწავლა და 

პრაქტიკული მეწარმეობის საქმიანობის ძირითადი ხერხებისა და  მეთოდების ათვისება.  

ახალი ცოდნის მიღება და მომავალი კურსის დაგეგმვისათვის სწავლის საჭიროების 

განსაზღვრა. 

სწავლებისას   მოსწავლეებს ჩამოუყალიბდებათ წარმოდგენა  მეწარმეობაზე, როგორც 

საწარმოთა წარმატების   მიღწევის   ინსტრუმენტზე,  რომელმაც უნდა უზრუნველყოს 

კონკურენციის  პირობებში  წარმოების პოტენციალის ეფექტიანი გამოყენება. 

განსხვავებულ სიტუაციებში იმოქმედოს პროფესიული საქმიანობისათვის დამახასიათებელი 

ღირებულებების შესაბამისად. 

სასწავლო კურსის 

შესწავლის 

წინაპირობები 

წინაპირობა არ გააჩნია 

სასწავლო კურსის 

ფორმატი 

საგანი იკითხება ლექცია-პრაქტიკულის მეშვეობით ორი 

შუალედური გამოკითხვა და ერთი დასკვნითი გამოცდა 

(მეცადინეობა მიმდინარეობს შაბათობით) 
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 სწავლის შედეგების მიღწევის ფორმები და მეთოდები: 

 

სწავლების ფორმები: 

ლექცია – სტუდენტებისადმი სისტემატიურად და თანმიმდევრულად სასწავლო მასალის 

გადაცემა, განსახილველი თემის ან რაიმე საკითხის ახსნა-განმარტება. Iგი აქტიურია 

როდესაც იღებს დიალოგის სახეს, ხოლო პასიურია მონოლოგის ფორმით. ლექციის სახეებია: 

ინტერაქტიული ლექცია და ლექცია პრეზენტაცია. 

პრაქტიკული მეცადინეობა –სტუდენტის ინდივიდუალური მუშაობა პრაქტიკული სახის 

ამოცანაზე, ან სემინარული ტიპის თემატიკაზე, სალექციო კურსის შესაბამისად; 

დამოუკიდებელი მუშაობა – სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული კურსების წარმატებით 

ათვისებისთვის დახარჯული სამუშაო დროის (შრომის) რაოდენობა ძირითადი და 

დამატებითი ლიტერატურის გაცნობა – შესწავლიდან – ჯგუფურ მუშაობამდე და/ან 

შუალედური და ფინალური გამოცდების მომზადებისათვის. 

სწავლების მეთოდები:   

• ვერბალური ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი გულისხმობს სალექციო მასალის 

გადაცემას სტუდენტისათვის ვერბალური გზით, რომლის დროსაც გამოიყენება კითხვა–

პასუხის, ინტერაქტიური მუშაობის, პრაქტიკული სიტუაციის მოდელირების საფუძველზე 

თეორიული დებულებების ახსნის მეთოდები; 

• ახსნა–განმარტებითი მეთოდი ეფუძნება მოცემული საკითხის ირგვლივ მსჯელობას. 

პროფესორს მასალის გადმოცემისას მოჰყავს კონკრეტული მაგალითი, რომლის 

დაწვრილებით განხილვაც ხდება მოცემული თემის ფარგლებში. 

• დისკუსია/დებატები ინტერაქტიური სწავლების ერთ–ერთი ყველაზე გავრცელებული 

მეთოდია. დისკუსიის პროცესი მკვეთრად ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა 

და აქტივობას. მეთოდი უვითარებს სტუდენტს კამათისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების 

უნარს. სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ აქტიურად გამოხატონ მიღებული ცოდნა და 

ინტენსიურად ჩაერთონ ჯგუფში მუშაობის პროცესში, წარმოადგინონ მომზადებული 

პრეზენტაციები, განახორციელონ საკუთარი მოსაზრებების არგუმენტირებული დაცვა; 

• პრეზენტაცია ითვალისწინებს ქმედებაზე ორიენტირებულ სწავლებას, რის გამოც 

სტუდენტები ვალდებული არიან მოიძიონ რელევანტური მასალები წინასწარ მოცემულ 

# 

სასწავლო კურსი 

სწავლის შედეგების რუქა  
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საკითხებზე და წარმოადგინონ სლაიდ-შოუ. პრეზენტაციები შეუძლიათ წარმოადგინონ 

როგორც ინდივიდუალურად, ისე ჯგუფურად. 

• ჯგუფური მუშაობა - გულისხმობს  სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის 

სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხს და 

პარალელურად უზიარებენ მას ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანიდან 

გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს 

ფუნქციების გადანაწილება, ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ 

ჩართულობას სასწავლო პროცესში.   

• ინდუქციური მეთოდი სწავლის პროცესში დახმარებას უწევს აზრის მსვლელობას 

კერძოდან (კონკრეტულისაკენ) ფაქტებიდან განზოგადებისაკენ არის მიმართული, ანუ 

მასალის გადმოცემისას პროცესი მიმდინარეობს კონკრეტულიდან ზოგადისაკენ. 

• დედუქციური მეთოდი ცოდნის გადაცემის ისეთი ხერხია, რომელიც ზოგად ცოდნაზე 

დაყრდნობით ახალი ცოდნის გამომჟღავნების ლოგიკური პროცესია, ანუ ზოგადიდან 

კონკრეტულისაკენ პროცესის მიმდინარეობის მართვაა. 

• ანალიზის მეთოდის გამოყენებით სტუდენტებთან ერთად ლექციაზე განიხილება 

კონკრეტული შემთხვევები, რომლებიც ყოველმხრივ და საფუძვლიანად შეისწავლიან 

საკითხის მანამდე უცნობ მხარეებს. ანალიზის მეთოდი გვეხმარება სასწავლო მასალის, 

როგორც ერთი მთლიანის, შემადგენელ ნაწილებად დაშლაში, რაც ამარტივებს დასმული 

პრობლების შიგნით არსებული ცალკეული საკითხების დეტალურ გაშუქებას. 

• ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება მოითხოვს მასწავლებლისა და სტუდენტის 

აქტიურ ჩართულობას სწავლების პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს 

თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 
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saswavlo kursis Sinaarsi 
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1 

1.1 ბაზრები და ნებაყოფლობითი გცვლა 

1.2 გაცვლა, შეზღუდულობა, საქონლისა 

და მომსახურების წარმოება და 

გაცვლა 

 

 
8 1 1 3 3 

 

1.3 ალტერნატიული ღირებულება, 

წარმოების რესურსები, 

ალტერნატივები და კომპრომისები 

1.4 ზღვრული  სარგებლიანობა, საწრმოო 

შესაძლებლობათა მრუდი,ძირითადი 

ეკონომიკური არჩევანი 

2 

2.1 კერძო საკუთრება,  

      ფასების სისტემა,          კონკურენცია 

2.2 მეწარმეობის უნარი, მოგება, 

თავისუფალუ მეწარმეობა, 

დემოკრატიული მთავრობა,სტიმული 

9 1 1 3 4 

 

1.3 საბაზრო სისტემა, ადმინისტრაციულ-

მბრძანებლური სისტემა, ტრადიციული 

სისტემა, შერეული სისტემები 

1.4 საქონლისა და  მომსახურების 

წრებრუნვა,რესურსების ბაზრები, 

ბარტერი 

3 

2.5 ფული - გაცვლის საშუალება, 

მიმოქცევის საშუალება, ღირბულების 

საზომი 

9 1 1 3 4 

 

3.1 მოთხოვნის კანონი,მოთხოვნა და 

ფასის ეფექტი 

3.2 მყიდველობითი უნარი, კლებადი 

პირადი ღირებულება,ზღვრული 

სარგებლიანობა 

3.3მოთხოვნის ფასისმიერი 

ელასტიკურობა 

4 

4.1 მიწოდება და ფასის ეფექტი, საბაზრო 

მიწოდება. 

4.2ინდივიდუალური მიწოდება, 

მიწოდების ფასისმიერი ელასტიკურობა. 

4.3 ფასის ეფექტი და მიწოდების 

ცვლილება 

9 1 1 3 4 
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5.1 მოთხოვნა და მიწოდება 

5.2ბაზრის წონასწორობის ფასი 

5 

5.3 დეფიციტი და სიჭარბე 

5.4როგორ ახდენენ ფასები  საქონლისა 

და მომსახურები ნორმირებას 

5.5 ფასი და მოტივაცია, 

ინფორმაცია,სტიმულები 

9 1 1 3 4 

 

6 

6.1 მომხმარებლები, შემოსავლის 

წყაროები 

6.2 დანაზოგები და სიმდიდრე 

6.3 რეკლამა, ბიუჯეტი 

6.4 უსაფრთხოება, სარგებელი, 

ლიკვიდურობა 

 

7 1 1 2 3 

 

7 პირველი შუალედური გამოცდა 2     2 

8 

6.5 დაზოგვის წყაროები 

6.6სამომხმარებლო კრედიტი, კრედიტის 

უპირატესობანი და ნაკლოვანებანი 9 1 1 3 4 

 

6.7 რისკი და დზღვევა 

6.8 მთავრობა და მომხმარებელი 

9 

მომხმარებლები, მეანაბრეები, 

ინვესტორები 

თავისუფალი მეწარმეობის მოთხოვნა 

9 1 1 3 4 

 

10 

7.1 მეწარმეობა, მეწარმეობის უნარი, ვინ 

ხდება მეწარმე 

7.2 მცირე ბიზნესის ეკონომიკური 

როლი,მცირე ბიზნესის დაწყება 

8 1 1 2 4 

 

7.3ერთპიროვნული მფლობელობა, 

ამხანაგობა, კორპორაცია 

7.4 ბიზნესის ორგანიზების ფორმების 

უპირატესობანი და ნაკლოვანებები 

 

11 

7.5 არამომგებიანი  ორგანიაციები, 

ფრენჩაიზები 

7.6 აქციონერები და დირექტორთა საბჭო 

ბიზნესი თავისუფალი მეწარმეობის 

პირობებში 

8 1 1 3 3 

 

12 

8.1 დანაზოგები, ინვესტიციები დ ა 

ამორტიზაცია 

8.2 ფინანსური ბზრები 

8.3 ობლიგაციები, აქციები 

8.4 ჩვეულებრვი და პრივილეგირებული 

აქციები 

9 1 1 3 4 

 

13 

8.5 აქციათა ბაზარი 

8.6 აღრიცხვა ბიზნესში 

 

8 1 1 2 4 

 

14 მეორე შუალედური გამოცდა 2     2 

15 

8.7ბალანსი და მოგება-ზარალის 

ანგარიში 

საწარმოს დაფინანსება 

9.1 მთლიანი შიდა პროდუქტი 

9 1 1 3 4 
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9.2 შრომის ნაყოფიერება 

9.3 კაპიტალური რესურსები 

9.4 ტექნოლოგიური ცვლილებები 

16 

9.5 მუდმივი და ცვალებადი ხარჯები 

9.6 მოგების შემცირების კანონი 

წარმოება და მწარმოებლობა 

წონასწორობის ფასი 

მეწარმეობის საფუძლები, როგორც 

საგანი 

8 1 1 2 4 

 

17 

18 

daskvniTi gamocda 
2    

 2 

19 

20 

ganmeorebiTi gamocda 
    

  

ჯამი 125 14 14 46 45 6 

 
 

განმეორებითი გამოცდა ჩატარდება 10 დღის შემდეგ! 
 
 

 

პროფესიული სტუდენტის ცოდნის შეფასება: 

 

1. სტუდენტთა ცოდნის შეფასება წარმოებს 100 ქულიანი (ECTS) სისტემის მიხედვით 

სემესტრული მუშაობისა და საბოლოო გამოცდის შეფასების შედეგების შეჯამებით. 

სემესტრული მუშაობისას მხედველობაში მიიღება სხვადასხვა კომპონენტი, რომლებშიც 

აისახება სტუდენტის მუშაობის ხარისხი. შეფასების თითოეულ კომპონენტს მინიჭებული 

აქვს გარკვეული რაოდენობა, კერძოდ:  

ა) მეცადინეობაზე დასწრება: 0-10ქულა (ქულების გაანგარიშება იწარმოებს პროპორციის 

გამოყენებით – მაგ: სწავლება გრძელდება 20 კვირის მანძილზე, აქედან უშუალო ლექცია-

პრაქტიკულები 14 კვირა. თუ პროფესიული სტუდენტი თოთხმეტივე კვირას დაესწრება 

მეცადინეობას - დაიმსახურებს მაქსიმალურ 10 ქულას, ხოლო თუ დაესწრება 10 კვირას, 

მიიღებს X ქულას, პროპორცია იქნება: X=10*10/14=7.1 ქულა, ე.ი. პროფესიული სტუდენტი 

თუ დაესწრება მეცადინეობას 10 კვირის მანძილზე, დასწრების ქულა იქნება – 7.1 ქულა) 

ბ) სემესტრული აქტიურობა: ჯგუფურ მუშაობასა და პრაქტიკულ მეცადინეობებზე 0-30 

ქულა (ქულების გაანგარიშება იწარმოებს პროპორციის გამოყენებით – მაგ: სწავლება 

გრძელდება 20 კვირის მანძილზე, აქედან უშუალო ლექცია-პრაქტიკულები 14 კვირა. თუ 

პროფესიული სტუდენტი თოთხმეტივე კვირას მეცადინეობაზე იაქტიურებს - დაიმსახურებს 

მაქსიმალურ 30 ქულას, ხოლო თუ იაქტიურობს მხოლო 10 კვირის მანძილზე, მიიღებს X 

ქულას, პროპორცია იქნება: X=10*30/14=21.1 ქულა, ე.ი. პროფესიული სტუდენტი თუ 

იაქტიურებს მეცადინეობაზე 10 კვირის მანძილზე, აქტიურობის ქულა იქნება – 21.1 ქულა) 

გ) ორი შუალედური გამოცდა 0-30 ქულა ტესტური, თეორიული, ან კომბინირებული სახით.  

• ტესტი შედგება 15 კითხვისაგან. თითო კითხვის სწორი პასუხი 1 ქულა, არასწორი 

პასუხი – 0 ქულა;  

• თეორიული საკითხი (სამი საკითხი) ფასდება 0-დან 5 ქულის ჩათვლით:  

5 ქულა – სრულფასოვნად მსჯელობს და ლოგიკურად ასაბუთებს საკითხს; 

4 ქულა – მსჯელობს და ასაბუთებს ლოგიკურად, მცირედი შეცდომები აქვს 

ტერმინოლოგიაში; 

3 ქულა – სრულყოფილად მსჯელობს, მაგრამ ლოგიკურად ვერ ასაბუთებს; 
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2 ქულა – საკითხზე აქვს წარმოდგენა, მაგრამ ტერმინოლოგიას ვერ ფლობს; 

1 ქულა – იძლევა მცირეოდენ განმარტებას, მაგრამ არა თემის გარშემო; 

0 ქულა – არ შეასრულა დავალება. 

დ) დასკვნითი გამოცდა 0-30 ქულა (ტარდება ზეპირი ფორმით) 

ბილეთების სახით, თითო ბილეთში 5 საკითხი 

თითოეული საკითხი ფასდება 0-დან 6 ქულის ჩათვლით: 

6 ქულა – სრულფასოვნად მსჯელობს და ლოგიკურად ასაბუთებს საკითხს; 

5 ქულა – მსჯელობს და ასაბუთებს ლოგიკურად, მცირედი შეცდომები აქვს 

ტერმინოლოგიაში; 

4 ქულა – სრულყოფილად მსჯელობს, მაგრამ ლოგიკურად ვერ ასაბუთებს; 

3 ქულა – საკითხზე აქვს წარმოდგენა, მაგრამ ტერმინოლოგიას ვერ ფლობს; 

2 ქულა – საკითხზე აქვს მცირე წარმოდგენა, მაგრამ ტერმინოლოგიას ვერ ფლობს; 

1 ქულა - იძლევა მცირეოდენ განმარტებას, მაგრამ არა თემის გარშემო; 

0 ქულა – არ შეასრულა დავალება. 

2. დასკვნით გამოცდაზე დასაშვები მინიმალური ქულა შეადგენს 21-ს.(დასკვნით გამოცდაზე 

გასვლა სავალდებულოა) 

3. კრედიტი ჩაითვლება აღებულად თუ სტუდენთი დასკვნით გამოცდაზე მიიღებს შეფასევის 

არა ნაკლებ 50%-ს და სემესტრული მუშაობის ქულასთან დაჯამებით დაიმსახურა 51 ქულას 

მაინც, საბოლოო შეფასება წარმოებს შმდეგი შკალის შესაბამისად 

დადებით შეფასებად ჩაითვლება: 

A. ფრიადი – მაქსიმალური შეფასების 91% და მეტი; 

B. ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81-90%; 

C. კარგი _ მაქსიმალური შეფასების 71-80%; 

D. დამაკმაყოფილებელი _ მაქსიმალური შეფასების 61-70%; 

E. საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51-60%; 

უარყოფით შეფასებად ჩაითვლება:  

(Fx) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41-50%, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიულ 

სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით 

დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. 

(F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40% და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ პროფესიული 

სტუდენტის მიერ ჩაბარებული სამუშაო არ არის საკმარისი დამ მას საგანი ახლიდან აქვს 

შესასწავლი. 

• პროფესიული სტუდენტის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების ერთჯერადად – 

მხოლოდ დასკვნითი გამოცდის საფუძველზე შეფასება დაუშვებელია. 

• პროფესიულ სტუდენტს უფლება აქვს, გავიდეს დამატებით გამოცდაზე დასკვნით 

გამოცდაზე უარყოფითი (Fx) შეფასების მიღების შემთხვევაში, არანაკლებ 5-10 დღისა. 

შეფასების მეთოდი შეიძლება იყოს: 

• ტესტი; 

• ზეპირი გამოკითხვა; 

• პორტფოლიო; 

• ჯგუფური/ინდივიდუალური პროექტი; 

• დაკვირვება და დემონსტრირება. 

სასწავლო კურსის გავლასთან დაკავშირებული დამატებითი მოთხოვნები: 

სალექციო და პრაქტიკულ  მეცადინეობებზე დასწრებისას  სტუდენტები ვალდებულნი 

არიან დაიცვან შემდეგი  წესები: 

- დაგვიანებით არ შემოვიდნენენ მეცადინეობებზე; 
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- მეცადინეობების მსვლელობისას  მობილური ტელეფონი იქონიონ გამორთულ 

მდგომარეობაში; 

- მეცადინეობების მსვლელობისას ნუ დაკავდებიან სხვა საქმით.   

    გამოცდების მიმდინარეობისას აკადემიური თაღლითობა (გადაწერა, არანებადართული 

საშუალებების გამოყენება, ხმაური და სხვა სტუდენტისათვის ხელის შეშლა) ისჯება 

გამოცდიდან მოხსნითა და შეფასება 0–ის გაფორმებით. 

    გასათვალისწინებელია, რომ ლექციებისა და პრაქტიკული მეცადინეობების მიზანია  არა 

მარტო თეორიული ცნებების შესწავლა, არამედ  რეალურ ან არასტანდარტულ სიტუაციებში 

მათი გამოყენებით სწორი და არგუმენტირებული მსჯელობის უნარის გამომუშავება. აქედან 

გამომდინარე,  სავარაუდოა, რომ  სტუდენტის მიერ გაცდენილი მეცადინეობები 

საგრძნობლად იმოქმედებს საბოლოო შეფასებაზე. 

    სტუდენტს შეუძლია გაუგებარი საკითხების გარშემო კითხვები დაუსვას პედაგოგს,  

ამისათვის შეუძლია  გამოიყენოს ელექტრონული საშუალებებიც. შესაძლებლობის 

შემთხვევაში პედაგოგი პასუხს გასცემს სტუდენტს დაუყოვნებლივ, ხოლო აუცილებელ 

შემთხვევაში კი დანიშნავს დამატებით შეხვედრას. 
 
 
 

 
 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

ძირითადი 

სახელმძღვანელო 

სამოქალაქო ეკონომიკა / ნ.ჭიაბრიშვილი; თ.ჭიაბრიშვილი; ე.გეგეშიძე 

Junior Achievement „საქართველო“ 2007 წელი 

 

ელ.რესუსრსი www.geostat.ge 

www.budget.ge 

www.mof.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geostat.ge/
http://www.budget.ge/
http://www.mof.gr/


 9 

სწავლის შედეგი (უნარები და კომპეტენციები) 

ცოდან და 

გაცნობიერება 

 

 ბაზარი - საბაზრო სისტემა 

 ალტერნატიული ღირებულება 

 ფასების სისტემა 

 კერძო საკუთრება 

 ფული 

 მოთხოვნა-მიწოდების კანონი 

 ფასისმიერი ელასტიურობა 

 ბაზრის წონასწორობის ფასი 

 დეფიციტი და სიჭარბე 

 რისკი და დაზღვევა 

 მეწარმეობა - მეწარმეობის უნარი 

 მცირე ბიზნესის დაწყება 

 ბიზნესის ორგანიზების ფორმები 

 დანაზოგები, ინვესტიციები, ამორტიზაცია 

 აქციონერები და დირექტორთა საბჭო 

 აღრიცხვა ბიზნესში 

 მოგება-ზარალის ანგარიში საწარმოს დაფინანსებაში 

 მთლიანი შდა პროდუქტი, შრომის ნაყოფიერება, კაპიტალური 

რესურსები 

 მუდმივი და ცვალებადი ხარჯები, მოგების შემცირების 

კანონი 

 წონასწორობის ფასი 

დასკვნის გაკეთების 

უნარი 

 

 შეუძლია წინასწარ განსაზღვრული ამოცანების ფარგლებში 

საკუთარ სწავლაზე პასუხისმგებლობის აღება 

სწავლის უნარი  

 მიღებული ცოდნის გამოყენება    საწარმოს სამეწარმეო გარემოს 

კვლევისა და სწორი პოზიციის არჩევისთვის. ინფორმაციის 

განზოგადოება და სტრუქტურირება. 

ღირებულებები 
 

 

 
განსხვავებულ სიტუაციებში იმოქმედებს პროფესიული 

საქმიანობისათვის დამახასიატებელი ღირებულებების 

სესაბამისად 
 

 


