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ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

კავკასიის უნივერსიტეტი 

 
სამაგისტრო პროგრამა „ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები“ 

 
საგამოცდო საკითხები მაგისტრატურაში შემსვლელთათვის: 

შენიშვნა: საგამოცდო თემები ფარავს 4 დარგს: ეკონომიკა, პოლიტიკის მეცნიერება, 

სამართალმცოდნეობა,  

1. ეკონომიკის ათი პრინციპი: როგორ იღებენ ადამიანები გადაწყვეტილებებს; 

2. როგორ ურთიერთქმედებენ ადამიანები; როგორ მუშაობს ეკონომიკა, როგორც მთლიანი 

სისტემა; 

3. გლობალიზაციის დინამიკა; 

4. ადამიანის ძირითადი უფლებები; 

5. სამუშაო ეკონომიკა , შრომის განაწილება, უმუშევრობა, თანაბარი და არათანაბარი სამუშაო 

პირობები და ა.შ. 

6. ურთიერთდამოკიდებულება და ვაჭრობის მომგებიანობა: იგავი თანამედროვე ეკონომიკის 

შესახებ;  

7. აბსოლუტური უპირატესობა; შედარებითი უპირატესობის პრინციპი - სპეციალიზაციის 

საფუძველი; შედარებითი უპირატესობის გამოყენება; 

8. მსოფლიო პოლიტიკის საზრისი (იდეალიზმი, რეალიზმი, პლურალიზმი, მარქსიზმი) 

9. საქართველოს პრეზიდენტი;   
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10. რევოლუციები და სოციალური მოძრაობები (რევოლუციის განსაზღვრება, რევოლუციის 

თეორიები, სოციალური მოძრაობის რაობა და ა.შ.) 

11. მიწოდებისა და მოთხოვნის საბაზრო ძალები: კონკურენტული ბაზრები; რა არის 

კონკურენცია? ბაზრის სახეების განმარტება (მონოპოლია, ოლიგოპოლია, მონოპოლისტური 

კონკურენცია, სრულყოფილი კონკურენცია);  მოთხოვნის  მრუდი;  მოთხონის კანონი 

(დამოკიდებულება  საქონლის  ფასსა  და  მოთხოვნის რაოდენობას  შორის) ;  მოთხოვნის 

მრუდის გადაადგილებაზე მოქმედი ფაქტორები; მიწოდების მრუდი, მიწოდების კანონი  და  

მიწოდების მრუდის გადაადგილებაზე მოქმედი ფაქტორები;  წონასწორობა; წონასწორობის 

ცვლილების სამი საფეხური 

12. რა არის ერი? 

13. საქართველოს მთავრობა; 

14. რევოლუციები და სოციალური მოძრაობები (რევოლუციის განსაზღვრება, რევოლუციის 

თეორიები, სოციალური მოძრაობის რაობა და ა.შ.) 

15. ეროვნული შემოსავლის გამოთვლა: მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ). მშპ–ს კომპონენტები 

(მოხმარება, ინვესტიციები, სახელმწიფო შესყიდვები, წმინდა ექსპორტი); რეალური და 

ნომინალური მშპ; მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორი; მშპ – ეკონომიკური 

კეთილდღეობის კარგი საზომი. 

16. სახელმწიფოს როლი (მინიმალისტური სახელმწიფო, პროგრესირებადი სახელმწიფო, 

სოციალ-დემოკრატიული სახელმწიფო, სახელმწიფო და გლობალიზაცია, სახელმწიფოს 

სახეცვლილება) 

17. სახელმწიფო ფინანსები და კონტროლი;   

18. დევიაცია და დანაშაული; 

19. საზოგადოებრივი საქონელი და საერთო რესურსები: საქონლის სხვადასხვა სახეობები; 

საზოგადოებრივი საქონელი; საერთო რესურსები; საკუთრების უფლებების დიდი მნიშვნელობა. 

20. პოლიტიკური იდეოლოგიები: სოციალიზმი; 

21. ნორმატიულ აქტთა ურთიერთმიმართება; 

22. სტრატიფიკაცია და კლასობრივი სტუქტურა (სტრატიფიკაციის კრიტერიუმები, 

საშუალო კლასი/ქვეკლასი, სოციალური მობილობა და ა.შ.) 

23. საგადასახადო სისტემა: გადასახადები და ეფექტიანობა; გადასახადები და თანასწორობა; 
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არჩევანი სამართლიანობასა და ეფექტიანობას შორის 

24. დემოკრატია მოქმედებაში: საპირისპირო შეხედულებები (პლურალისტული ხედვა, 

ელიტისტური ხედვა, კორპორატისტული ხედვა, ახალი მემარჯვენეობის ხედვა, მარქსისტული 

ხედვა) 

25. სამართლებრივი აქტის ცნება და სახეები; 

26. გლობალური ცვლილება და ეკოლოგიური კრიზისი; 

27. გარეგანი ეფექტები: გარეგანი ეფექტები და ბაზრის ეფექტიანობა; გარეგანი ეფექტების 

პრობლემის კერძო გადაწყვეტა; გარეგან ეფექტებთან დაკავშირებული სახელმწიფო პოლიტიკა; 

28. პოლიტიკური იდეოლოგიები: კონსერვატიზმი; 

29. სასამართლო ხელისუფლება; 

30. თეორიული დილემები: სტრუქტურა/ქმედება; კონსენსუსი/კონფლიქტი; 

31. ეკონომიკური აზროვნება: ეკონომისტი, როგორც მეცნიერი; ეკონომისტი, როგორც 

პოლიტიკური მრჩეველი; რატომ არ ეთანხმებიან ეკონომისტები ერთმანეთს;  

32. პოლიტიკური იდეოლოგიები: ლიბერალიზმი; 

33. საქართველოს პარლამენტი; 

34. საზოგადოების ტიპები (არაინდუსტრიული (მონადირეთა და შემგროვბლთა, მესაქონლეთა, 

მიწათმოქმედთა, ტრადიციული) და ინდუსტრიული საზოგადოებები 


