
 
ბიზნესის სკოლის საგნების ანოტაციები 
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ბიზნესის ზოგადი განათლება  ბიზნესის საბაზო განათლება  ბიზნესის ძირითადი განათლება 

ეკონომიკური განვითარების ისტორია 

კალკულუსი 

მაკროეკონომიკა 

მიკროეკონომიკა 

სამართალი და ეკონომიკა 

სამართლის საფუძვლები 

სოციალური ფსიქოლოგია 

სოციოლოგია 

 ბიზნესის ინგლისური 

ბიზნესის საწყისები 

ბიზნესის სტატისტიკა 

ლიდერობა და მოტივირება 

მოლაპარაკებები და კონფლიქტები 

მონაცემთა ანალიზი 

ფინანსური აღრიცხვა 

Excel ბიზნესისათვის 

 ადამიანური რესურსების მართვა 

ბიზნესი მოქმედებაში I 

ბიზნესი მოქმედებაში II 

ბიზნესი მოქმედებაში III 

ბიზნესის სამართალი 

გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები 

დაბეგვრის საფუძვლები 

ოპერაციების მართვა 

მარკეტინგის მენეჯმენტი I 

მენეჯერული აღრიცხვა I 

მენეჯმენტის საფუძვლები 

პროექტების მართვა 

სტრატეგიული მენეჯმენტი 

ფინანსური ანალიზი 

კორპორაციული ფინანსები I 

 

მარკეტინგი  IT მენეჯმენტი  ფინანსები  ოპერაციების მენეჯმენტი 

მარკეტინგის მენეჯმენტი II 

მარკეტინგული თამაში MARKSTRAT 

მარკეტინგული კვლევა 

სტრატეგიული ბრენდ მენეჯმენტი 

ინტეგრირებული მარკეტინგული 

კომუნიკაციები 

მომხმარებლის ქცევა 

გაყიდვები და გაყიდვების მენეჯმენტი 

 IT პროექტი 

ბიზნეს პროცესის მოდელირება 

მართვის ინფორმაციული სისტემები 

მონაცემთა ბაზების მართვა 

ინფორმაციული უსაფრთხოების 

მენეჯმენტი 

პროგრამირების მეთოდოლოგია 

მენეჯერული აღრიცხვა II 

 

 დაბეგვრა 

კომპანიის შეფასება 

კორპორაციული ფინანსები II 

ფინანსური ანგარიშგება 

ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები 

შიდა კონტროლის პროცესი 

 მენეჯერული აღრიცხვა II 

მართვის ინფორმაციული სისტემები 

წარმოების მართვა 

სერვისის მენეჯმენტი 

ბიზნეს პროცესების მოდელირება 

მიწოდების ჯაჭვის მართვა 

ხარისხის მართვა 

 

 

არჩევითი საგნები  პრაქტიკული განათლება 

ბიზნესის მოდელები 

მარკეტინგული კომუნიკაციები პრაქტიკაში 
ტურიზმისა და მასპინძლობის მარკეტინგი 

Blockchain და ინოვაციური ბიზნეს-მოდელები 

მენეჯმენტის შეცდომები 

ორგანიზაციული ქცევა 

საბანკო საქმე 

საინვესტიციო პორტფელის 

მართვა 

ქცევითი ეკონომიკა 

ციფრული მარკეტინგი 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობა 

ტექნოლოგიური სტარტაპი 

 საველე პრაქტიკა 

მუშაობა ორგანიზაციაში 
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ბიზნესის ზოგადი განათლება 

ეკონომიკური განვითარების ისტორია 

პრერეკვიზიტი: ეკონომიკის საფუძვლები 

ეკონომიკური განვითარების ისტორია არის ამოსავალი, ავხსნათ, თუ როგორ გამდიდრდნენ 

დღევანდელი განვითარებული ქვეყნები და რატომ ვერ აღწევს იგივე წარმატებას მრავალი 

ქვეყანა. განვითარების ისტორიის ცოდნა და გააზრება დაგვეხმარება ეფექტურად გადავჭრათ 

ქვეყნის ეკონომიკის წინაშე მდგარი რთული პრობლემები, ასევე, პრევენცია მოვახდინოთ 

შესაძლო ეკონომიკური კრიზისების. აქედან გამომდინარე, ეკონომიკური განვითარების 

ძირითადი პრინციპების ცოდნასა და არგუმენტირებული ეკონომიკური აზროვნების 

ჩამოყალიბებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება მათთვის, ვინც აპირებს საქმიანობას 

საერთაშორისო და სახელმწიფო ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებასა და 

განხორციელებაში, ან თუნდაც, ადგილობრივსა თუ გლობალურ ბიზნესში, რადგან 

სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა ბიზნესისა და სახელმწიფოს ურთიერთობით 

ყალიბდება. 

 

კალკულუსი 

პრერეკვიზიტი: აზროვნების მათემატიკური წესი ან საყოველთაო მათემატიკა 

კურსი საინტერესო და მისაწვდომი ფორმით მიმოიხილავს დიფერენციალური და 

ინტეგრალური აღრიცხვის იმ ძირითად მეთოდებს, რომლებიც გამოიყენება ეკონომიკის, 

ბიზნესისა და სოციალური პრობლემების ანალიზისა და შესაბამისი გადაწყვეტილებების 

მიღებისას. სხვადასხვა სფეროდან აღებული რჩეული მაგალითების განხილვა აჩვენებს ამ 

მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობებსა და სარგებლიანობას. მცირე მოცულობით 

განიხილება წრფივი ალგებრის ელემენტები, წრფივი მოდელები და მათი გამოყენებები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში. 
 

მაკროეკონომიკა 

პრერეკვიზიტი: ეკონომიკის საფუძვლები 

ამ კურსში განიხილება სხვადასხვა მაკროეკონომიკური ცვლადები და ძირითადი კავშირები 

მათ შორის, ასევე ეკონომიკური ზრდის ხელშემწყობი ფაქტორების ანალიზი, ფისკალური და 

მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტები, მათი გავლენა ეკონომიკაზე და მათი ცოდნის 

პრაქტიკული გამოყენების შესაძლებლობები როგორც ფირმების მენეჯერებისათვის, ასევე 

სხვადასხვა სამთავრობო უწყებაში დასაქმებულთათვის. 

 

მიკროეკონომიკა 

პრერეკვიზიტი: ეკონომიკის საფუძვლები 

საგანი ”მიკროეკონომიკა” შეისწავლის მომხმარებლებისა და ფირმების გადაწყვეტილებებს, 

დაკავშირებულს მათ არჩევანთან კონკრეტულ სიტუაციებში, მათ ხელთ არსებული 

რესურსებისა და ინფორმაციის გათვალისწინებით. ფირმების გადაწყვეტილებების 

შესწავლისას შევეხებით რამდენიმე ძირითადი ტიპის ბაზრებს. კერძოდ, განვიხილავთ ერთი 

მხრივ, ბაზრებს ფასის მიმღებთათვის, ხოლო, მეორე მხრივ – ფასის მაძიებელთათვის, შეღწევის 

მაღალი და დაბალი ბარიერებით. ამასთანავე,  გავაანალიზებთ სახელმწიფოს პოლიტიკის 

ზეგავლენას საბაზრო მექანიზმების მოქმედებაზე. 
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სამართალი და ეკონომიკა 

პრერეკვიზიტი: ეკონომიკის საფუძვლები 

ამ კურსში განიხილება სამართლის ეკონომიკური ანალიზის პრინციპები. პირველ რიგში 

აქცენტია გაკეთებული მეთოდოლოგიურ საკითხებზე, რომლებიც იძლევიან საშუალებას 

გამოვავლინოთ და შევაფასოთ სხვა და სხვა კანონის მიღების ეკონომიკური შედეგები. ასევე 

კურსის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაკავშირებულია ეკონომიკური პრობლემებთან, რომლებიც 

თავის მხრივ არიან ახალი ნორმების და კანონების წყაროები, მაგალითად მონოპოლიზმი ან 

მონეტარული პოლიტიკა. 
 

სამართლის საფუძვლები 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

სამართლის საფუძვლების კურსი მოიცავს ლექციებსა და სემინარებს სამართლის საჭიროების, 

სამართლებრივი წესების სისტემების, სამართლისა და უფლებების და სამართლის 

ლეგიტიმაციის გავრცელებული თეორიების შესახებ. კურსი განიხილავს სახელმწიფოს 

წარმოშობისა და თანამედროვე, ერისახელმწიფოს ორგანიზაციის სამართლებრივ საფუძვლებს, 

მმართველობითი სისტემის პრინციპებს, რომელიც განსაზღვრავს სახელისუფლებო სისტემის 

მოქმედების სამართლებრივ ჩარჩოს. საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი სამართლის 

სისტემის ორგანიზაციის პრინციპებს.  

კურსი ასევე განიხილავს თანამედროვე სამართლებრივი წესრიგის საფუძველზე 

საზოგადოებისათვის შექმნილ სიკეთეებს. 
 

სოციალური ფსიქოლოგია 

პრერეკვიზიტი: ფსიქოლოგია 

ძალიან ზოგადად, სოციალური ფსიქოლოგია არის მეცნიერება იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ 

ადამიანები ერთმანეთის შესახებ, რა დამოკიდებულებებში არიან, როგორ ზემოქმედებენ 

ერთმანეთზე და როგორ გამოიხატება ეს ყველაფერი ქცევაში. რა კანონზომიერებები 

განსაზღვრავს ადამიანებს შორის სიმპათია–ანტიპათიას, რატომ ვიქცევით ზოგჯერ ჩვენი 

შეხედულებების საწინააღმდეგოდ, რატომ ვეხმარებით და რატომ არ ვეხმარებით სხვებს, რა 

„როლებს“ ვთამაშობთ ყოველდღიურცხოვრებაში, როგორ ვიცავთ თავმოყვარეობას, რატომ 

მივმართავთ აგრესიას, როგორ ვაფასებთ საკუთარ თავსა და სხვებს, როგორ ყალიბდებ 

აშეხედულებები და როგორ იცვლება – ყოველივე ამას და კიდევ მრავალ სხვას მოიცავს 

სოციალური ფსიქოლოგიის კურსი. 
 

სოციოლოგია 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

სალექციო კურსი სოციოლოგია განიხილავს სოციოლოგიურ თეორიას და კვლევას, როგორც 

სოციუმის შემეცნების გზას. კურსი აგებულია ძირითადი სოციოლოგიური პარადიგმების 

ემპირიული რეალობის მიმართა პლიკაციის პრინციპზე. ამ მიზნით, ყურადღება 

გამახვილებულია საშუალო რანგის თეორიების ფარგლებში არსებულ კვლევებზე, რაც 

სტუდენტს საშუალებას აძლევს გაიგოს პარადიგმის ემპირიზაციის პროცესი. გარდა ამისა, 

კურსი ხაზს უსვამს სოციალური მოვლენების მულტიფაქტორული ახსნის უპირატესობას და 

შესაბამისად, უჩვენებს ერთფაქტორული თეორიების შეზღუდულობას.  
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ბიზნესის საბაზო განათლება 

ბიზნესის ინგლისური 

პრერეკვიზიტი: წინა დონე, B1-ის შემთხვევაში Intermediate, B2-ის შემთხვევაში B1 

წამოადგენს ბიზნეს ინგლისურის ინტენსიურ კურსს.  მისი მიზანია სტუდენტს შეუქმნას 

საფუძველი, რათა მან მომავალში შეისწავლოს ბიზნესი (ან მონათესავე სპეციალობა) 

ინგლისურად და აგრეთვე მისცეს შესაძლებლობა აწარმოოს ბიზნესი ამ ენაზე. კურსი 

გულისხმობს შემდეგი ენობრივი მიმართულებების განმტკიცებას: კითხვა, ლექსიკა, გრამატიკა, 

საკომუნიკაციო უნარები, უცხო კულტურის ცოდნა.  

 

ბიზნესის საწყისები 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

საგანი ბიზნესის საწყისები წარმოადგენს შესავალს თანამედროვე ბიზნესის კონცეფციებში, 

მეთოდებში, სტრუქტურებსა და საქმიანობაში.  ჩვენი მიზანია სტუდენტებს გავაცნოთ 

ბიზნესის ენა, ცნებები და გარემო. საგანი წარმოადგენს ერთგვარ გზამკვლევს თანამედროვე 

ბიზნესში. 

 

ბიზნესის სტატისტიკა 

პრერეკვიზიტი: კალკულუსი 

მენეჯერს თავის საქმიანობაში ხშირად უხდება განუზღვრელობის პირობებში 

გადაწყვეტილების მიღება, რაც მოითხოვს მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდების 

გარკვეული სპექტრის ცოდნას. ლექციათა კურსში ძირითადი ყურადღება მათემატიკური 

სტატისტიკის გამოყენებით ასპექტებს ეთმობა. ლექციათა კურსი პირობითად შეიძლება 

დაიყოს სამ ნაწილად: 

1. აღწერითი სტატისტიკა; 

2. ალბათობის თეორია; 

3. სტატისტიკური დასკვნების თეორია. 

დიდი მოცულობის სტატისტიკური მონაცემების დამუშავება წარმოუდგენელია საოფისე 

პროგრამული უზრუნველყოფის გარეშე. ამ მიზნით გამოყენებულია Microsoft Excel–ის 

დანამატი პროგრამა Data Analysis ToolPak. აღნიშნული პროგრამა საშუალებას გვაძლევს 

სწრაფად და მარტივად შევასრულოთ გამოთვლები, ჩავატაროთ მონაცემთა სტატისტიკური 

ანალიზი. 

ლიდერობა და მოტივირება 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

კურსი ემსახურება ზოგადი მენეჯერული უნარ–ჩვევების გამომუშავებას. ტრენინგი 

ანვითარებს გუნდური მუშაობისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს: დამარწმუნებელი 

კომუნიკაციის უნარს; პერსონალის მოტივირების, მიზნისკენ მიმართვის, ეფექტური მართვის 

უნარ-ჩვევებს, ორგანიზაციული კონფლიქტების მოგვარების მეთოდებს; ლიდერობის უნარებს. 
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მოლაპარაკებები და კონფლიქტები 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

კურსი მოიცავს ორგანიზაციული კონფლიქტების მოგვარების გზებს და ემოციების მართვას 

ტრენინგი მონაწილეებს საშუალებას აძლევს: დაინახონ საკუთარი შესაძლებლობები; 

გამოიმუშაონ მოლაპარაკების წარმართვისა დ ასასურველი შედეგის მიღწევისათვის 

აუცილებელი უნარ-ჩვევები; გაანალიზონ კონფლიქტის შექმნისა და გადაჭრის სიტუაციები; 

განავითარონ სხვადასხვა ტიპის ადამიანებთან, საქმიან პარტნიორებთან უკონფლიქტო და 

ეფექტური ურთიერთობის დამყარების მექანიზმები; დაეუფლონ სიტუაციის კონტროლისა და 

მართვის გზებს. 

 

მონაცემთა ანალიზი 

პრერეკვიზიტი: Excel ბიზნესისათვის 

კურსი “მონაცემთა ანალიზი” წარმოადგენს ბიზნეს-მონაცემებისთვის ანალიტიკური 

მოდელების შექმნის, ანალიზის, შეჯამებისა და სხვადასხვა სახის შედეგების მიღების 

შემსწავლელ კურსს. კურსი დაეხმარება სტუდენტებს გაზარდონ მოგება, შეამცირონ 

ღირებულება, მიიღონ ეფექტური გადაწყვეტილება სხვადასხვა პრობლემის გადაწყვეტისას. 

 

ფინანსური აღრიცხვა 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

კურსის განმავლობაში შეისწავლება ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორის ოსტანდარტების 

(ფასს - IFRS) საფუძვლები.  

 

Excel ბიზნესისათვის 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

კურსი “Excel–ბიზნესისათვის” წარმოადგენს რეალურ ეკონომიკურ სიტუაციებში 

მათემატიკური მოდელების შედგენისას ელექტრონული ცხრილების შექმნისა და EXCEL-ის 

ფუნქციების გამოყენების შემსწავლელ კურსს.  
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ბიზნესის ძირითადი განათლება 

ადამიანური რესურსების მართვა 

პრერეკვიზიტი: ბიზნესის საწყისები 

ადამიანური რესურსის მართვა თანამედროვე მენეჯერებისა და ლიდერებისთვის კვლავ 

საინტერესო გამოწვევას ქმნის. ტექნოლოგიურმა რევოლუციებმა და გლობალიზაციამ 

მნიშვნელოვნად შეცვალა ადამიანების ქცევა, ღირებულებები და ხედვები. თანამედროვე 

გამოწვევების სამართავად, მომავლის ლიდერებმა  უნდა იცოდნენ თუ რა ქმნის სწორ 

მოლოდინებს ადამიანებში, როგორ უნდა შექმნან და მართონ გუნდი, როგორ შექმნან 

სამუშაოები, რომლებიც გუნდის წევრების განვითარებასა და მოტივაციაზე იქნება მიმართული. 

კურსი მოიცავს ლექცია-სემინარებს ადამიანური რესურსის მართვის  ფილოსოფიის, 

სტრატეგიებისა და კონცეფციების შესახებ. ლექციების განმავლობაში სტუდენტები 

შეისწავლიან ადამიანური რესურსის მოზიდვის, შერჩევის, პროცესებისა და სამუშაოს 

ანალიზის, მონაცემთა დამუშავების, განვითარების, ანაზღაურებისა და წამახალისებლების 

თანამედროვე მეთოდებს; ცვლილებების მართვის, ლიდერობისა და ეფექტური გუნდის 

შექმნა/მართვის საკითხებს. 

 

ბიზნესი მოქმედებაში I 

პრერეკვიზიტი: ბიზნესის საწყისები 

ბიზნესი მოქმედებაში 1 ბიზნესის პრაქტიკული კურსია BBA-ს სტუდენტებისათვის, რომლის 

განმავლობაში მიღებული გამოცდილებითაც ისინი შეძლებენ კონკრეტული ბიზნესები 

აღიქვან, როგორც ერთი მთლიანობა და არა ცალკეული ფუნქციური არეალი. კურსის 

ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან იმ მრავალ პრობლემას, გამოწვევას თუ შანსს, რასაც 

ბიზნესი ყოველდღე ხვდება და შეიძენენ უნარებს, მათ გადასაჭრელად თუ გამოსაყენებლად.  

ლექციების გარდა, კურსი რამდენიმე ფორმატს აერთიანებს, როგორებიცაა: სემინარი, 

პრეზენტაცია და ა.შ. 

 

ბიზნესი მოქმედებაში II 

პრერეკვიზიტი: ბიზნესი მოქმედებაში I 

ბიზნესი მოქმედებაში 2 ბიზნესის პრაქტიკული კურსია BBA-ს სტუდენტებისათვის, რომლის 

განმავლობაში მიღებული გამოცდილებითაც ისინი შეძლებენ კონკრეტული ბიზნესები 

აღიქვან, როგორც ერთი მთლიანობა და არა ცალკეული ფუნქციური არეალი. კურსის 

ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან იმ მრავალ პრობლემას, გამოწვევას თუ შანსს, რასაც 

ბიზნესი ყოველდღე ხვდება და შეიძენენ უნარებს, მათ გადასაჭრელად თუ გამოსაყენებლად.  

ლექციების გარდა, კურსი რამდენიმე ფორმატს აერთიანებს, როგორებიცაა: სემინარი, 

პრეზენტაცია და ა.შ. 

 

ბიზნესი მოქმედებაში III 

პრერეკვიზიტი: ბიზნესი მოქმედებაში II 

ბიზნესი მოქმედებაში 3 ბიზნესის პრაქტიკული კურსია BBA-ს სტუდენტებისათვის, რომლის 

განმავლობაში მიღებული გამოცდილებითაც ისინი შეძლებენ კონკრეტული ბიზნესები 

აღიქვან, როგორც ერთი მთლიანობა და არა ცალკეული ფუნქციური არეალი. კურსის 

ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან იმ მრავალ პრობლემას, გამოწვევას თუ შანსს, რასაც 
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ბიზნესი ყოველდღე ხვდება და შეიძენენ უნარებს, მათ გადასაჭრელად თუ გამოსაყენებლად.  

ლექციების გარდა, კურსი რამდენიმე ფორმატს აერთიანებს, როგორებიცაა: სემინარი, 

პრეზენტაცია და ა.შ. 

 

ბიზნესის სამართალი 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

ბიზნესის სფეროში საქმიანობა აუცილებლად გულისხმობს  ‘’თამაშის გარკვეულ წესებს’’ 

რომლის დაცვის გარეშეც მოგებაზე ორიენტირებული მოქმედებები წარმატებული ვერ იქნება. 

ეს ‘’წესები’’ შეიძლება ზოგჯერ დაუწერელი იყოს და მხოლოდ არაფორმალურად არსებობდეს, 

ან კანონის სახე ჰქონდეს და მისი დარღვევის შემთხვევაში სათანადო სანქციებსაც 

ითვალისწინებდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში, ბიზნესის სამართლებრივ რეგულირებასთან 

დაკავშირებული პრინციპული მნიშვნელობის საკითხებში სწრაფად გარკვევის უნარის გარეშე  

ბიზნესმენი თავისი საქმის პროფესიონალად ვერ ჩაითვლება. ცხადია, კარგ მენეჯერსა და 

ბიზნესმენს არ მოეთხოვება მოქმედი კანონმდებლობის დეტალების ცოდნა, მაგრამ პრინციპულ 

და საკვანძო საკითხებში უნდა ერკვეოდეს დამოუკიდებლად. 

 

გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები 

პრერეკვიზიტი: ბიზნესის სტატისტიკა 

თანამედროვე ბიზნეს–გარემოში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორი გადაწყვეტილებების 

მიღებას. ტექნიკური პროგრესი საშუალებას იძლევა ბიზნესში გადაწყვეტილებების მიღების 

მხარდაჭერისთვის ჩატარდეს მონაცემთა ანალიზი და მოხდეს მოდელირება კომპიუტერული 

პროგრამების გამოყენებით. კურსი მოიცავს ბიზნესში წარმოშობილი მნიშვნელოვანი 

პრობლემების გადაწყვეტილებისათვის საჭირო კლასიკურ და თანამედროვე რაოდენობრივ 

მეთოდებსა და ტექნიკებს. ყურადღება ექცევა კომპიუტერის გამოყენებასა დ აპრაქტიკულ 

პრობლემებს. 

 

დაბეგვრის საფუძვლები 

პრერეკვიზიტი: ფინანსური აღრიცხვა 

ამ  კურსში განიხილება დაბეგვრის საფუძვლები საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 

მიხედვით (შემდგომში - სსკ). შევეხებით - საშემოსავლო, მოგების, დამატებული 

ღირებულების, ქონების გადასახადების არსს, ვინ არის გადასახადის გადამხდელი, რა არის 

დაბეგვრის ობიექტი,  რამდენია გადასახადის განაკვეთი, როგორ  გამოითვლება და 

დეკლარირდება, გადასახადისაგან გათავისუფლებას. 

 

მარკეტინგის მენეჯმენტი I 

პრერეკვიზიტი: ეკონომიკის საფუძვლები 

მარკეტინგ მენეჯმენტ 1-ის კურსი სმიზანი აჩამოუყალიბოს სტუდენტებს ანალიტიკური დ 

ამარკეტინგული აზროვნების უნარები, რაც დაეხმარება მათ ფაქტებზე, დაშვებებზე და 

კრიტიკულ შეფასებებზე დაყრდნობით მიიღონ ოპტიმალური მარკეტინგული 

გადაწყვეტილებები. ეს კი საშუალებას მისცემს მათ პრაქტიკაში უზრუნველყონ კომპანიის 

კლიენტების დაკმაყოფილება და კონკურენციული უპირატესობის მოპოვება.  
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მენეჯერული აღრიცხვა I 

პრერეკვიზიტი: ფინანსური აღრიცხვა 

მენეჯერული აღრიცხვა წარმოადგენს სააღრიცხვო სისტემას, რომელიც აანალიზებს ფინანსური 

აღრიცხვიდან, ხარჯთაღრიცხვიდან, ბიუჯეტირების პროცესიდან და გადახრების ანალიზიდან 

მიღებულ ინფორმაციას და უზრუნველყოფს მენეჯმენტს ორგანიზაციის ტაქტიკური თუ 

სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭირო სააღრიცხვო ინფორმაციით. 

 

მენეჯმენტის საფუძვლები 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

თანამედროვე ორგანიზაციის ერთ–ერთ კონკურენტულ უპირატესობას წარმოადგენს სწორად 

შერჩეული ადამიანურ ირესურსები. ამასთან,  მნიშვნელოვანია ორგანიზაციის ისეთი მართვა, 

რომ მისი მიზნები თანხვედრაში მოვიდეს პერსონალის ინდივიდუალურ ინტერსებთან. 

კონკურენციის გამძაფრება და კატაკლიზმები ბიზნესში უბიძგებს მენეჯერებს ინოვაციური 

მართვისკენ. კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან მენეჯერების ძირითად 

საქმიანობას და გაეცნობიან, თუ რა ფუნქციებს ასრულებენ ისინი და როგორ  გარემოს 

გამოწვევებს. 

 

პროექტის მართვა 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

პროექტის მენეჯმენტიუკანასკნელ წლებში ერთი, რიგითი მიმზიდველი მიდგომიდან, რომლის 

გამოყენებაც შეეძლოთ ორგანიზაციებს, იქცა უმნიშვნელოვანეს ბიზნეს პროცესად, რომელიც 

აუცილებელია ორგანიზაციის წარმატებული საქმიანობისათვის. პროექტის მენეჯმენტი 

სწორედ მიზნების მიღწევაში ეხმარებათ ორაგნიზაციებს. კურსი ეფუძნება ამ სფეროში 

ყველაზე ავტორიტეტული ორგანიზაციის, პროექტის მენეჯმენტის ინსტიტუტის (Project 

ManagementInstitute), მიერ შემუშავებულ მეთოდოლოგიას, მოიცავს დისციპლინაში შემავალ 

თითქმის ყველა სფეროს და მიზნად ისახავს სტუდენტებისთვის პროექტის მენეჯმენტის 

პრინციპების, მეთოდებისა და ტექნიკების შესწავლას. 

 

სტრატეგიული მენეჯმენტი 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

კურსის ფარგლებში სტუდენტი ისწავლის ანალიზს, რომელიც გამოყენებულ იქნება 

წარმატებული ბიზნესების სტრატეგიების ღრმად დასანახად, მომგებიანი და რიგ შემთხვევებში 

- მდგრადი კონკურენტული პოზიციების შესაქმნელად. აღნიშნული ჩარჩოს ძირითადი 

ნაწილებია: 

1. კომპანიის რესურსებისა და შესაძლებლობების შიდა ანალიზი 

2. გარე / ინდუსტრიის ანალიზი 

3. თამაშების თეორია 

 

ფინანსური ანალიზი 

პრერეკვიზიტი: ფინანსური აღრიცხვა 

ფინანსური ანალიზის კურსში ისწავლება ბიზნესის ანალიზი ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებაზე 
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დაყრდნობით. ფინანსური ანგარიშგება გამოიყენება ფართო სპექტრის ბიზნესის 

ანალიზისთვის. მენეჯერები იყენებენ მას მათი საქმიანობის კონტროლის, შეფასებისა და 

ანალიზისთვის; კონკურენტ კომპანიებთან შედარებისთვის; ინვესტორებთან 

კომუნიკაციისთვის. მენეჯერები ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობთ აფასებენ ბიზნესის 

განვითარების ახალ შესაძლებლობებს, რაც მათი სტრატეგიული საინვესტიციო 

გადაწყვეტილებების განმსაზღვრელია. საფონდო ბირჟების ანალიტიკოსები მათზე 

დაყრდნობით აფასებენ კომპანიებს და ამ შეფასებებს გადაწყვეტილების მიმღებ საზოგადოებას 

სთავაზობენ. ფინანსური ანგარიშგებებს დიდი წარმატებით იყენებენ კონკურენტების 

ანალიზის დროს და სხვა. 

 

ოპერაციების მართვა 

პრერეკვიზიტი: გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები 

წარმოების და ოპერაციების მენეჯმენტი შეისწავლის ოპერაციებს მომსახურების და საწარმოო 

ორგანიზაციებში. ეს არის კრიტიკული ფუნქცია, რომლის კოორდინირება უნდა ხდებოდეს 

მარკეტინგთან, ფინანსებთან, ადამიანურ რესურსებთან და სხვა ფუნქციებთან, რათა მიღწეულ 

იქნას ბიზნესის სტრატეგიის მიზნები. ოპერაციების მენეჯერებმა უნდა ეფექტურად და 

რაციონალურა შექმნან და მიაწოდონ მომხმარებელს ნაწარმი და მომსახურება, და 

იმავდროულად დააბალანსონ კონფლიქტური მოთხოვნები. ოპერაციების ფუნქციის როლის და 

ფირმის კონკურენტუნარიანობაზე მისი გავლენის გაგება წარმოადგენს მენეჯერის მომზადების 

მნიშვნელოვან ნაწილს. ოპერაციულ საკითხებს მიეკუთვნება შენობა-ნაგებობების და 

პროცესების დიზაინი, რესურსების შეძენა, წარმართვა და შენახვა; ხარისხის უზრუნველყოფა; 

ვერტიკალური ინტეგრაცია; პროექტების მართვა; კონტროლი და მარაგების მართვა; სათანადო 

ადამიანური რესურსებით უზრუნველყოფა, რათა იწარმოოს ისეთი საქონელი ან მომსახურება, 

რომელიც დააკმაყოფილებს მომხმარებლის მოლოდინს. 

 

კორპორაციული ფინანსები I 

პრერეკვიზიტი: ეკონომიკის საფუძვლები და ფინანსური აღრიცხვა 

კურსში განხილულია კომპანიის ფინანსების მართვის საკითხები, რომელიც გულისხმობს 

კომპანიის ფინანსური ანალიზის ჩატარებას, საინვესტიციო პროექტების შეფასებას  და 

დაფინანსების გზების და ფორმების მოძიებას, საბრუნავი კაპიტალის მართვის საკითხებს. 

ასევე კურსში განხილულია კაპიტალის სტრუქტურის და სადივიდენდო პოლიტიკის 

საკითხები. 
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ბიზნესის კონცენტრაცია: მარკეტინგი 

მარკეტინგის მენეჯმენტი II 

პრერეკვიზიტი: მარკეტინგის მენეჯმენტი I 

მარკეტინგ მენეჯმენტ II-ის კურსი ორიენტირებულია იმაზე, რომ განუვითაროთ სტუდენტებს 

ანალიტიკური და მარკეტინგული აზროვნების შესაძლებლობები, რათა მიიღონ კრიტიკული 

მარკეტინგული გადაწყვეტილებები, ფაქტების, დაშვებების და შეფასებების ანალიზის 

საფუძველზე. ეს გადაწყვეტილებები საწინდარი უნდა გახდეს  კონკურენციული 

უპირატესობის მოსაპოვებლად. 

კურსის განმავლობაში განვიხილავთ ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების 

(რეკლამა, პირდაპირი მარკეტინგი, გაყიდვის სტიმულირების,  საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის, პერსონალური გაყიდვების) თეორიებს და პრაქტიკულ ტექნიკებს. ეს 

საშუალებას მისცემს სტუდენტებს შეიმუშაონ ეფექტური და ეფექტიანია მარკეტინგული 

კომუნიკაციების სტრატეგიები და პროგრამები. 

 

მარკეტინგული თამაში: MARKSTRAT 

პრერეკვიზიტი: მარკეტინგის მენეჯმენტი I 

კურსის მიზანია თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანა და განმტკიცება. ამ სიმულაციის 

საშუალებით სტუდენტები იმუშავებენ, გაანალიზებენ და გაეცნობიან შემდეგსაკითხებს: 

1. კლიენტების მოთხოვნები და მათზე რეაგირება 

2. კომპანიის გრძელვადიანი პერსპექტივის განსაზღვრა 

3. მარკეტინგის საშუალებით შემოსავლების გენერირება 

4. კონკურენტული გარემო და მისი ზეგავლენა კომპანიაზე და მის სტრატეგიაზე 

5. მარკეტინგული სტრატეგიის განსაზღვრა სეგმენტაციაზე, პოზიციონირებაზე და რესურსების 

განაწილებაზე დაყრდნობით. 

 

მარკეტინგული კვლევა 

პრერეკვიზიტი:მარკეტინგის მენეჯმენტი I 

კურსი მიმოიხილავს კვლევის რაოდენობრივ და თვისებრივ მეთოდებს, მათ პრაქტიკულ 

გამოყენებას ბიზნეს ამოცანების გადასაჭრელად. კურსის ფარგლებში სტუდენტები 

შეისწავლიან: 

• რაოდენობრივი კვლევის სხვადასხვა ტექნიკებს -  პირისპირ ინტერვიუს, სატელეფონო 

და ონლაინ კვლევებს, შერჩევის ძირითად პრინციპებს, მონაცემების მოპოვების, 

დამუშავების, ანალიზისა და ანგარიშის მომზადების ხერხებს. 

• თვისებრივი კვლევის მეთოდების სხვადასხვა ტექნიკებს – ფოკუსჯგუფს, სიღრმისეულ 

ინტერვიუს, მათი გამოყენების პირობებს, მონაცემების დამუშავებისა და ანგარიშის 

მომზადების ხერხებს. 

კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეიმუშავებენ კვლევის დიზაინს, შექმნიან კვლევის 

ინსტრუმენტს, ჩაატარებენ და დაამუშავებენ ორ კვლევას სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენებით. 

შემდეგ კი მოამზადებენ აღნიშნული კვლევის შედეგების პრეზენტაციას. 
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სტრატეგიული ბრენდ მენეჯმენტი 

პრერეკვიზიტი: მარკეტინგის მენეჯმენტი I 

კურსი მოიცავს ლექციებსა და სემინარებს ბრენდის წარმოშობის, არსის, დანიშნულების 

შესახებ. ასევე „სტრატეგიული ბრენდინგის“, როგორც ბრენდის მშენებლობისა და მართვის, 

მომხმარებელთან და გარემოსთან კომუნიკაციის პროცესის რაობის და მეთოდოლოგიის 

შესწავლას.  

 

ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციები 

პრერეკვიზიტი: მარკეტინგის მენეჯმენტი 1 

კურსი მოიცავს ლექციებს, სემინარებს, პრაქტიკულებს,  პრეზენტაციებსა და „სტუმრის 

დღეებს“ მისი არსის, დანიშნულების, შემადგენელი ნაწილების შესახებ. ახსნილი და 

შესწავლილი იქნება მარკეტინგული კომუნიკაციის პროცესის რაობა და მეთოდოლოგია. 

ინტეგრირებული მიდგომის და რეალობაში განხორციელების საჭიროება და მეთოდოლოგია. 

IMC კორპორატიული იმიჯის, ასევე კორპორაციის მიერ წარმოებული ბრენდების 

მომხმარებლისათვის გაცნობას და მის „ფრომოუშენს“ ემსახურება. იგი მოიცავს კომუნიკაციის 

შესაძლებლობათა ანალიზს, სარეკლამო საქმიანობის მართვას, გაყიდვის სტიმულირებას, 

პირადად გაყიდვას, საზოგადოებასთან ურთიერთობას, პირდაპირ მარკეტინგს, მოვლენათა 

მარკეტინგს და რაც მთავარია ყველა ამ საშუალების ინტეგრირებულად, ერთობლიობაში, 

სისტემურად დაგეგმვას და გამოყენებას. 

 

მომხმარებლის ქცევა 

პრერეკვიზიტი: მარკეტინგის მენეჯმენტი I ან ფსიქოლოგია 

ცოდნა მომხმარებლის ქცევის შესახებ სულ უფრო მნიშვნელოვან იხდება მარკეტინგის 

მენეჯერებისათვის. სწორი გადაწყვეტილებების მისაღებად მარკეტინგის მენეჯერებმა უნდა 

იცოდნენ თუ როგორ რეაგირებენ მომხმარებლები კომპანიის მარკეტინგულ ქმედებებზე. ეს 

დაეხმარება მათ აერკვენ თუ როგორ იღებენ მომხმარებლები გადაწყვეტილებას ამათუიმ 

პროდუქტის ან სერვისის ყიდვის შესახებ. 

 

გაყიდვები და გაყიდვების მენეჯმენტი 

პრერეკვიზიტი: მარკეტინგის მენეჯმენტი I 

გაყიდვა ბიზნესის ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა. მასზე დიდად არის 

დამოკიდებული კომპანიის ფინანსური შემოსავლები. კურსი ითვალისწინებს როგორც 

გაყიდვების ფსიქოლოგიის, ასევე გაყიდვის თითოეული ეტაპის შესწავლას როლური 

თამაშების, ვიდეო მასალების საშუალებით და მის პრაქტიკულ გამოყენებას. 
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ბიზნესის კონცენტრაცია: IT მენეჯმენტი 

IT პროექტი 

პრერეკვიზიტი: მართვის ინფორმაციული სისტემები და პროექტების მართვა 

კურსის განმავლობაში სტუდენტი შეძლებს მენტორინგი გაუწიოს კონკრეტულ IT პროექტს და 

პრაქტიკულად გამოიმუშაოს გუნდში მუშაობის, საკითხების დელეგირების, პროგრესის 

შეფასების და პროცესების მართვის უნარები. კურსში შეისწავლება საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების (IT) პროექტების განხორციელების ციკლი, პროექტის ვადების, ხარჯების და 

რესურსების სწორი დაგეგმვა, სისტემების ფუნქციონალური, ტექნიკური, წარმადობის და 

უსაფრთხოების მოთხოვნების შეგროვების მეთოდოლოგიები, IT პროექტების რისკების 

იდენტიფიკაციის და მართვის პროცესები, პროექტის გუნდის შედგენის და მართვის 

პროცესები, პროექტის შესრულების ფაზის კონტროლი და მენეჯმენტთან ანგარიშგება, აგრეთვე 

პროექტის დასრულების/დახურვის პროცესები. 

 

ბიზნეს პროცესის მოდელირება 

პრერეკვიზიტი: ოპერაციების მართვა 

მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციამ ორგანიზაციები დიდი გამოწვევების წინაშე დააყენა. 

კონკურენტუნარიანობისთვის საჭირო გახდა ბიზნეს პროცესების ძირეული მოდერნიზაცია. 

მიმდინარე პროცესების სირთულე და ხილვადობა სულ უფრო იზრდება, ისინი მოიცავენ არა 

მარტო ფუნქციებს ორგანიზაციის შიგნით, არამედ, ორგანიზაციათა შორის. ბიზნეს პროცესები 

მოქნილი და დინამიური უნდა იყოს, ღია შემდგომი გადაწყობისა და ცვლილებებისთვის. ამ 

მოცემულობაში, პროცესზე ორიენტაცია ბიზნესის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

წარმომადგენლებისთვის აზროვნების წესად იქცა. ბიზნეს პროცესებთან მუშაობის უნარი 

ერთნაირად მნიშვნელოვანი გახდა ბიზნეს ანალიტიკოსების, სისტემის არქიტექტორების, 

ფუნქციონალური მენეჯერების და აღმასრულებელი მენეჯერებისთვის.  

კურსი ეფუძნება ბიზნეს პროცესების მართვის მეთოდოლოგიას და მიზნად ისახავს 

სტუდენტებისთვის ბიზნეს პროცესების მოდელირების (ან პროცესებთან მუშაობის) ტექნიკის 

შესწავლას. 

 

მართვის ინფორმაციული სისტემები 

პრერეკვიზიტი: მენეჯმენტის საფუძვლები 

საინფორმაციო სისტემების უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობენ თანამედროვე ორგანიზაციის 

განვითარებაში. შესაბამისად, სასიცოცხლოდ აუცილებელი ხდება, ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების განვითარების სისწრაფესთან ერთად, თანამედროვე მენეჯერებს ჰქონდეთ 

ახალი შესაძლებლობების დანახვის უნარი.  

მართვის საინფორმაციო სისტემები არის ფორმალური დისციპლინა ბიზნეს-განათლების 

დარგში, რომელიც აკავშირებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებს და ფინანსების, მარკეტინგისა და 

მენეჯმენტის დისციპლინებს. ამ კურსის მეშვეობით სტუდენტები შეისწავლიან 

ინფორმაციული სისტემების ბიზნეს დარგში გამოყენების ძირითად მეთოდებს, წარმატებულ 

მაგალითებს, გაეცნობიან სხვადასხვა სისტემების კლასიფიკაციას, ორგანიზაციებში სისტემების 

დანერგვის მეთოდოლოგიას და აგრეთვე იმ ძირითად რისკებს რომლებიც თან სდევს 

საინფორმაციო სისტემების გამოყენებას და შეისწავლიან მათზე რეაგირების მექანიზმებს.  

კურსი მოიცავს ორგანიზაციებში საინფორმაციო სისტემების გამოყენების შესახებ ძირითად 

ინფორმაციას. 



 

[13] 

 

მონაცემთა ბაზების მართვა 

პრერეკვიზიტი: პროგრამირების მეთოდოლოგია 

მონაცემთა ბაზების მართვა მოიცავს რელაციურ მოდელის დეტალურ აღწერას და მის 

პრაქტიკულ რეალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. კურსში განხილულია მონაცემთა 

ბაზის ობიექტების მართვის საკითხები სტრუქტურირებული მოთხოვნების ენის – SQL-ის 

გამოყენებით. კურსი ასევე მოიცავს XML დოკუმენტებთან მუშაობის საკითხებს. კურსის 

შესწავლისას ასევე გარკვეულ დრო დაეთმობა დროის რეალურ რეჟიმში მონაცემთა ანალიზის 

საკითხებს. 

 

ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯმენტი 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

ამ კურსში განიხილება ინფორმაციული უსაფრთხოების მთავარი პრინციპები, რომლების 

ცოდნა აუცილებელია ინფორმაციული უსაფრთხოების  საფუძვლების გაგებისთვის. 

თეორიული მასალა ადაპტირებულია თანამედროვე გარემოს ცვლილებებისადმი და არის 

ილუსტრირებული კონკრეტული ქეისებით საქართველოს და საერთაშორისო  პრაქტიკიდან. 

 

პროგრამირების მეთოდოლოგია 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

კურსი არის ერთგვარი შესავალი პროგრამირებაში. კურსის განმავლობაში სტუდენტები 

შეისწავლიან პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერიის პრინციპებს, ასევე თანამედროვე 

კომპიუტერულ ინდუსტრიაში ფართოდ გამოყენებად პროგრამულ ენას - ჯავას. მთავარი 

ყურადღება მიექცევ აპროგრამირების კარგ სტილს. 

 

მენეჯერული აღრიცხვა II 

პრერეკვიზიტი: მენეჯერული აღრიცხვა I  

მენეჯერული აღრიცხვა II განიხილავს ბიზნესის მდგომარეობისა და პერსპექტივების შეფასების 

მეთოდებს; ფასწარმოქმნის საკითხებს დანახარჯთა თვალსაზრისით; დანახარჯთა აღრიცხვის, 

გარკვეულ დანახარჯთა განაწილებისა და ბიზნესის სხვადასხვა რგოლებს შორის ურთიერთობის 

სპეციფიკურსაკითხებს.  

  



 

[14] 

ბიზნესის კონცენტრაცია: ფინანსები 

დაბეგვრა 

პრერეკვიზიტი: დაბეგვრის საფუძვლები 

კურსის განმავლობაში შეისწავლება საქართველოს საგადასახადო კოდექსი (გადასახადის 

სახეები, განაკვეთები და სხვ.), ნორმატიული აქტები. კურსი ძირითადად მოიცავს 

საქართველოში მოქმედი გადასახადებს, მათი გამოანგარიშებისა და ადმინისტრირების წესებს. 

 

კომპანიის შეფასება 

პრერეკვიზიტი: მენეჯერული აღრიცხვა I 

კომპანიის შეფასების კურსი მოიცავს ლექციებს და სემინარებს კომპანიის კაპიტალის 

ღირებულების დადგენის მეთოდებსა და ტექნოლოგიებზე. კურსი გვასწავლი სროგორ 

შევაფასოთ კერძო (არა საჯარო) კომპანიის ღირებულება და რამდენად სწორად აფასებს 

ფინანსური ბაზარი საჯარო კომპანიებს 

 

კორპორაციული ფინანსები II 

პრერეკვიზიტი: კორპორაციული ფინანსები I 

კურსი ფინანსები-2 წარმოადგენს კორპორაციული ფინანსების კურსის გაგრძელებას. მასში 

განხილულია ის სპეციალური ფინანსური ინსტრუმენტები და ღირებულების შეფასების 

მეთოდები, რომელსაც იყენებენ ფინანსების მენეჯერები და ინვესტორები საინვესტიციო 

პროექტების შეფასებისას და კომპანიის ღირებულების შეფასებისას. 

 

ფინანსური ანგარიშგება 

პრერეკვიზიტი: ფინანსური აღრიცხვა 

კურსის განმავლობაში შეისწავლება ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 

ფასს(IFRS) მნიშვნელოვანი ნაწილი, მისი გამოყენების უნარ–ჩვევების განვითარება, როგორც 

ანგარიშგების მომზადების ასევე მისი ინტერპრეტაციის დონეზე, ფინანსური ანგარიშგების 

ელემენტების აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვა ფინანსური 

ანგარიშგების სტრუქტურულ საფუძვლებში ჩამოყალიბებული განმარტებების, აღიარების, 

შეფასების და წარდგენის მეთოდების მიხედვით. 

 

ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები 

პრერეკვიზიტი: ეკონომიკის საფუძვლები და კორპორაციული ფინანსები I 

ამ კურსში აღწერილია ფინანსური ბაზრების და ინსტიტუტების მუშაობის პრინციპები. 

ფინანსური ბაზრები და ინსტიტუტები ასახავენ არა მხოლოდ ჩვენი ცხოვრების 

ყოველდღიურობა სარამედ წარმოადგენს ფინანსური რესურსების მიწოდების საშუალებას 

მთელი ეკონომიკისთვის, რაც თავის მხრივ ზემოქმედებს ბიზნესის მომგებიანობაზე, საქონლის 

და მომსახურების წარმოებაზე, და ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე. 
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შიდა კონტროლის პროცესი 

პრერეკვიზიტი: ფინანსური აღრიცხვა და მენეჯერული აღრიცხვა I 

ამ კურსის ფარგლებში სტუდენტებს საშუალება ექნებათ გაიაზრონ, თუ რა გარემოში ხდება 

ფინანსური ინფორმაციის შეგროვება, დამუშავება და აღრიცხვა, რა ზემოქმედებას ახდენსეს 

გარემო ასეთი ინფორმაციის სანდოობაზე; რატომ არის მნიშვნელოვანი მენეჯერისათვის 

ინფორმაციის სანდოობის გათვალისწინება და უზრუნველყოფა; რაპ რაქტიკული საშუალებები 

არსებობს ფინანსური თაღლითობის და ფინანსური აღრიცხვიანობის შეცდომების/გამრუდების 

თავიდან ასაცილებლად.  

  



 

[16] 

 

ბიზნესის კონცენტრაცია: ოპერაციების მენეჯმენტი 

მენეჯერული აღრიცხვა II 

პრერეკვიზიტი: მენეჯერული აღრიცხვა I 

მენეჯერული აღრიცხვა II განიხილავს ბიზნესის მდგომარეობისა და პერსპექტივების 

შეფასების მეთოდებს; ფასწარმოქმნის საკითხებს  დანახარჯთა თვალსაზრისით; დანახარჯთა 

აღრიცხვის, გარკვეულ დანახარჯთა განაწილებისა და ბიზნესის სხვადასხვა რგოლებს შორის 

ურთიერთობის სპეციფიკურსაკითხებს.  
 

მართვის ინფორმაციული სისტემები 

პრერეკვიზიტი: მენეჯმენტის საფუძვლები 

საინფორმაციო სისტემების უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობენ თანამედროვე ორგანიზაციის 

განვითარებაში. შესაბამისად, სასიცოცხლოდ აუცილებელი ხდება, ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების განვითარების სისწრაფესთან ერთად, თანამედროვე მენეჯერებს ჰქონდეთ 

ახალი შესაძლებლობების დანახვის უნარი.  

მართვის საინფორმაციო სისტემები არის ფორმალური დისციპლინა ბიზნეს-განათლების 

დარგში, რომელიც აკავშირებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებს და ფინანსების, მარკეტინგისა და 

მენეჯმენტის დისციპლინებს. ამ კურსის მეშვეობით სტუდენტები შეისწავლიან 

ინფორმაციული სისტემების ბიზნეს დარგში გამოყენების ძირითად მეთოდებს, წარმატებულ 

მაგალითებს, გაეცნობიან სხვადასხვა სისტემების კლასიფიკაციას, ორგანიზაციებში სისტემების 

დანერგვის მეთოდოლოგიას და აგრეთვე იმ ძირითად რისკებს რომლებიც თან სდევს 

საინფორმაციო სისტემების გამოყენებას და შეისწავლიან მათზე რეაგირების მექანიზმებს.  

კურსი მოიცავს ორგანიზაციებში საინფორმაციო სისტემების გამოყენების შესახებ ძირითად 

ინფორმაციას. 
 

წარმოების მართვა 

პრერეკვიზიტი: მენეჯერული აღრიცხვა I და ოპერაციების მართვა 

კურსი აღწერს წარმოების ბიზნესის არსს, სირთულეებსა და სპეციფიკას. კურსში განიხილება 

წარმოების მენეჯმენტის ძირითადი საკითხები, როგორებიცაა წარმოების დაგეგმვა, მარაგების 

კონტროლი, ხარჯების განაწილება, ადამიანური რესურსისა და მენეჯმენტის ფუნქციები, 

მანქანა-დანადგარები და მათთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები, თანამედროვე 

ტექნოლოგიები წარმოების პროცესში.  

 

სერვისის მენეჯმენტი 

პრერეკვიზიტი: ოპერაციების მართვა 

სერვისის მენეჯმენტი შეისწავლის ოპერაციებს მომსახურების ორგანიზაციებში. ეს არის 

კრიტიკული ფუნქცია, რომლის კოორდინირება უნდა ხდებოდეს მარკეტინგთან, ფინანსებთან, 

ადამიანურ რესურსებთან და სხვა ფუნქციებთან, რათა მიღწეულ იქნას ბიზნესის სტრატეგიის 

მიზნები. ოპერაციების მენეჯერებმა სერვისებში უნდა ეფექტურად და რაციონალურად 

დაგეგმონ და მიაწოდონ მომხმარებელს მომსახურება, და იმავდროულად დააბალანსონ 

კონფლიქტური მოთხოვნები. ოპერაციების ფუნქციის როლის და ფირმის 
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კონკურენტუნარიანობაზე მისი გავლენის გაგება წარმოადგენს მენეჯერის მომზადების 

მნიშვნელოვან ნაწილს. ოპერაციულ საკითხებს მიეკუთვნება პროცესების დიზაინი, 

რესურსების შეძენა, წარმართვა და შენახვა; ხარისხის უზრუნველყოფა; ვერტიკალური 

ინტეგრაცია; კონტროლი და მარაგების მართვა; სათანადო ადამიანური რესურსებით 

უზრუნველყოფა, რათა გაწეულ იქნას ისეთი მომსახურება, რომელიც დააკმაყოფილებს 

მომხმარებლის მოლოდინს. 

 

ბიზნეს პროცესის მოდელირება 

პრერეკვიზიტი: ოპერაციების მართვა 

პროცესზე ორიენტაცია ბიზნესის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების წარმომადგენლებისთვი 

საზროვნების წესად იქცა. ბიზნეს პროცესებთან მუშაობის უნარი ერთნაირად მნიშვნელოვანი 

გახდა ბიზნეს ანალიტიკოსების, სისტემის არქიტექტორების, ფუნქციონალური მენეჯერების 

და აღმასრულებელი მენეჯერებისთვის. კურსი ეფუძნება ბიზნეს პროცესების მართვის 

მეთოდოლოგიას და მიზნად ისახავს სტუდენტებისთვის ბიზნეს პროცესების მართვის (ან 

პროცესებთან მუშაობის) ტექნიკის შესწავლას, პროცესების მოდელირების თანამედროვე 

ინსტრუმენტალური სისტემის გაცნობას. 

 
 

მიწოდების ჯაჭვის მართვა 

პრერეკვიზიტი: ოპერაციების მართვა 

კურსი მოიცავს მიწოდების ჯაჭვის მენეჯმენტის, როგორც ყველაზე ძველი და ასევე საკმაოდ 

თანამედროვე ბიზნესის მიმართულების ძირითად საკითხებს, როგორიცაა: მარაგების 

მართვა/აღრიცხვა, სასაწყობო მომსახურებები, ტრანსპორტირება და საწარმო/საწყობების 

გეოგრაფიულ განაწილება. 

 

ხარისხის მართვა 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

ხარისხის მენეჯმენტი შეისწავლის ხარისხის მართვის სისტემებს და ინსტრუმენტებს.  ხარისხი 

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გასათვალისწინებელი ფაქტორია გლობალურ ბაზარზე 

ოპერირებისთვის. ხარისხის მართვის მეთოდოლოგიების ცოდნა, მათი მიზანმიმართული 

გამოყენების ჩვევები წარმოადგენს ხარისხის მენეჯერების მომზადების საფუძველს, ერთიანი 

ხარისხის მართვის საკითხებს მიეკუთვნება ხარისხის დაგეგმვა, ხარისხის სისტემის დიზაინის 

შემუშავება, ხარისხის აუდიტი და თვითშეფასება, ხარისხის გაუმჯობესების ტექნიკის და 

ინსტრუმენტების გამოყენება პრაქტიკაში. კურსის თეორიული მასალა ადაპტირებულია 

თანამედროვე გარემოს ცვლილებებისადმი და მოიცავს კონკრეტულ ქეისებს სხვადასხვა ტიპის 

წარმოების, საქართველოს და საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისი ხარისხის მართვის 

პრაქტიკიდან. 
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პრაქტიკული განათლება 

საველე პრაქტიკა 

პრერეკვიზიტი:არ აქვს 

საველე პრაქტიკა არის თავისუფალი უნივერსიტეტის სასწავლო გეგმის შემადგენელი ნაწილი, 

რომელიც სტუდენტთათვის სავალდებულოა.  პრაქტიკის გავლა მოიცავს სტუდენტთა 

ჯგუფების გამგზავრებას პრაქტიკის ადგილზე.  პრაქტიკის დაწყებამდე, სტუდენტთა ჯგუფებს 

შორის ხდება ამოცანების გადანაწილება.  შესაბამისად, პრაქტიკის მსვლელობისას, ამ 

ამოცანებიდან გამომდინარე, მიმდინარეობს კონკრეტული აქტივობების განხორციელება. 

აქტივობები მიზნად ისახავს საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი და შემეცნებითი მიზნების 

მიღწევას. საველე პრაქტიკას უძღვებ აჯგუფის კოორდინატორი.  პრაქტიკა შესაძლებელია იყოს 

ანაზღაურებადი. 

 

მუშაობა ორგანიზაციაში 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

მუშაობა ორგანიზაციაში არის პროგრამის სასწავლო გეგმის სავალდებულო ნაწილი და 

გრძელდება მთელი სემესტრის განმავლობაში; მუშაობა ორგანიზაციაში შეიძლება იყოს 

როგორც ანაზღაურებადი, ასევე ანაზღაურების გარეშე. ამ პრაქტიკის მეშვეობით სტუდენტი  

უკეთ ეცნობა ორგანიზაციის მუშაობის პრინციპებს. მას ეძლევა შესაძლებლობა: მოქმედ 

ორგანიზაციაში გამოიყენოს უნივერსიტეტში შეძენილი ცოდნა, ანალიტიკური  და ტექნიკური 

უნარები; პრაქტიკა ხელს უწყობს სტუდენტს თეორიული ცოდნის გააქტიურებაში; 

უნივერსიტეტი და სტუდენტი ერთობლივად ზრუნავენ პრაქტიკის ადგილის მოძიებისთვის; 

სტუდენტი  პრაქტიკის შესახებ  წერს ნაშრომს, პრაქტიკის ანგარიშს.  
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არჩევითი საგნები 

 

საბანკო საქმე 

პრერეკვიზიტი: კორპორაციული ფინანსები I 

აღნიშნულ კურსში წარმოდგენილია საბანკო საქმის თეორიული  და პრაქტიკული ასპექტები.  

მიუხედევად იმისა, რომ საბანკო საქმეს ხანგრძლივი ისტორია აქვს, ინტენსიური კონკურენცია, 

ცვალებადი ბაზრები მუდმივ გამოწვევებს სთავაზობენ ბანკირებს.  

კურსი იმგვარადაა აწყობილი, რომ სტუდენტებმა შეძლონ გაითავისონ საბანკო მენეჯმენტის 

პრინციპები. ამ კურსში სტუდენტები შეისწავლიან საბანკო სექტორის სტრუქტურას და 

რეგულაციების საკითხებს, ბანკების მართვის მექანიზმებს, საბანკო მომსახურების არსსა და 

პროდუქტების სახეებს. კურსი მოიცავს საბანკო მომსახურების სტრუქტურირების და 

შეფასების საკითხებს, საკრედიტო და დეპოზიტარული პროდუქტების ნაირსახეობას და მათი 

გამოყენების ფორმებს. 

 

ტურიზმისა და მასპინძლობის მარკეტინგი 

პრერეკვიზიტი: მარკეტინგის მენეჯმენტი I 

ტურიზმი და მასპინძლობა ერთერთი მზარდი დარგია საქართველოში. ამ კურსში თქვენ 

შეისწავლით იმ თავისებურებებს, რომლითაც ტურიზმისა და მასპინძლობის მარკეტინგი 

ხასიათდება. განხილული იქნება ქეისები რესტორნების, სასტუმროების, ავიაკომპანიების და 

კაზინოების ბიზნესზე. ქეისის განხილვისას მოგიწევთ მნიშვნელოვანი მარკეტინგული 

გადაწყვეტილებების მიღება. პრეზენტაციას გაუკეთებთ საქართველოს მნიშვნელოვან 

ტურისტულ ობიექტებს. 

 

მარკეტინგული კომუნიკაციები პრაქტიკაში 

პრერეკვიზიტი: მარკეტინგის მენეჯმენტი I 

მარკეტინგული კომუნიკაციები პრაქტიკაში“ არის მომავალი მარკეტოლოგებისთვის, ზედა 

რგოლის მენეჯერებისა და მეწარმეებისთვის გათვალისწინებული საგანი, რომელიც მოიცავს 

ლექციებსა და სემინარებს ოთხი პრაქტიკული მიმართულებით, შესაბამისად ოთხ პრაქტიკულ 

მოდულს: 

1. მარკეტინგის განყოფილება პრაქტიკაში (ქართულ რეალობაში) 

2. საკომუნიკაციო სააგენტო პრაქტიკაში (ქართულ რეალობაში) 

3. თანამედროვე საკომუნიკაციო ტრენდი (ონლაინ მარკეტინგი) პრაქტიკაში (ქართულ 

რეალობაში) 

4. შემოქმედებითი (კრეატიული) პროცესი პრაქტიკაში(ქართულ რეალობაში) 

 

ტექნოლოგიური სტარტაპი 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

“ტექნოლოგიური სტარტაპი”-ს მიზანია სტუდენტებს გააცნოს ი.ტ. სტარტაპების შინაარსი და 

სპეციფიკა. კურსი მოიცავს ტექნოლოგიური სტარტაპებისთვის დამახასიათებელ ეტაპის 

საინტერესო თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს: იდეის ჩამოყალიბებიდან საბოლოო 

პროდუქტის შექმნასა და მის საბოლოო მომხმარებლამდე მიტანამდე; სპეციალური ლექციები 

ეთმობა ისეთ მნიშვნელოვან თემებს, როგორიც არის მოთხოვნის გატესტვა, Lean Startup 
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მეთოდოლოგია, ბიზნეს მოდელის შექმნა, ი.ტ. პროდუქტის პროტოტიპის შექმნა, ი.ტ. 

პროდუქტის მომხმარებლის ყოფაქცევის ანალიზი, თანამედროვე ტექნოლოგიური 

მარკეტინგის ხელსაწყოები და მათი სწორი გამოყენება. 

 

მენეჯმენტის შეცდომები 

პრერეკვიზიტი: მენეჯმენტის საფუძვლები 

კონკურენტულ გარემოში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორი გადაწყვეტილების მიღებას. 

რადგანაც გადაწყვეტილების მიღების წინაპირობები არასდროსაა სრულყოფილი, ამიტომ 

ხშირია შეცდომები. ბუნებრივია, შეცდომების დროული აღმოჩენა აძლევს კომპანიას მცდარი 

გადაწყვეტილებების შეცვლის შანსს.  ეს საკითხი მით უფრო აქტუალური ხდება, როცა 

გადაწყვეტილებები მიიღება კომპანიის ტოპ-მენეჯერების მიერ. კურსის განმავლობაში 

ქეისების გარჩევის გზით მოხდება ცნობილი ფირმების ტოპ-მენეჯერების მიერ წარმატებული 

გადაწყვეტილებებისა და დაშვებული შეცდომების დეტალური ანალიზი. განხილული იქნება 

ის გამოწვევები, რომელთა წინაშეც დგება კომპანიის მენეჯმენტი, განსაკუთრებით  კრიზისულ 

სიტუაციაში. ამ დროს კარგად ჩანს ინოვაციური და არასტანდარტული გადაწყვეტილებების 

მნიშვნელობები ორგანიზაციული ცვლილებების ჭრილში. კურსის განმავლობაში გარჩეული 

ქეისები აღებულია წიგნიდან Robert F. Hartley. Management Mistakes and Successes. განიხილება 

ქართული ანალოგიები. 

 

ბიზნესის მოდელები 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

კურსის განმავლობაში შეისწავლება კონკრეტული ბიზნეს–მოდელები, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ ორგანიზაციების  განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მათი მოგების ზონაში 

გადაყვანას. რადგანაც ორგანიზაციები მრავალფუნქციურ საქმიანობას ეწევიან, ამიტომ 

მნიშვნელოვანია იმის ანალიზი, თუ რატომ უნდა შეიძინოს მომხმარებელმა კონკრეტული 

ფირმის პროდუქცია /ან მომსახურება. ასევე, საქმიანობის რომელი ეტაპი უზრუნველყოფს 

მოგებას. აქედან გამომდინარე, სწორი ბიზნეს–მოდელის შემუშავებას ფირმისათვის 

სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით კრიზისის პირობებში. აღსანიშნავია, რომ 

ერთსა და იმავე დარგში მოღვაწე ორგანიზაციას განსხვავებული ბიზნეს მოდელი გააჩნია, 

რომელიც, უმეტეს შემთხვევაში, მათ კონკურენტულ უპირატესობას აძლევს. ძირითადად, 

განხილული იქნება პრაქტიკული სიტუაციები თეორიულ მასალასთან ერთად. 

 

ორგანიზაციული ქცევა 

პრერეკვიზიტი: სოციოლოგია 

ორგანიზაციული ქცევა - ესაა კურსი ინდივიდების და ჯგუფების ქცევის შესახებ 

ორგანიზაციულ გარემოცვაში. ემპირიული კვლევა უჩვენებს, რომ ინდივიდები იქცევიან 

განსხვავებულად, როდესაც ისინი მოქმედებენ, როგორც ჯგუფის ან ორგანიზაციის წევრები. 

კურსის მოსმენისას სტუდენტები შეძლებენ იმ თეორიების გამოყენებას ორგანიზაციული 

ქცევის ასახსნელად, რომლები უკვეშ ესწავლილი აქვთ სხვა ქცევით მეცნიერებებში 

(სოციალური ფსიქოლოგია, სოციოლოგია). გარდა ამისა, სტუდენტებს მიეწოდებათ 

ინფორმაცია უშუალოდ ორგანიზაციული ქცევის ჩარჩოში განხორციელებული ემპირიული 

კვლევების შესახებ, რომლებიც მიზნად ისახავს საშუალო რანგის თეორიების აპლიკაციას 

ორგანიზაციის პირობებში.  
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ქცევითი ეკონომიკა 

პრერეკვიზიტი: ეკონომიკის  საფუძვლები 

კურსი წარმოადგენს შესავალს ქცევით ეკონომიკაში: ესაა მცდელობა ფსიქოლოგიური 

საკითხების  ჩართვისა ეკონომიკურ ანალიზში. ქცევითი ეკონომიკა შედარებით ახალი სფეროა, 

მაგრამ მან უკვე დიდი ზეგავლენა იქონია ფინანსებზე, მარკეტინგზე, მენეჯმენტზე, 

ინდუსტრიულ ორგანიზაციაზე, ფსიქოლოგიაზე, პოლიტიკურ მეცნიერებაზე და 

ფილოსოფიაზე. 

ამ კურსში შეისწავლით როგორ ახსნის ქცევითი ეკონომიკა ფსიქოლოგიურ და სოციალურ 

ფენომენებს, და როგორ განსხვავდება ეს ახსნები სტანდარტული ეკონომიკური მიდგომებისგან. 

შესაბამისი თემები ეხება დამოკიდებულებას ნარკოტიკულინივთიერებების მიმართ, სექსს, 

კრიმინალს, ზედმეტ ჭამას, ზედმეტ თავდაჯერებულობას, დაგვიანებას და სხვა. კერძოდ, ჩვენ 

შევისწავლით სიტუაციებს, სადაც ირაციონალურობა ზეგავლენას ახდენს ადამიანების 

შეფასებებზე და გადაწყვეტილების მიღებაზე. 

ქცევით ეკონომიკა შეუფასებელია მათთვის, ვისაც ინტერესი გააჩნია ადამიანის ქცევის 

შესწავლის საკითხებში. კერძოდ, მათთვის ვისაც ინტერესი აქვს ეკონომიკაში, მენეჯმენტში, 

მარკეტინგში, საზოგადოებრივ პოლიტიკაში, და გადაწყვეტილების მიღების შეფასებაში.  

 

ციფრული მარკეტინგი 

პრერეკვიზიტი: მარკეტინგის მენეჯმენტი I 

კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან ციფრული მარკეტინგის საფუძვლებს. 

მიიღებენ საჭირო თეორიულ და პრაქტიკულ ცოდნას, რაც საშუალებას მისცემთ წარმატებით 

გამოიყენონ შესაძლებლობები, რასაც ციფრული სივრცე ქმნის. 

ციფრული სივრცე განსხვავდება რეალურისგან როგორც შესაძლებლობების, ასევე 

მომხმარებლის ქცევის თვალსაზრისით. შესაბამისად ბრენდებისთვის სულ უფრო და უფრო 

მნიშვნელოვანი ხდება მათი მარკეტინგული მიქსის ტრანსფორმაცია ციფრული სივრცისთვის, 

რაც მათ საშუალებას აძლევს შექმნან ახალი ღირებულება თავიანთი მომხმარებლებისთვის. 

აღნიშნული პროცესი მოიცავს სიტუაციის ანალიზს, კონკრეტული მარკეტინგული მიზნების 

დასახვას, მათი მიღწევის სტრატეგიის შემუშავებას, ტაქტიკური ნაბიჯების განსაზღვრას, 

კონკრეტული ქმედებების შესრულებასა და კონტროლისა და შეფასების მექანიზმების შექმნას. 

 

საინვესტიციო პორტფელის მართვა 

პრერეკვიზიტი: კორპორაციული ფინანსები II 

კურსში „საინვესტიციო პორთფელის მართვა“ განხილულია საინვესტიციო 

გადაწყვეტილებების და პორთფელის მართვის საკითხები იმისათვის, რომ ვისწავლოთ როგორ 

შეიძლება ჩვენი ფულადი რესურსების მართვა, მაქსიმალური სარგებლის მისაღებად. 

ამისათვის საჭიროა, ვიცოდეთ იმ საინვესტიციო ალტერნატივების შესახებ, რომლებიც 

დღეისათვის ხელმისაწვდომია, და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია განვავითაროთ 

ინვესტიციების ანალიზის ისეთი მეთოდები, რომლებსაც მომავალშიც გამოვიყენებთ, სხვა 

საინვესტიციო ალტერნატივების გაჩენის შემთხვევაში. 
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საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

პრერეკვიზიტი: მარკეტინგის მენეჯმენტი I და ინტეგრირებული მარკეტინგული 

კომუნიკაციები 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის კურსი მოიცავს ლექციებსა და სემინარებს სტრატეგიული 

კომუნიკაციის ამ დარგის წარმოშობის, არსის, პრაქტიკული განხორციელების 

ინსტრუმენტებისა და შეფასების მექანიზმების თაობაზე. საზოგადოებასთან ურთიერთობა, 

როგორც ინტეგრირებული მარკეტინგული კომუნიკაციების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

მიმართულება, რომელიც სტრატეგიული მენეჯმენტის კომპონენტია, გამოიყენება 

ორგანიზაციული იმიჯის მართვისა და რეპუტაციული მენეჯმენტის წარმართვისათვის. 

ამასთან, თანამედროვე საზოგადოებასთან ურთიერთობა გულისხმობს ამა თუ იმ 

ორგანიზაციისა და პიროვნების ორმხრივ კომუნიკაციასა და მიზანმიმართულ დიალოგს 

საკუთარ სამიზნე აუდიტორიასა და დაინტერესებულ მხარეებთან, რომლის საბოლოო მიზანი 

კომუნიკაციის მონაწილე ყველა მხარის ინტერესების დაკმაყოფილება და ჰარმონიული 

ინტერაქციაა. კურსი საინტერესო იქნება იმ სტუდენტებისთვის, ვინც დაინტერესებულია 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითადი ამოცანებისა და განხორციელების თანამედროვე 

ინსტრუმენტების თეორიის, ასევე პრაქტიკული ნიუანსებითა და ჩვენი ქვეყნის რეალობით. 

 

Blockchain და ინოვაციური ბიზნეს-მოდელები 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

IV ინდუსტრიული რევოლუციის ტექნოლოგიები - ბლოკჩეინი და კრიპტოვალუტები, 

სმართკონტრაქტები და ხელოვნური ინტელექტი (AI) და ნივთების ინტერნეტი (IoT), 3D 

პრინტინგი და დიდი მონაცემების (Big Data) ახალი გამოწვევის წინაშე აყენებს ბიზნესმენებსა 

და მენეჯერებს. კურსი ორიენტირებულია მომავალ მენეჯერებზე, რომლებსაც მოუწევთ შექმნან 

ან/და მართონ ბიზნესები ამ ახალი პარადიგმის ფარგლებში. 

 


