
 

 

 

უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიციების მოზიდვა 

სასწავლო პროგრამის სილაბუსი 

 

N სექცია აღწერა 

1. სასწავლო პროგრამის 

დასახელება 

უცხოური და ადგილობრივი ინვესტიციების მოზიდვა 

2. სასწავლო პროგრამის 

მიზანი 

სასწავლო პროგრამის მიზანია ადგილობრივი 

თვითმმართველი ერთეულის შესაბამისი თანამშრომლების 

ცოდნისა და უნარების გაზრდა უცხოური და 

ადგილობრივი ინვესტიციების მოზიდვაში.   

3. სასწავლო პროგრამის 

ზოგადი მიმოხილვა 

სასწავლო პროგრამა დაფუძნებულია საერთაშორისო 

პრაქტიკაზე და მისი შინაარსი დაყოფილია ოთხ ნაწილად:  

1. ინვესტიციის არსი და მნიშვნელობა; 

2. ეკონომიკის შეფასება;  

3. ინვესტიციის მოზიდვის სტრატეგია და 

ინსტრუმენტები; 

4. ინვესტიციის მოზიდვა; 

 

4. პროგრამის ძირითადი 

თემები/ქვეთემები 

1.  ინვესტიციის არსი და მნიშვნელობა  - 2  სთ (ლექცია - 40 

წთ, პრაქტიკული - 80 წთ) 

• შესავალი; 

• ინვესტიცია და ეკონომიკური განვითარება; 

• ინვესტიციის არსი და ფორმები; 

• ზოგადი ფაქტორები რაც განსაზღვრავს 

ინვესტიციაზე გადაწყვეტილების მიღებას. 

 

2. ეკონომიკის შეფასება  - ხანგრძლივობა 5 სთ 20 წთ 

(ლექცია - 110 წთ პრაქტიკული - 260 წთ) 

• ქვეყნის სტაბილურობისა და ეკონომიკის 



მიმოხილვა; 

• მუნიციპალური აქტივების გამოვლენა; 

• საინვესტიციო საჭიროებების გამოვლენა და 

ანალიზი; 

• მუნიციპალიტეტის SWOT ანალიზი;  

• საინვესტიციო მზაობის თვითშეფასება; 

 

3. ინვესტიციების მოზიდვის სტრატეგია და 

ინსტრუმენტები  - ხანგრძლივობა 6 სთ  10 წთ (ლექცია - 

110 წთ პრაქტიკული - 300 წთ) 

• საინვესტიციო ადგილების და სექტორების 

შერჩევა 

• ინდუსტრიული სექტორების ანალიზი; 

• მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო 

კატალოგი; 

• საინვესტიციო მზაობის ვებ-გვერდი;  

 

4 ინვესტიციის მოზიდვა - ხანგრძლივობა 2 სთ  30 წთ 

(ლექცია - 50 წთ პრაქტიკული - 100 წთ) 

• ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამები; 

• ინვესტიციების მოზიდვის მარკეტინგული 

სტრატეგიის განვითარება; 

• ინვესტორთა და შუამავალი კომპანიების 

ბაზის ფორმირება; 

 

 

5 სწავლების ფორმა და 

ფორმატი 

სწავლება დაფუძნებულია ინტერაქტიულ მეთოდზე და 

მოიცავს მონაწილეთა სტიმულირებას რათა დასვან ბევრი 

შეკითხვა და აქტიურად ჩაერთონ სამუშაო პროცესში.  

6 სწავლებისთვის საჭირო 

რესურსები 

ტრენინგის ინსტრუმენტები: ქაღალდის ფლიპჩარტი, 

მაგნიტური ფლიპჩარტი,  ფლიპჩარტის მარკერი, დაფა, 

დაფის მარკერი, ბლოკნოტი მონაწილეთათვის, საწერი 

კალამი მონაწილეთათვის, სამუშაო ფურცლები და 

მარკერები მონაწილეთათვის, ფერადი სტიკერები, 

ჭიკარტი, წებოვანი ფერადი ფურცლები.  



 

ტექნიკა: კომპიუტერი, სლაიდის გადამრთველი 

ჯოისტიკი, პროექტორი  

 

 

7 სასწავლო პროგრამის  

ხანგრძლივობა 

18 საკონტაქტო საათი 

8 საათების განაწილება • ტრენინგ-დღის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 დღეს 

• 1 დღის განმავლობაში ჩატარდება 6 სესია, მე-2 

დღეს 6 სესია, მე- 3  დღეს ჩატარდე 4 სესია; 

• თითოეული სესიის ხანგრძლივობა შეადგენს 30 – 60 

წუთს; 

შენიშვნა: ელექტრონული ფორმატის შემთხვევაში, 

დღეებისა და საკონტაქტო საათების რაოდენობა 

დამკვეთთან შეთანხმებით მოდიფიცირდება. 

თეორიული მეცადინეობისა და პრაქტიკული სამუშაოს 

შეფარდება: 

• თეორიული მეცადინეობა/ლექცია - 5 სთ და 20 წთ; 

• პრაქტიკული მეცადინეობა -  12 სთ და 40 წთ. 

 

შენიშვნა: თეორიულ მეცადინეობაზე ხდება მასალის 

პრეზენტაცია, ხოლო პრაქტიკულ მეცადინეობაზე - 

პრაქტიკული შემთხვევების (ქეისის) განხილვა, 

სავარჯიშოების შესრულება და დისკუსია თემატური 

საკითხების ირგვლივ 

9 სამიზნე მონაწილეები ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეები 

(ეკონომიკური, ფინანსური, კულტურის, განათლების და 

ინფრასტრუქტურის მიმართულებები) 

10 დაშვების წინაპირობა  ადგილობრივი თვითმმართველობის საჯარო მოხელეები 

(ეკონომიკური, ფინანსური, კულტურის, განათლების და 

ინფრასტრუქტურის მიმართულებები) 

11 მონაწილეთა 

მაქსიმალური 

ჯგუფში მონაწილეთა რაოდენობა არ აღემატება 20 

ადამიანს 



რაოდენობა ჯგუფში  

12 ტრენერი პროგრამაში ჩართულ ტრენერს აქვს: 

 

ა) სულ მცირე მაგისტრის ხარისხი სასწავლო პროგრამის 

შესაბამის სფეროში  

ბ) ტრენერად მუშაობის არანაკლებ 3 წლიანი გამოცდილება 

გ) სასწავლო პროგრამის შესაბამის სფეროში მუშაობის სულ 

მცირე 5 წლიანი გამოცდილება    

13 სწავლის შედეგები და 

კომპეტენციები  

მონაწილეებს გაეზრდებათ კომპეტენცია ადგილობრივი და 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის შესახებ, შემდეგ 

საკითხებში:  

• ინვესტიცია და ეკონომიკური განვითარება; 

• ინვესტიციის არსი და ფორმები; 

• ზოგადი ფაქტორები რაც განსაზღვრავს 

ინვესტიციაზე გადაწყვეტილების მიღებას. 

• ქვეყნის სტაბილურობისა და ეკონომიკის 

მიმოხილვა; 

• მუნიციპალური აქტივების გამოვლენა; 

• საინვესტიციო საჭიროებების გამოვლენა და 

ანალიზი; 

• მუნიციპალიტეტის SWOT ანალიზი;  

• საინვესტიციო მზაობის თვითშეფასება; 

• საინვესტიციო ადგილების და სექტორების 

შერჩევა 

• ინდუსტრიული სექტორების ანალიზი; 

• მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო 

კატალოგი; 

• საინვესტიციო მზაობის ვებ-გვერდი;  

• ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამები; 

• ინვესტიციების მოზიდვის მარკეტინგული 

სტრატეგიის განვითარება; 

• ინვესტორთა და შუამავალი კომპანიების 

ბაზის ფორმირება; 

 



ტრენინგ კურსის ერთერთი მიზანია მონაწილეებმა 

გააცნობიერონ ინვესტიციის მნიშვნელობა 

მუნიციპალიტეტის სოციო-ეკონომიკურ განვითარებაში და 

გადადგან პრაქტიკული ნაბიჯები ინვესტიციების 

მოსაზიდად.  

 

პრაქტიკული და თეორიული მასალის კომბინირებული 

გამოყენებით მონაწილეებს ექნებათ საკმარისი ცოდნა და 

უნარები, რომ შეიმუშაონ:  

• მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო კატალოგი  

• მოახდინონ საინვესტიციო მზაობის თვითშეფასება 

 

14 სწავლა-სწავლების 

პრინციპები და 

მეთოდიკა 

სწავლება დაყოფილია პრაქტიკულ და თეორიულ 

ნაწილებად, რაც მოიცავს: 

• საკითხის ახსნა; 

• კითხვა-პასუხი; 

• ქეისების განხილვა; 

• ჯგუფური სავარჯიშო; (მეინსტრიმინგის პრინციპი)  

• შედეგების პრეზენტაცია.  

15 შეფასების წესი 

 

შეფასება მოხდება Pre და Post ტესტების საფუძველზე. 

ტესტები მოიცავს 3-4 სავარაუდო პასუხს.  

16 ლიტერატურული 

წყაროები 

ძირითადი სასწავლო მასალა: 

ტრენინგ კურსისთვის შემუშავებული საკითხავი მასალა 

(Handbook), რომელიც 25-30 გვერდისგან შედგება. 

დამატებითი წყაროები: 

• The Determinants of Foreign Direct investment – OCED 

• The economics of international Investment Incentives - 

OCED 

• Defining and Measuring Green FDI – OCED  

• Drivers of Divestment Decisions of Multinational 

Enterprises – A cross country firm level perspective 



• World Investment Report 2018 – Investment and new 

industrial policies – UNCTAD  

• Innovations in Foreign Direct Investment Attraction – 

IDB  

• Effective Public Investment Across Levels of 

Government – OCED  

• Policy Guidance for Investment in Clean Energy 

Ifrastructure – OCED 

• Checklist for Foreign Direct Investment Incentive 

Policies – OCED 

• What Do Multinational Firms Want From Cities ? – 

World Bank Group.  

• Northern Rockies Investment attraction Strategy  2018 – 

Lions Gate Consulting Inc.  

• Guelph FDI Attraction And Retention Strategy and 

Action Plan  - W2N2 Partnership 

• City of Melton Investment Attraction Strategy 2016-2019 

• Investment Opportunities of Georgia 2019 – Enterprise 

Georgia 

• Foreign Investor perspectives and Policy Implications – 

World Bank Group.  

• Public Private Partnerships - World Bank 

• Public Governance of Public-Private Partnerships – 

OCED 

• Public Private Partnerships – ADB 

• ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება 

 

 

 

 

 

 


