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სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა 

 

სასწავლო კურსის პროგრამა 

შესავალი 

ბუღალტრის სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა (შემდგომ - სასერტიფიკაციო პროგრამა) 

შემუშავებულია  ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (ბსფ) განათლების სტანდარტების 

მოთხოვნების გათვალისწინებით,  რომელიც პროფესიით დაინტერესებულ პირს  საშუალებას 

აძლევს, მოიპოვოს სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსი და გახდეს ბსფ-ის წევრი.   

სასერტიფიკაციო პროგრამა წარმოადგენს ნაფიც სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის  

(ACCA) პროგრამის ქართულ ენაზე ადაპტირებულ ვარიანტს. სასერტიფიკაციო პროგრამის 

ფარგლებში მოპოვებული ცოდნა და კომპეტენცია სერტიფიცირებული ბუღალტრისათვის 

გარანტირებული შანსია, გახდეს მოთხოვნადი სპეციალისტი მინიმუმ შემდეგ თანამდებობებზე: 

მთავარი ბუღალტერი, ფინანსური დირექტორი და აუდიტორი. 

სასერტიიფიკაციო პროგრამა ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პროფესიის ადამიანისათვის. იგი არის 

არაეკონომიკური განათლების მქონე პირებისათვის ახალი პროფესიის დაუფლების საშუალება. 

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა მოიცავს პროფესიული სერტიფიცირებისათვის აუცილებელ 

სასწავლო კურსების ერთობლიობასა და სასერტიფიკაციო გამოცდებს. 

 

სასერტიფიკაციო პროგრამის მიზანი 

სასერტიფიკაციო პროგრამის მიზანია:  

ა)  სერტიფიცირებული ბუღალტრის კარიერით დაინტერესებულ უმაღლესი აკადემიური 

განათლების  მქონე და  ბაკალავრის, ან მასთან გათანაბრებულ საფეხურზე სწავლის უფლების 

მქონე ნებისმიერ პირს შეუქმნას თანაბარი პირობები, პროფესიული დახელოვნების გზით 

სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მოსაპოვებლად; 

ბ)  მუდმივად იყოს ბსფ-ის განათლების სტანდარტებით პროფესიონალი ბუღალტრისადმი 

მოთხოვნილი პროფესიული კომპეტენციების შესაბამისი; 

გ)  უზრუნველყოს სერტიფიცირებული  ბუღალტერი ისეთი ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეძენის 

შესაძლებლობით, რომელიც დაეხმარება დასაქმებასა და კარიერულ ზრდაში; 

დ)  გაამართლოს სერტიფიცირებული ბუღალტრის მიმართ საზოგადოების მოლოდინი.  

 

პროგრამაში მონაწილეობა 

სასერტიფიკაციო პროგრამაში მონაწილეობა და კანდიდატად დარეგისტრირება შეუძლია პირს, 

რომელსაც აქვს ბაკალავრის  ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი, საქართველოში ან 

უცხოეთში  მოპოვებული აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებულ საფეხურზე სწავლის უფლება 

ან, რომელიც პროფესიული განათლების V საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელია.  
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პროგრამაში მონაწილეობის მსურველმა პირადი განცხადების საფუძველზე რეგისტრაცია უნდა 

გაიაროს ბაფში. რეგისტრირებული პირი იწოდება კანდიდატად, სერტიფიცირებული ბუღალტრის 

სტატუსის მოპოვებამდე. 

სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მოსაპოვებლად კანდიდატები აბარებენ ბუღალ-

ტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის (შემდგომ - 

სამსახური) უფროსის ბრძანებით დამტკიცებული  ,,პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტით“ 

დადგენილ შემდეგ 5 გამოცდას:  

ა)  „ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება“ – ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება, ფასს 

სტანდარტების შესაბამისად, კვალიფიკაციის უმაღლეს დონეზე;  

ბ)   „აუდიტი“ –  აუდიტი, მარწმუნებელი მომსახურება და პროფესიული უნარები, პროფესიული 

სკეპტიციზმი და პროფესიული განსჯა, ეთიკური პრინციპები, საზოგადოებრივი ინტერესების 

დაცვის მიმართ  ვალდებულება, კვალიფიკაციის უმაღლეს დონეზე;  

გ)  „ბიზნესის მართვა და რისკი“ –  კორპორაციული მართვა, რისკის მართვა და შიდა კონტროლი, 

კვალიფიკაციის უმაღლეს დონეზე;                                                    

დ)  „ბიზნესსამართალი - ბიზნესის კანონმდებლობა,  კვალიფიკაციის საშუალო დონეზე. 

ე)   საგადასახადო დაბეგვრა“ – საგადასახადო კანონმდებლობა, კვალიფიკაციის საშუალო დონეზე.  

კანდიდატი სასერტიფიკაციო გამოცდისათვის ემზადება ბაფის სასწავლო პროგრამაში მონა-

წილეობით ან/და სასწავლო პროგრამაში მონაწილეობის გარეშე.  

 

სასწავლო კურსები 

პროფესიული სერტიფიცირებისათვის აუცილებელი სასწავლო კურსებია:  

 

1. ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება;  

2. მმართველობითი აღრიცხვა;  

3. აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება;  

4. კორპორაციული მართვა, რისკების მართვა და შიდა კონტროლი;  

5. სამეწარმეო და ორგანიზაციული გარემო;  

6. ბიზნესის სტრატეგია და მართვა;  

7. პროფესიული სკეპტიციზმი და პროფესიული განსჯა;  

8. ეთიკური პრინციპები;  

9. საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ვალდებულება;  

10. ფინანსური ანალიზი.  

11. ბიზნესსამართალი;  

12. საგადასახადო დაბეგვრა;  

13. ფინანსები და ფინანსური მართვა;  

14. ეკონომიქსი;  

15. ინფორმაციული ტექნოლოგიები.  
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მისაღწევი სწავლის შედეგები 

სასერტიფიკაციო პროგრამის ფარგლებში კანდიდატის მიერ მისაღწევი სწავლის შედეგებია: 

საგნები და 

კომპენტენციის სხვა 

სფეროები და  

კომპეტენციის დონეები 

სწავლის შედეგები 

ა)  ფინანსური აღრიცხვა 

და ანგარიშგება 

(უმაღლესი დონე) 

1.  ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების გამოყენება სამეურნეო 

ოპერაციებთან და სხვა მოვლენებთან მიმართებით. 

2.  ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს-

ების) სამეურნეო ოპერაციებთან და სხვა მოვლენებთან 

მიმართებით. 

3.  ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად გამოყენებული 

სააღრიცხვო პოლიტიკის მიზანშეწონილობის შეფასება. 

4.  ფინანსური ანგარიშგების, მათ შორის კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ფასს-ების შესაბამისად. 

5. ფინანსური ანგარიშგებისა და შესაბამის განმარტებით 

შენიშვნებში მოცემული ინფორმაციის ინტერპრეტაცია. 

6. არაფინანსური მონაცემების შემცველი ანგარიშების ინტერ-

პრეტაცია (მაგალითად,   მდგრადობის ანგარიშებისა და ინტეგ-

რირებული (შერეული) ანგარიშების). 

ბ)  მმართველობითი 

აღრიცხვა  

(საშუალო დონე) 

1. იმ მეთოდების გამოყენება, რომლებიც განკუთვნილია 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების დასასაბუთებლად, მათ 

შორის, პროდუქტის თვითღირებულების კალკულაცია, 

გადახრების ანალიზი, სასაქონლო-მატერიალური ფასეუ-

ლობების მარაგის მართვა, ბიუჯეტის შედგენა და პროგ-

ნოზირება (პროგნოზების გამოთვლა). 

2. სათანადო რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენება დანახარ-

ჯების ქცევისა და დანახარჯთა ცენტრების გასაანალიზებლად. 

3. ფინანსური და არაფინანსური მონაცემების ანალიზი, მმართვე-

ლობითი გადაწყვეტილებებისათვის აუცილებელი ინფორმა-

ციის მისაღებად. 

4.  ანგარიშების მომზადება მმართველობითი გადაწყვეტილებების 

დასასაბუთებლად, მათ შორის ანგარიშების, რომლებიც ეხება 

დაგეგმვასა და ბიუჯეტების შედგენას, დანახარჯების მართვას, 

ხარისხის კონტროლს, საქმიანობის შედეგების შეფასებას და 

შედარებით ანალიზს. 

5.  პროდუქტებისა და სამეურნეო (ბიზნეს) სეგმენტების შედეგების 

შეფასება. 
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გ)  ფინანსები და 

ფინანსური მართვა 

(საშუალო დონე) 

1.  საწარმოს დაფინანსების სხვადასხვა წყაროს შედარება, მათ 

შორის, საბანკო სახსრებით დაფინანსება, ფინანსური ინს-

ტრუმენტებით, ობლიგაციებით, საკუთარი კაპიტალითა და 

ფასიანი ქაღალდების ბაზრების მეშვეობით დაფინანსება. 

2.  ფულად ნაკადებსა და საბრუნავ კაპიტალზე ორგანიზაციის 

მოთხოვნების ანალიზი. 

3. ორგანიზაციის მიმდინარე და მომავალი ფინანსური მდგომა-

რეობის გაანალიზება სათანადო მეთოდების გამოყენებით, მათ 

შორის, კოეფიციენტების ანალიზი, ტენდენციების ანალიზი და 

ფულადი ნაკადების ანალიზი. 

4.  ორგანიზაციის კაპიტალის ღირებულების გამოსათვლელად 

გამოყენებული ელემენტების მიზანშეწონილობის შეფასება. 

5.  კაპიტალის ბიუჯეტირების მეთოდების გამოყენება ფასიან 

ქაღალდებზე საინვესტიციო გადაწყვეტილებების შესაფასებ-

ლად. 

6.  შემოსავლებზე დაფუძნებული, აქტივებზე დაფუძნებული და 

საბაზრო შეფასების მიდგომების ახსნა, რომლებიც გამოიყენება 

საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მისაღებად, ბიზნესის 

დაგეგმვასა და გრძელვადიან ფინანსურ მართვაში. 

დ)  საგადასახადო 

დაბეგვრა 

 (საშუალო დონე) 

1. საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბა-

მისობა და  დეკლარირების მოთხოვნები. 

2. პირდაპირი და არაპირდაპირი გადასახადების გამოთვლა 

ფიზიკური პირებისა და სუბიექტებისათვის. 

3. მარტივ საერთაშორისო ოპერაციებთან დაკავშირებული 

საგადასახადო საკითხების ანალიზი. 

4.  გადასახადების დაგეგმვას, კანონიერი გზებით გადასახადების 

შემცირებასა და გადასახადების უკანონო მეთოდებით 

დამალვას ან შემცირებას შორის განსხვავების ახსნა. 

ე)  აუდიტი და 

მარწმუნებელი 

მომსახურება 

(უმაღლესი დონე) 

1.  ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების მიზნებისა და 

ეტაპების აღწერა. 

2. აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების, შესაფერისი კანო-

ნებისა და სხვა ნორმატიული აქტების გამოყენება ფინანსური 

ანგარიშგების აუდიტში. 

3.  ფინანსური ანგარიშგების არსებითი უზუსტობის რისკების 

შეფასება და აუდიტის სტრატეგიაზე მისი გავლენის განხილვა. 

4.  აუდიტორულ გარიგებებში გამოსაყენებელი რაოდენობრივი 

მეთოდების პრაქტიკული გამოყენება. 

5.  მარწმუნებელი გარიგებების ელემენტებისა  და მარწმუნებელი 

გარიგებების სტანდარტების ძირითადი ელემენტების ახსნა. 
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ვ)   კორპორაციული 

მართვა, რისკების 

მართვა და შიდა 

კონტროლი 

(უმაღლესი დონე) 

1.  ეფექტიანი კორპორაციული მართვის პრინციპების ახსნა, მათ 

შორის, მესაკუთრეთა, ინვესტორებისა და მართვის უფლება-

მოსილებით აღჭურვილი პირების უფლებებისა და პა-

სუხისმგებლობების ახსნა. ასევე კორპორაციულ მართვაში, 

ინფორმაციის გამჟღავნებისა და გამჭვირვალობის მოთხოვნებში 

დაინტერესებულ მხარეთა როლის ახსნა. 

2.  ორგანიზაციის მართვის სტრუქტურის ელემენტების ანალიზი. 

3.  ორგანიზაციის რისკებისა და შესაძლებლობების ანალიზი 

რისკის მართვის კონცეფციის ფარგლებში. 

 4. ფინანსურ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული შიდა კონტროლის 

ანალიზი. 

ზ)  ბიზნესსამართალი 

(საშუალო დონე) 

1. სხვადასხვა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის სუბიექ-

ტების საქმიანობის მარეგულირებელი და სხვა საკანონმდებლო 

აქტების ახსნა. 

2.  სერტიფიცირებული ბუღალტრის საქმიანობის გარემოსთან 

დაკავშირებული კანონებისა და სხვა ნორმატიული აქტების  

ახსნა. 

თ)  ინფორმაციული  

ტექნოლოგიები 

(საშუალო დონე) 

1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების საერთო კონტროლის 

საშუალებებისა და შესაბამისი გამოყენებითი (პროგრამული) 

კონტროლის საშუალებების ადეკვატურობის ანალიზი. 

2. ახსნა, თუ როგორ უწყობს ხელს ინფორმაციული ტექნოლო-

გიები მონაცემების ანალიზსა და გადაწყვეტილებების მიღებას. 

 3. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით ბიზნესის 

(სამეურნეო) ანალიზით გადაწყვეტილებების ხელშეწყობა. 

ი)  სამეწარმეო და 

ორგანიზაციული 

გარემო 

(საშუალო დონე) 

1. იმ გარემოს დახასიათება, სადაც ორგანიზაცია საქმიანობს, მათ 

შორის, ძირითადი ეკონომიკური, სამართლებრივი, პოლი-

ტიკური, სოციალური, ტექნიკური, საერთაშორისო და კულ-

ტურული ძალების (ფაქტორების). 

2. გლობალური გარემოს ასპექტების ანალიზი, რომლებიც 

ზემოქმედებს საერთაშორისო ვაჭრობასა  და ფინანსებზე. 

3. გლობალიზაციის ნიშნების დახასიათება, მათ შორის 

მულტინაციონალური კორპორაციების, ელექტრონული კომერ-

ციისა და განვითარებადი ბაზრების როლის. 

კ)  ეკონომიკური 

თეორია (ეკონომიქსი) 

საბაზო  დონე 

1. მიკროეკონომიკისა და მაკროეკონომიკის ძირითადი პრინ-

ციპების დახასიათება; 

2. სამეწარმეო საქმიანობაზე მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების 

ცვლილების გავლენის დახასიათება. 

3. სხვადასხვა ტიპის საბაზრო სტრუქტურების ახსნა, მათ შორის 

თავისუფალი (სრულყოფილი) კონკურენციის, მონოპოლის-

ტური კონკურენციის, მონოპოლიისა და ოლიგოპოლიის. 
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ლ)  ბიზნესის სტრატეგია 

და მართვა  

(საშუალო დონე) 

1.  ორგანიზაციების სხვადასხვა ორგანიზაციული ფორმების და 

მართვის სტრუქტურების ახსნა. 

2.  ორგანიზაციებში სხვადასხვა ტიპის ფუნქციური და საოპერა-

ციო სამსახურების შექმნის მიზნისა და მნიშვნელობის ახსნა. 

3. ორგანიზაციის სტრატეგიაზე მოქმედი გარე და შიდა ფაქტო-

რების ანალიზი. 

4. იმ პროცესების ახსნა, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია 

ორგანიზაციის სტრატეგიის პრაქტიკაში განსახორციელებლად. 

 5. იმის ახსნა, როგორ შეიძლება ორგანიზაციული ქცევის თეო-

რიების გამოყენება ორგანიზაციაში მომუშავე პიროვნებების, 

გუნდისა და ორგანიზაციის საქმიანობის შედეგების გასაუმ-

ჯობესებლად. 

მ)  ფინანსური ანალიზი 

(საშუალო დონე) 

 

 

 

 

1.   ფინანსებსა და ბიზნესის სტრატეგიას შორის კავშირის ახსნა. 

2.  ბიზნესის სტრატეგიის ფორმულირებისა და მხარდაჭერისათვის 

ფინანსური გადაწყვეტილებების შეფასება. 

3.  დანახარჯთა და მმართველობითი აღრიცხვის როლის შეფასება 

სტრატეგიული დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მიღებისას. 

4.  ფინანსური კოეფიციენტების გამოყენება სტრატეგიებს შორის 

არჩევანის გაკეთების და სტრატეგიის განხორციელებისას.  

ნ)  ზოგადი უნარები 

(საშუალო დონე) 

1. სხვადასხვა წყაროდან მიღებული სხვადასხვა სახის ინფორ-

მაციის შეფასება კვლევის, ანალიზისა და სინთეზის მეშვეობით. 

2. პროფესიული განსჯის გამოყენება, მათ შორის შესაძლო 

ვარიანტების დადგენა და შეფასება, კარგად დასაბუთებული 

დასკვნების გამოსატანად სათანადო ფაქტებისა და გარემო-

ებების გათვალისწინებით. 

3.  იმის დადგენა, როდის არის მიზანშეწონილი სპეციალისტებთან 

კონსულტაციების გამართვა პრობლემების გადასაჭრელად და 

დასკვნების გამოსატანად. 

4. ლოგიკური მსჯელობის, კრიტიკული ანალიზისა და შემოქმე-

დებითი (ინოვაციური) აზროვნების გამოყენება პრობლემების 

გადასაჭრელად. 

5.  რეკომენდაციების მომზადება, მრავალმხრივი და რთულად 

იდენტიფიცირებადი პრობლემების გადაჭრის გზების შესახებ. 

ო)  კომუნიკაციის  

უნარები 

(საშუალო დონე) 

1.  თანამშრომლობისა და გუნდური მუშაობის უნარის წარმოჩენა 

ორგანიზაციის საერთო მიზნების მისაღწევად. 

2.  ინფორმაციის ნათლად და ლაკონურად მიწოდება როგორც 

წერილობით, ისე სიტყვიერად, როდესაც ინფორმაციას 

წარადგენს და იხილავს ან ანგარიშს ადგენს ფორმალურ და 

არაფორმალურ სიტუაციაში. 
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3.  ყველანაირ ურთიერთობაში გაცნობიერებული კულტურული 

და ენობრივი განსხვავებების დემონსტრირება. 

4.  აქტიური  მოსმენისა და ეფექტური გასაუბრების ტექნიკის 

გამოყენება. 

5.  მოლაპარაკების წარმოების უნარების გამოყენება საკითხის 

მოსაგვარებლად და შეთანხმების მისაღწევად. 

6.  რჩევის მიცემისა და მოთათბირების უნარების გამოყენება 

კონფლიქტის მინიმუმამდე დასაყვანად ან გადასაჭრელად, 

პრობლემების მოსაგვარებლად და ხელსაყრელი შესა-ძლებ-

ლობების  მაქსიმალურად გამოყენების უზრუნველ-საყოფად. 

7. იდეების მიწოდება და სხვებზე გავლენის მოხდენა მხარ-

დაჭერის მიღებისა და ვალდებულებების შესრულების უზრუნ-

ველსაყოფად. 

პ)  პიროვნული უნარები 

(საშუალო დონე) 

1.  მუდმივად სწავლისადმი თავდადებულობის დემონსტრირება. 

2. პროფესიული სკეპტიციზმის გამოყენება, ყველანაირი ინფორ-

მაციის გამოკვლევისა და კრიტიკულად შეფასების გზით. 

3. თვითდისციპლინისა და თვითკონტროლის მაღალი სტანდარ-

ტების დადგენა, სხვების მაგალითზე და თვითგააზრების 

მეშვეობით. 

4. დროისა და რესურსების მართვა პროფესიული ვალდებუ-

ლებების შესრულების უზრუნველსაყოფად. 

5. პრობლემების წინასწარგანჭვრეტა და მათი გადაჭრის პოტენ-

ციური გზების/გეგმების დასახვა. 

6.  ახალი შესაძლებლობების მიმართ მზაობის უნარი. 

ჟ) ორგანიზაციული 

უნარები 

(საშუალო დონე) 

1. დავალებების შესრულება ორგანიზაციაში მიღებული მეთო-

დებით, დავალების დადგენილ ვადებში შესრულების 

უზრუნველსაყოფად. 

2.  საკუთარი და სხვების სამუშაოს მიმოხილვა იმის დასადგენად, 

შეესაბამება თუ არა შესრულებული სამუშაო ორგანიზაციის 

ხარისხის დადგენილ სტანდარტებს. 

3.  ადამიანთა მართვის უნარების გამოყენება სხვა თანამშრომელთა 

მოტივირებისა და მათი ზრდა-განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით. 

4. სამუშაოთა დელეგირების უნარების გამოყენება თანამშრომ-

ლებზე დავალებების გასანაწილებლად; 

5. ლიდერობის უნარების გამოყენება სხვებზე გავლენის 

მოსახდენად, რათა მათ იმუშაონ ორგანიზაციის მიზნების 

მისაღწევად. 

6.  სათანადო მექანიზმებისა და მეთოდების გამოყენება შრომის 

ნაყოფიერებისა და ეფექტიანობის ასამაღლებლად და გადაწყვე-

ტილებების მიღების პროცესის გასაუმჯობესებლად. 
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რ) პროფესიული 

სკეპტიციზმი და 

პროფესიული განსჯა 

(საშუალო დონე) 

1.  კრიტიკული აზროვნების გამოყენება ფინანსური ინფორმაციისა 

და სხვა შესაბამისი მონაცემების შესაფასებლად. 

2.  გონივრული შესაძლო ვარიანტების დადგენა და შეფასება, 

კარგად დასაბუთებული დასკვნების გამოსატანად, სათანადო 

ფაქტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. 

ს)  ეთიკური პრინციპები 1.  ეთიკის ძირითადი არსის ახსნა.  

2.  წესებზე დაფუძნებული და პრინციპებზე დაფუძნებული ეთი-

კის მიდგომების უპირატესობებისა და ნაკლოვანებების ახსნა. 

3.  ეთიკური პრობლემების გამოვლენა და იმის დადგენა, როდის 

უნდა იქნეს გამოყენებული ეთიკური პრინციპები. 

4.  მოქმედების სხვადასხვა კურსის გაანალიზება და მათი 

ეთიკური შედეგების განსაზღვრა. 

5. ძირითადი ეთიკური პრინციპების: პატიოსნების, ობიექტუ-

რობის, პროფესიული კომპეტენციისა და სათანადო გულისხმი-

ერების, კონფიდენციალობისა და პროფესიული ქცევის  

გამოყენება ეთიკურ დილემასთან მიმართებით და დილემის 

გადაჭრის სათანადო მიდგომის განსაზღვრა. 

6. პროფესიული ქცევისას შესაბამისი ეთიკური მოთხოვნების/ 

ნორმების გამოყენება სტანდარტების შესაბამისად. 

ტ) საზოგადოებრივი 

ინტერესების დაცვის 

ვალდებულება 

(საშუალო დონე) 

1.  ეთიკის როლის ახსნა  ბუღალტრული  პროფესიისა და სოცია-

ლური პასუხისმგებლობის კონტექსტში. 

2.  ეთიკის როლის ახსნა ბიზნესისა და სათანადო კორპორაციული 

მართვის კონტექსტში. 

3. ეთიკისა და სამართლის ურთიერთკავშირის, მათ შორის, საკანონ-

მდებლო და სხვა ნორმატიულ აქტებსა და საზოგადოებრივ 

ინტერესებს შორის ურთიერთკავშირის გაანალიზება. 

4.  პიროვნებაზე, ბუღალტრულ პროფესიასა და საზოგადოებაზე 

არაეთიკური ქცევის გავლენის/შედეგების გაანალიზება. 
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სწავლის  შინაარსი 

პროფესიული სერტიფიცირებისათვის აუცილებელი სასწავლო კურსები სწავლისა და გამოცდების 

მიზნებისათვის აგრეგირებულია შემდეგ მოდულებად:  

1.    F1. ბუღალტერი ბიზნესში 

2.    F2. მენეჯერული აღრიცხვა  

3.    F3. ფინანსური აღრიცხვა  

4.    F4. ქართული ბიზნესსამართალი (სასერტიფიკაციო პროგრამის სასწავლო კურსი) 

5.    F5. საქმიანობის შედეგების მართვა  

6.    F6. საგადასახადო დაბეგვრა (სასერტიფიკაციო პროგრამის სასწავლო კურსი) 

7.    F7. ფინანსური ანგარიშგება 

8.    F8. აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება 

9.    F9. ფინანსური მართვა 

10.   P1. კორპორაციული მართვა, რისკი და ეთიკა (სასერტიფიკაციო პროგრამის კურსი) 

11.   P2. კორპორაციული ანგარიშგება (სასერტიფიკაციო პროგრამის  კურსი) 

12.   P3.  ბიზნესის ანალიზი 

13.   P4.  ფინანსური მართვა (უმაღლესი დონე) 

14.   P7. აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება (სასერტიფიკაციო პროგრამის  კურსი) 

სასწავლო კურსების მოდულებად დაყოფა ეფუძნება ბრიტანეთის ნაფიც სერტიფიცირებულ 

ბუღალტერთა ინსტიტუტის (ACCA) სასერტიფიკაცო პროგრამას და წარმოადგენს მის ქართულად 

ადაპტირებულ მოდელს. 

კანდიდატების სასწავლო კურსის სწავლებას უზრუნველყოფს ბაფის პროფესიონალ ბუღალტერთა 

ინსტიტუტი. სწავლება ორგანიზებულია სემესტრულად. სემესტრის ხანგრძლივობაა 17-18 კვირა 

გამოცდებამდე. მოდულების მიხედვით სწავლების საათების მოცულობა განსაზღვრულია 

შესაბამის სილაბუსებში. კანდიდატს შეუძლია სემესტრში აირჩიოს მაქსიმუმ 3 მოდული. 

კანდიდატები უზრუნველყოფილნი არიან მოდულის შესაბამისი სახელმძღვანელო 

ლიტერატურით. 

ბაფი პერიოდულად გადასინჯავს სასერტიფიკაციო პროგრამების/სასწავლო კურსის 

ცალკეული მოდულების  სილაბუსს და  განაახლებს მათ, საკანონმდებლო და სხვა  

მარეგულირებელ ნორმებში (სტანდარტებში) განხორციელებული ცვლილებების   

შესაბამისად არაუგვიანეს 3 წელიწადში ერთხელ.   
 

კანდიდატთა შეფასების სისტემა 

კანდიდატების შეფასება ეფუძნება სასერტიფიკაციო გამოცდებს და გამომუშავებულ უნარ-ჩვევებს. 

სასერტიფიკაციო გამოცდით კანდიდატის კომპეტენცია ფასდება 100-ქულიანი სისტემით. გამოცდა  

ჩაბარებულად ითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის მიღების შემთხვევაში. კანდიდატის 

მიერ გამომუშავებული უნარ-ჩვევები დასტურდება აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის 

სფეროში 3-წლიანი პრაქტიკული გამოცდილების დაგროვებით. 
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სასერტიფიკაციო გამოცდები 

კანდიდატის მიერ სასწავლო კურსის დასრულება დასტურდება შესაბამისი გამოცდის ჩაბარებით. 

სასერტიფიკაციო გამოცდები გულისხმობს კანდიდატის პროფესიული კომპეტენციის შეფასებას.  

გამოცდები ტარდება სასწავლო კურსების აგრეგირებული მოდულების მიხედვით. სასწავლო 

კურსებთან ერთად პროფესიული კომპეტენციის გამოცდაზე მოწმდება ასევე სხვა კომპეტენციის 

სფეროები. კერძოდ: 

1. ზოგადი უნარები;  

2. კომუნიკაციის უნარები;  

3. პიროვნული უნარები;  

4. ორგანიზაციული უნარები.  

სასერტიფიკაციო გამოცდები ტარდება წელიწადში ორ საგამოცდო სესიად –  ზამთრის (იანვარი) 

და ზაფხულის (ივნისი) საგამოცდო სესიად.  

გამოცდების ორგანიზება ეფუძნება ბაფის სასერტიფიკაციო გამოცდების მომზადებისა და  მართვის 

პოლიტიკასა და პროცედურებს. 

გამოცდისაგან გათავისუფლება 

დასაშვებია კანდიდატის პროფესიული სერტიფიცირებისათვის აუცილებელი სასწავლო კურსების 

ცალკეული გამოცდისაგან გათავისუფლება.  კანდიდატის გამოცდისაგან განთავისუფლების 

ინსტრუმენტად გამოიყენება ჩათვლა.  

  

შესაძლებელია კანდიდატს ჩაეთვალოს პროფესიული კომპეტენციის გამოცდაზე შესამოწმებელი 

შემდეგი სასწავლო კურსები:   

ა)  ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება;  

ბ)   მმართველობითი აღრიცხვა;  

გ)  აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება;  

დ)  კორპორაციული მართვა, რისკების მართვა და შიდა კონტროლი;  

ე)  სამეწარმეო და ორგანიზაციული გარემო;  

ვ)  ბიზნესის სტრატეგია და მართვა;  

ზ)  პროფესიული სკეპტიციზმი და პროფესიული განსჯა;  

თ)  ეთიკური პრინციპები;  

ი)  საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ვალდებულება;  

კ)  ფინანსური ანალიზი.  

ლ) ბიზნესსამართალი;  

მ)  საგადასახადო დაბეგვრა;  

ნ)   ფინანსები და ფინანსური მართვა;  

ო)  ეკონომიქსი;  

პ)  ინფორმაციული ტექნოლოგიები.  



ბაფი               სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა, სასწავლო კურსის პროგრამა 
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ზემოთ ჩამოთვლილ სასწავლო კურსებში ჩათვლის მიღების უფლება აქვთ იმ პირებს, რომელთაც 

უმაღლესი განათლება მიღებული აქვთ  ბიზნესის ადმინისტრირების  მიმართულებებით – 

ბუღალტრული აღრიცხვა, მენეჯმენტი, ფინანსები და სოციალური მიმართულებით ეკონომიკის 

დარგში და კვალიფიკაცია მინიჭებული აქვთ: 

1. 2005 წლის ჩათვლით. ასეთი კანდიდატები გამოცდაზე დაიშვებიან მხოლოდ 2021 წლამდე 

უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის საფუძველზე.  

2. 2005 წლის შემდეგ, მაგრამ არაუგვიანეს 2019 წლის პირველი იანვრისა. ასეთი კანდიდატების 

სასერტიფიკაციო გამოცდებზე დაშვება მოხდება დაშვებისათვის გათვალისწინებული 

სასწავლო კურსის/საგნის ჩათვლის საფუძველზე, რომელიც განხორციელდება დიპლომის 

დანართში ასახული ჩათვლილი/ჩაბარებული სასწავლო კურსის/საგნის შესაბამისად. 

3. 2019 წლის პირველი იანვრის შემდეგ.   ასეთი კანდიდატების სასერტიფიკაციო გამოცდებზე 

დაშვება მოხდება დაშვებისათვის გათვალისწინებული სასწავლო კურსის/საგნის ჩათვლის 

საფუძველზე, რომელიც განხორციელდება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 

აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ აღიარებული, საგანმანათლებლო საქმიანობის 

განმახორციელებელი პირის ცალკეული დისციპლინების (საგნების) ფარგლებში სწავლის 

შედეგების მიხედვით, საათების მინიმალური მოცულობის გათვალისწინებით. 

საგანმანათლებლო საქმიანობის განმახორციელებელი პირის დისციპლინების (საგნის) 

ჩათვლა ხორციელდება სამსახურის მიერ აღიარებული, საგანმანათლებლო საქმიანობის 

განმახორციელებელი პირის ცალკეული დისციპლინების (საგნების) ფარგლებში სწავლის 

შედეგების მიხედვით, საათების მინიმალური მოცულობის გათვალისწინებით.  

ბაფის  სასწავლო  კურსის ჩათვლა ხორციელდება  სასწავლო კურსის    სწავლის შედეგების 

მიხედვით, რომელიც უნდა შეადგენდეს მინიმუმ 70 საათს. ჩათვლების მიღებისათვის პირი 

მიმართავს ბაფის განათლების კომიტეტს და წარუდგენს შესაბამის დოკუმენტებს.  

პირი უფლებამოსილია ჩაითვალოს უცხოეთში საგანმანათლებლო დაწესებულებებაში დასრუ-

ლებული საგნი/სასწავლო კურსი, სამსახურის მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე. კანდიდა-

ტისათვის სასწავლო კურსის ჩათვლა მოიცავს ასევე შესაბამისი გამოცდისაგან გათავისუფლებას.  

 
სერტიფიკატი  
სრული სასერტიფიკაციო პროგრამის დასრულებისა და სათანადო უნარ-ჩვევების დადასტურების 

შედეგად კანდიდატს ენიჭება  სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსი. ამ სტატუსის 

დამადასტურებლად ბაფი სერტიფიცირებულ ბუღალტერს გადასცემს პროფესიონალი 

ბუღალტრის სერტიფიკატს.  

სერტიფიკატი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:  

ა)  სახელი, გვარი;  

ბ)  პირადი ნომერი;  

გ)  სერტიფიკატის გამცემი პირის ლოგო;  

დ)  სერტიფიკატის ნომერი;  

ე)  სერტიფიკატის გაცემის თარიღი. 
ვ) ბაფის სრული სახელწოდება და საინდენტიფიკაციო ნომერი, დამოწმებული უფლებამოსილი 

პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით 



ბაფი                  სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა, თვითშეფასების ანგარიში 
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სასერტიფიკაციო პროგრამის აღიარების  თვითშეფასების ანგარიში 

 
## შინაარსი კი არა კომენტარი 

 

1 სასწავლო კურსი  უნდა წარიმართოს სასწავლო კურსის 

პროგრამის (სილაბუსის) შესაბამისად? 

☒ ☐  

2 ერთი სასწავლო კურსის პროგრამა (სილაბუსი) მოიცავს ერთ 

ან რამდენიმე კომპეტენციის სფეროს? 

☒ ☐  

3 სასერტიფიკაციო პროგრამის მიზანი შეესაბამება პრო-

ფესიულ მოთხოვნებს, ნათლად არის ჩამოყალიბებული და 

ორიენტირებულია დასაქმების ბაზარზე? 

☒ ☐  

4 სასერტიფიკაციო პროგრამის მიზანი არის მიღწევადი? ☒ ☐  

5 სასწავლო კურსის შინაარსი განსაზღვრულ ვადაში  უზრუნ-

ველყოფს სწავლების მეთოდებისა და საათების მოცულობის 

გათვალისწინებით დასახული მიზნებისა და სწავლის 

შედეგების მიღწევას?  

☒ ☐  

6 გონივრულია სწავლის შედეგების მიღწევისთვის აუცილე-

ბელი საათების რაოდენობა? 

☒ ☐  

7 სწავლის შედეგები არის მკაფიოდ განსაზღვრული და 

შეესაბამება სამსახურის მიერ დადგენილ მინიმალურ სწავ-

ლის შედეგებს? 

☒ ☐  

8 სხვადასხვა სასწავლო კურსის და სწავლების მეთოდების 

ერთობლიობა უზრუნველყოფს სასერტიფიკაციო პროგრამით  

დასახული მიზნებისა და სწავლის შედეგების მიღწევას,  

კომპეტენციის დონის შესაბამისად? 

☒ ☐  

9 კომპეტენციის სფეროები, რომელსაც მოიცავს სასერტი-

ფიკაციო პროგრამის შემადგენელი თითოეული სასწავლო 

კურსი, მკაფიოდ იდენტიფიცირდება და შეესაბამება პრო-

ფესიული კომპეტენციის კომპონენტ(ებ)ს? 

☒ ☐  

10 შეფასების მეთოდები, სასერტიფიკაციო პროგრამის თითო-

ეულ სასწავლო კურსისათვის და მიღწეული სწავლის 

შედეგების შეფასებისათვის, ადეკვატურია და სამართლიანად 

აფასებდეს კანდიდატს? 

☒ ☐  

11 სასწავლო ლიტერატურა და სხვა სასწავლო მასალები ითვა-

ლისწინებს შესაბამისი სფეროს თანამედროვე და აქტუალურ 

მოთხოვნებს, შეიცავდეს პრაქტიკულ ელემენტებს და 

უზრუნველყოფს სწავლის შედეგების მიღწევას? 

☒ ☐  

12 კანდიდატის ცოდნის შეფასების პროცესი არის გამჭვირვალე, 

რაც უზრუნველყოფს კანდიდატის ინფორმირებას მიღწეული 

შედეგების, ნაკლოვანებებისა და გაუმჯობესების გზების 

შესახებ? 

☒ ☐  

13 სასწავლო კურსის  მიზანია კანდიდატის მიერ სასწავლო 

კურსის პროგრამით (სილაბუსით) გათვალისწინებული შე-

საბამისი პროფესიული კომპეტენციის გამომუშავება? 

☒ ☐  

 



ბაფი           სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა - სასწავლო კურსის სილაბუსები 
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თითოეული სასწავლო კურსისათვის შესაბამისი სილაბუსი 

1. სასწავლო კურსის სილაბუსი მოდულისათვის - ბუღალტერი ბიზნესში 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

 F1 ბუღალტერი ბიზნესში 

 

სასწავლო კურსის 

მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია, ბიზნესსა და მის გარემოზე წარმოდგენის 

შექმნა და იმის გაგება, თუ რა წვლილის შეტანა შეუძლია ბუღალტერიას 

თუ სხვა სამსახურებს ორგანიზაციის ნაყოფიერად, ეფექტურად და 

ეთიკურად მართვასა თუ განვითარებაში. 

ამ კურსის ათვისების შემდეგ კანდიდატი შეძლებს უპასუხოს: 

 რა სტრუქტურა აქვს ორგანიზაციას, როგორ არის ორგანიზებული და 

როგორ იმართება ის გარე, დაკავშირებული და შიდა დაინტერესებული 

მხარის მიერ ან მათი სახელით; 

 რა გავლენა აქვს გარემოს სამეურნეო საქმიანობაზე და განსაკუთრებით 

აღრიცხვის ფუნქციაზე;  

 რა დანიშნულება აქვს ბუღალტერიას და სხვა სამსახურებს 

ორგანიზაციაში; 

 რა როლი აქვს აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის მექანიზმებს 

საქმიანობის შედეგების დაგეგმვაში, მონიტორინგსა და შეფასებაში, 

ასევე თაღლითობისა და ბიზნესის წარუმატებლობის პრევენციაში; 

 რას გულისხმობს უფლებამოსილებებისა და ლიდერობის პრინციპები. 

გუნდებისა და ცალკეული ადამიანების ქცევა და მათი ეფექტურად 

მართვა; 

 როგორ ხდება ეფექტური კადრების მოზიდვა და განვითარება 

შესაბამისი მეთოდებითა და პროცედურებით; კონსტრუქციული 

ურთიერთობების ჩამოყალიბება ეფექტური კომუნიკაციითა და 

პიროვნებათშორისი უნარებით. 

სასწავლო კურსის 

სწავლების 

მეთოდები 

სასწავლო კურსი ისწავლება ერთი სემესტრი. იგი მოიცავს 16-17 კვირას. 

სწავლების მიდგომა გულისხმობს კვირაში ერთჯერად ან იშვიათად  

ორჯერად 4-საათიან სააუდიტორიო და 12-საათიან დამოუკიდებელ 

მუშაობას. სასწავლო პროცესს უძღვება ბაფის შვილობილი საწარმო შპს 

„პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი“. 

სწავლის შედეგების უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ლექცია, პრაქ-

ტიკული მუშაობა და დამოუკიდებელი მუშაობა. 
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სასწავლო კურსის 

თემატიკა  

1. ბიზნესორგანიზაცია 

ა.   ორგანიზაციის არსი 

ბ.   მთავარი განყოფილებების როლი და ფუნქციები ბიზნესორგა-

ნიზაციაში 

გ.   სტრატეგიული, ტაქტიკური და ოპერაციული დაგეგმვის დონეები 

ორგანიზაციაში 

2. ორგანიზაციული სტრუქტურა 

ა. ორგანიზაციული სტრუქტურა (მოწყობა) 

3.  ორგანიზაციული კულტურა 

ა.  ორგანიზაციული კულტურის განსაზღვრა 

ბ.  ორგანიზაციის კულტურის განმსაზღვრელი ფაქტორები 

გ.  ავტორები კულტურის შესახებ 

4.   ლიდერობა, მართვა და ზედამხედველობა 

ა.  შესავალი 

ბ.  მართვის თეორიები 

გ.  მართვის უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა 

დ.  თეორიები ლიდერობის მეთოდებთან დაკავშირებით 

ე.  ლიდერობის სხვადასხვა სტილი 

5.   ინდივიდუალური და ჯგუფური ქცევა ბიზნესორგანიზაციებში 

ა.  ცალკეული ადამიანისა და ჯგუფის ქცევის მთავარი მახასია-

თებლები 

ბ.   ცალკეული ადამიანებისა და გუნდების წვლილი ორგანიზაციის 

წარმატებაში 

გ.   სამუშაოსადმი ინდივიდუალური და გუნდური მიდგომა 

6.   გუნდის შექმნა, განვითარება და მართვა    

ა.   განსხვავება ჯგუფსა და გუნდს შორის 

ბ.   გუნდის დანიშნულება 

გ.   მენეჯერის როლი გუნდის შექმნაში 

დ.   ეფექტური გუნდის დამახასიათებელი თვისებები 

ე.   გუნდის ეფექტურობის შეფასება 

7.  ინდივიდებისა და ჯგუფების მოტივაცია 

ა.   შესავალი 

ბ.   არსისა და პროცესის თეორიები მოტივაციაში 

გ.   შინაგანი და გარეგანი სტიმულები 

დ.   ანაზღაურების სისტემები 

8. ინფორმაციული ტექნოლოგიები და საინფორმაციო სისტემები ბიზნესში 

ა. ინფორმაციული ტექნოლოგიები და საინფორმაციო სისტემები 

ბ. ინფორმაციის ხარისხი 
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გ.  ხელმძღვანელობის სტრუქტურა და მოთხოვნა ინფორმაციაზე 

დ.  ინფორმაციის წყაროები 

ე.  საინფორმაციო სისტემები ორგანიზაციის შიგნით 

ვ.  ელექტრონული ცხრილებითა და მონაცემთა ბაზით სარგებლობა 

9.  პოლიტიკური და სამართლებრივი ფაქტორები 

ა.  შესავალი პესტ ანალიზში 

ბ.  პოლიტიკური სისტემები და სახელმწიფო პოლიტიკა 

გ.  მონაცემთა დაცვისა და უსაფრთხოების პრინციპები 

დ.  ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება სამუშაო ადგილზე 

10. მაკროეკონომიკური ფაქტორები 

ა.  მაკროეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრა 

ბ.  ბიზნესის აქტიურობის დონე ეკონომიკაში 

გ.  ეკონომიკური საკითხების გავლენა 

დ.  ეკონომიკური პოლიტიკის არჩევანი 

ე.  პოლიტიკის მიზნების მიღწევა 

11. სოციალური და ტექნოლოგიური ფაქტორები 

ა. დემოგრაფიული და სოციალური ტენდენციები 

ბ. ტექნოლოგიური ფაქტორები 

12. კონკურენციის ფაქტორები  

ა.  კონკურენტული უპირატესობა 

ბ.  პორტერის ხუთი ძალის ანალიზი 

გ.  პორტერის ღირებულებითი ჯაჭვი 

13. დაინტერესებული მხარეები 

ა.    შიდა დაინტერესებული მხარეები 

ბ.   დაკავშირებული დაინტერესებული მხარეები 

გ.   გარე დაინტერესებული მხარეები 

დ.   დაინტერესებულ მხარეთა კონფლიქტი 

14. კომიტეტები ბიზნესორგანიზაციაში 

ა.   რა არის კომიტეტი? 

ბ.   კომიტეტების დანიშნულება ორგანიზაციაში 

გ.   კომიტეტების სახეობები ორგანიზაციაში 

დ.   კომიტეტების მაგალითები 

ე.   კომიტეტის უპირატესობები და ნაკლოვანებები 

ვ.   კომიტეტის თავმჯდომარისა და მდივნის როლები 

15. ბიზნესის ეთიკა და ეთიკური ქცევა 

ა.  ბიზნესის ეთიკის განმარტება 

ბ.  რატომ არის ბიზნესის ეთიკა მნიშვნელოვანი? 
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გ.   როგორ შეიძლება განვსაზღვროთ, ეთიკურია თუ არა ბიზნესის 

მიერ მიღებული გადაწყვეტილება? 

დ.   რითი განსხვავდება პროფესია სხვა საქმიანობებისაგან 

ე.   ბუღალტრის როლი ეთიკური ქცევის გავრცელებაში 

ვ.   ეთიკისა და ქცევის კოდექსი 

ზ.   IFAC-ისა და ACCA-ის ეთიკის კოდექსი 

16. მართვა და სოციალური პასუხისმგებლობა 

ა.   მესაკუთრეობისა და კონტროლის გამიჯვნა 

ბ.   კორპორაციული მართვის მნიშვნელობა 

გ.   კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა 

დ.   კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა 

ორგანიზაციის წარმატებისათვის 

ე.   კორპორაციული მართვისა და კორპორაციული სოციალური 

პასუხისმგებლობის გავლენა ორგანიზაციაზე 

ვ.   არააღმასრულებელი დირექტორები 

ზ.   ანაზღაურების კომიტეტი 

თ.   აუდიტის კომიტეტი 

ი.   საჯარო ზედამხედველობა კორპორაციულ მართვაზე  

კ.   დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნების ანალიზი 

17.  აღრიცხვის კანონმდებლობა და რეგულირება 

ა.  ორგანოები, რომელთა მიმართაც კომპანიები ანგარიშვალდებულნი 

არიან 

ბ.  ფინანსური ანგარიშგებების რეგულირება 

გ.   ფინანსურ ანგარიშგებებთან დაკავშირებული მოთხოვნილებები 

დ.   ფინანსურ ჩანაწერებთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობა 

ე.   კანონთან შეუსაბამობის შედეგები 

ვ.   ორგანოები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ბუღალტრული ფუნქ-

ციის შესრულებას 

ზ.  ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 

კომიტეტის ფონდი (ბასსკფ) 

თ.   ბასსს-ის როლი 

18. ბუღალტრის პროფესია  

ა.   ბუღალტრული აღრიცხვის ისტორია 

ბ.   ბუღალტრული აღრიცხვის როლი ბიზნესში 

გ.   ბუღალტრული აღრიცხვის ფუნქციის დანიშნულება 

19. ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ფუნქცია 

ა.   პოლიტიკისა და საქმიანობის შედეგების ფორმულირება, დანერგვა 

და კონტროლი  
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ბ.   აღრიცხვისა და ანგარიშგების ფუნქცია ბიზნესში 

გ. მმართველობითი აღრიცხვისა და საქმიანობის შედეგების მართვის 

ფუნქცია 

დ.   ხაზინის ფუნქცია 

ე.  ფინანსური ფუნქციის როლი ბიზნესის საგადასახადო 

ვალდებულებების განსაზღვრაში 

ვ.  ინვესტიციების შეფასება და სიცოცხლისუნარიანი ინვესტიციების 

დაფინანსება 

ზ.  საბრუნავი კაპიტალის მართვა 

20. ფინანსური სისტემები და პროცედურები 

ა.  ტერმინოლოგია 

ბ.  ფორმალური პროცედურების ქონის უპირატესობები 

გ.   ფინანსური პროცედურების ჩამოყალიბება 

დ.   პროცედურების ინსტრუქცია 

ე.   შესყიდვის ციკლი 

ვ.   გაყიდვების ციკლი 

ზ.   სახელფასო ციკლი 

თ.   ფულადი სახსრების სისტემა  

ი.   მარაგის სისტემა  

კ.   ორგანიზაციული კონტროლის დანიშნულება  

ლ.  რატომაა სისტემებში კონტროლის მექანიზმების ქონა 

მნიშვნელოვანი  

მ.   ავტომატიზებული სისტემები  

ნ.   ავტომატიზებული და მანუალური სისტემების შედარება 

21. ბუღალტრული აღრიცხვის დამოკიდებულება სხვა სამეურნეო 

ფუნქციებთან 

ა.   შესყიდვები 

ბ.   წარმოება 

გ.   მარკეტინგი 

დ.   მომსახურებით უზრუნველყოფა 

22.  შიდა და გარე აუდიტი 

ა.   შიდა და გარე აუდიტის მნიშვნელობა 

ბ.   შიდა და გარე აუდიტის დანიშნულება 

გ.   განსხვავება შიდა და გარე აუდიტს შორის 

23. შიდა ფინანსური კონტროლი 

ა.   შიდა კონტროლისა და შიდა გადამოწმების მნიშვნელობა 

ბ.   შიდა კონტროლის დანიშნულება 

გ.   შიდა კონტროლის კომპონენტები 
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დ.  ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა შიდა ფინანსურ კონ-

ტროლზე 

ე.   შიდა ფინანსური პროცედურების ეფექტურობის უზრუნველყოფა 

24. თაღლითობა 

ა.   თაღლითობის მნიშვნელობა 

ბ.   თაღლითობის წინაპირობები 

გ.   თაღლითობის მაგალითები ბიზნესორგანიზაციაში  

დ.   თაღლითური ფინანსური   ანგარიშგება 

ე.   თაღლითობის შესაძლო გავლენა კომპანიაზე 

ვ.   ღონისძიებები თაღლითობის ასაცილებლად და გამოსავლენად 

ზ.   ხელმძღვანელობის მოვალეობები თაღლითობის პრევენციასა და 

გამოვლენასთან დაკავშირებით 

25.  კადრების მოზიდვა და შერჩევა, მრავალფეროვნებისა და თანაბარი 

შესაძლებლობების მართვა 

ა.   მოზიდვა და შერჩევა 

ბ.   მოზიდვისა და შერჩევის პროცესები 

გ.   შერჩევის მეთოდები 

დ.   კადრებით უზრუნველყოფის პასუხისმგებლობა 

ე.   თანაბარი შესაძლებლობები და მრავალფეროვნების მართვა 

26. ინდივიდუალური მიღწევების განხილვა და შეფასება 

ა.  საქმიანობის შედეგების შეფასება 

ბ.  საქმიანობის შედეგების შეფასების პროცესი 

27.  წვრთნა, განვითარება და სწავლა 

ა.  სწავლა 

ბ.  წვრთნა, განვითარება და განათლება 

გ.   წვრთნა და განვითარება 

დ.  ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის როლი წვრთნის ორგანიზებაში 

28.  პერსონალური ეფექტურობის გაუმჯობესება სამუშაო ადგილზე 

ა.   პერსონალური განვითარების გეგმები 

ბ.   დროის მართვა 

გ.   ინდივიდუალური ეფექტურობის გაუმჯობესება 

29. ეფექტური კომუნიკაციები და პიროვნებათშორისი უნარ-ჩვევები 

ა.  კომუნიკაცია 

ბ.  კომუნიკაციის პროცესი 

გ.   კომუნიკაცია სამუშაო ადგილებზე 

დ.   კომუნიკაციის მოდელები 
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სასწავლო კურსის  

შესაბამისი 

მისაღწევი სწავლის 

შედეგები 

კურსის მიზანია, კანდიდატმა შეიძინოს ისეთი ცოდნა და თვისებები, რომ  

ადვილად შეეძლოს: 

 ბიზნესსა და მის გარემოზე წარმოდგენის შექმნა; 

 იმის გაგება, თუ რა წვლილის შეტანა შეუძლია ბუღალტერიას, თუ სხვა 

სამსახურებს ორგანიზაციის ნაყოფიერად, ეფექტურად და ეთიკურად 

მართვასა თუ განვითარებაში.  

სასწავლო კურსის 

შესწავლის 

წინაპირობები 

ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ან მასთან 

გათანაბრებულ საფეხურზე სწავლის უფლება, ან პროფესიული 

განათლების V საფეხურის დიპლომი.  

სასწავლო კურსის 

საათების მოცულობა 

72 აკადემიური საათი 

სწავლების ენა ქართული 

სასწავლო კურსის 

შესაბამისი 

კომპეტენციის დონე 

საბაზო 

სასწავლო კურსის 

შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება წერილობითი გამოცდის ჩატარებით. გამოცდის ფორმატი 

ითვალისწინებს 40 კითხვას პასუხების ფიქსირებული ვარიანტებით. 

საგამოცდო შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით. გამოცდა 

ჩაბარებულად ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის მიღების 

შემთხვევაში. 

სასწავლო 

ლიტერატურა 

F1 ბუღალტერი ბიზნესში - სრული ტექსტი 

F1 ბუღალტერი ბიზნესში - პრაქტიკული სავარჯიშოების კრებული 

 

სასწავლო კურსის სილაბუსი განახლებულია 2017 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. 

სასწავლო კურსის სილაბუსი და სახელმძღვანელო ლიტერატურა განახლდება 2019 წლის 

სექტემბრისათვის.  
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2. სასწავლო კურსის სილაბუსი მოდულისათვის - მენეჯერული აღრიცხვა 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

F2 მენეჯერული აღრიცხვა 

 

სასწავლო კურსის 

მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია კანდიდატმა შეძლოს: 

 მმართველობითი აღრიცხვის არსისა და დანიშნულების ახსნა. 

 დანახარჯების დახასიათება კლასიფიკაციის, ქცევისა და დანიშნუ-

ლების მიხედვით. 

 ძირითადი ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდებისა (ბიზნესის მათე-

მატიკა) და კომპიუტერული ელექტრონული ცხრილების გამოყენება. 

 დანახარჯთა აღრიცხვის მეთოდიკის ახსნა და გამოყენება. 

 ბიუჯეტების შედგენა და კოორდინირება, ასევე ნორმატიული დანახარ-

ჯების კალკულაცია დაგეგმვისა და კონტროლის განხორციელების 

მიზნებისთვის. 

 მმართველობითი აღრიცხვის მეთოდიკის გამოყენება გადაწყვე-

ტილებების მისაღებად და დასასაბუთებლად. 

სასწავლო კურსის 

სწავლების 

მეთოდები 

სასწავლო კურსი ისწავლება ერთი სემესტრი. იგი მოიცავს 16-17 კვირას. 

სწავლების მიდგომა გულისხმობს კვირაში ერთჯერად ან იშვიათად  

ორჯერად 4-საათიან სააუდიტორიო და 12- საათიან დამოუკიდებელ 

მუშაობას. სასწავლო პროცესს უძღვება ბაფის შვილობილი საწარმო შპს 

"პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი". 

სწავლის შედეგების უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ლექცია, 

პრაქტიკული მუშაობა და დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სასწავლო კურსის 

თემატიკა  

1. მმართველობითი აღრიცხვის არსი და დანიშნულება 

ა. საიმედო ინფორმაციის არსი  

ბ.   დაგეგმვის, გადაწყვეტილების მიღებისა და კონტროლის 

მმართველობითი პროცესები 

გ.  სტრატეგიული, ტაქტიკური და ოპერატიული დაგეგმვა 

დ.  დანახარჯთა ცენტრები, მოგების ცენტრები, ინვესტიციების 

ცენტრები და შემოსავლების ცენტრები 

ე.  მმართველობითი აღრიცხვა და მმართველობითი ინფორმაცია 

2.     დანახარჯების ტიპები და ქცევა 

ა.   საწარმოო და არასაწარმოო დანახარჯები 

ბ.   პირდაპირი და არაპირდაპირი დანახარჯები 

გ.   მუდმივი და ცვლადი დანახარჯები 

დ.   დანახარჯების ანალიზი მუდმივი და ცვლადი ელემენტების 

მიხედვით 

ე.   დანახარჯების განტოლება 
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ვ.   დანახარჯთა ობიექტები, დანახარჯთა ერთეულები და 

დანახარჯთა ცენტრები 

3.   ბიზნესის მათემატიკა 

ა.   სხვადასხვა შესაძლო შედეგი და მათემატიკური ლოდინი 

ბ.   მათემატიკური ლოდინის მეთოდის შეზღუდვები 

გ.   წრფივი რეგრესიული ანალიზი 

დ.   კორელაცია 

4.   მარაგის შეკვეთა და აღრიცხვა 

ა.   მარაგის შეკვეთისა და გაცემის აღრიცხვის პროცედურები 

ბ.   მარაგის აღრიცხვა – მასალების მარაგის ანგარიში 

გ.   ფიზიკური მარაგი და სააღრიცხვო მარაგი 

5.  შეკვეთის მოცულობა და მორიგი შეკვეთების დონეები 

ა.  მარაგის შენახვის დანახარჯები 

ბ.  შეკვეთის ეკონომიკური მოცულობა 

გ.   შეკვეთის ეკონომიკური მოცულობა ფასდათმობის პირობებში 

დ.   მარაგის ეტაპობრივი შევსება 

ე.   მორიგი შეკვეთების დონეები 

6.  შრომითი დანახარჯების აღრიცხვა 

ა.  პირდაპირი და არაპირდაპირი შრომა 

ბ.  პროდუქციასა და მომსახურებაზე დახარჯული შრომის გამოთვლა 

გ.   შრომის დანახარჯის აღრიცხვა 

დ.   შრომის ანაზღაურების მეთოდები 

ე.   სამუშაო ძალის დენადობა 

ვ.   შრომის ნაყოფიერების, სამუშაო ძალის გამოყენებისა და შრომის 

ეფექტიანობის კოეფიციენტი 

7.  ზედნადები დანახარჯების აღრიცხვა  

ა.  პირდაპირი და არაპირდაპირი გასავლების გამეორება 

ბ.  საწარმოო ზედნადები ხარჯების შთანთქმა 

გ.   ზედნადები ხარჯების ‟‟ მიკუთვნება‟‟ და „‟განაწილება‟‟ 

დ.   მომსახურების დანახარჯთა ცენტრის დანახარჯების ხელახალი 

გადანაწილება წარმოების დანახარჯთა ცენტრებზე 

ე.    შთანთქმის განაკვეთის შესაფერისი საფუძვლები 

ვ.    საწარმოო ზედნადები ხარჯების საჟურნალო და მთავარი წიგნის 

გატარებები 

ზ.   ზედნადები ხარჯების შთანთქმის დანაკლისი და სიჭარბე 

თ.   არასაწარმოო ზედნადები ხარჯების კავშირი ერთეულის 

დანახარჯთან 
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8.   კალკულაცია ზღვრული დანახარჯებით და დანახარჯთა სრული  

განაწილებით 

ა.  ზღვრული მოგების ცენტრი 

ბ.  დანახარჯთა სრული განაწილებით კალკულაციისა და ზღვრული 

დანახარჯებით კალკულაციის გავლენა მარაგის შეფასებასა და 

მოგების განსაზღვრაზე 

გ.    ზღვრული დანახარჯებითა და დანახარჯთა სრული განაწილებით 

კალკულაციის მეთოდების უპირატესობები და ნაკლოვანებები 

დ.   ზღვრული მოგების რეალიზაციასთან ფარდობის კოეფიციენტი და 

წაუგებლობის წერტილები 

ე.    უსაფრთხოების შუალედი და მიზნობრივი მოგება 

ვ.    წაუგებლობისა და მოგება/მოცულობის გრაფიკები 

9.   რელევანტური დანახარჯების კალკულაცია 

ა.  რელევანტური დანახარჯების კალკულაცია 

ბ.  რელევანტური მასალების, შრომისა და ზედნადები დანახარჯები 

გ.   გრძელვადიანი აქტივების რელევანტური დანახარჯები 

დ.   ალტერნატიული დანახარჯები 

10.  შემზღუდველი ფაქტორების გათვალისწინება 

ა.  რას წარმოადგენს შემზღუდველი ფაქტორები? 

ბ.  ოპტიმალური წარმოების გეგმა, როდესაც ერთი შემზღუდველი 

ფაქტორი არსებობს 

გ.   მრავალი შემზღუდველი ფაქტორი – წრფივი პროგრამირება 

დ.   გრაფიკული ამოხსნა 

ე.   ალგებრული ამოხსნა 

11.  დანახარჯთა კალკულაცია შეკვეთის, ნაკეთობათა პარტიისა და 

პროცესების მიხედვით 

ა. წარმოების სხვადასხვა ტიპები 

ბ.  მოგების გამოთვლა შეკვეთისა და ნაკეთობათა პარტიების 

მიხედვით დანახარჯთა კალკულაციის სესტემებში 

გ.   კალკულაცა მარტივი პროცესების მიხედვით 

დ.   დანაკარგებისა და ნამეტების გათვალისწინება პროცესების 

მიხედვით დანახარჯთა კალკულაციაში   

ე.   დაუმთავრებელი წარმოება და ეკვივალენტური ერთეულები 

ვ.   წარმოების დანახარჯთა კალკულაცია საშუალო შეწონილი 

მეთოდით 

ვ.   წარმოების დანახარჯთა კალკულაცია ფიფო მეთოდით 
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ზ.   დანაკარგებს ადგილი აქვს წარმოების პროცესის 

მიმდინარეობასთან ერთად 

თ.   შეუღლებული პროდუქტების სააღრიცხვო მიდგომა 

ი.   შეუღლებული და თამდევი პროდუქტების პროცესების ანგარიშები 

12. მომსახურებისა და ოპერაციების დანახარჯთა კალკულაცია 

ა.   მომსახურებისა და ოპერაციების დანახარჯთა კალკულაციის არსი 

ბ.  დანახარჯების შესაფასებელი შესაფერისი ერთეული 

მომსახურების/ოპერაციის დანახარჯთა კალკულაციის სისტემაში 

გ.   მომსახურების დანახარჯთა ანალიზი 

13. ბიუჯეტის შედგენა 

ა.  ბიუჯეტის შედგენის მიზანი 

ბ.  ბიუჯეტის შედგენის ეტაპები 

გ.   რეალიზაციის ბიუჯეტები 

დ.   წარმოების ბიუჯეტები 

ე.   მასალების ბიუჯეტები 

ვ.   სამუშაო ძალის ბიუჯეტები 

ვ.   ზედნადები ხარჯების ბიუჯეტები 

ზ.   ხისტი, ელასტიური და კორექტირებული ბიუჯეტები 

14.  ნორმატიული დანახარჯების კალკულაცია 

ა.  ნორმატიული დანახარჯების კალკულაციის მიზანი 

ბ.  ერთეულის ნორმატიული დანახარჯები 

გ.   რეალიზაციის გადახრები 

დ.   მასალების დანახარჯების გადახრა 

ე.   შრომის დანახარჯების გადახრები 

ვ.   ცვლადი ზედნადები ხარჯების გადახრები 

ზ.   მუდმივი ზედნადები ხარჯების გადახრები 

თ.   ოპერატიული ანგარიშგება – კალკულაცია დანახარჯთა სრული 

განაწილებით 

ი.   ოპერატიული ანგარიშგება – კალკულაცია ზღვრული 

დანახარჯებით 

კ.   პრაქტიკული რჩევები 

15.  ელექტრონული ცხრილები 

ა.  ელექტრონული ცხრილები 

ბ.  ელექტრონულ ცხრილზე მიმართვა 

გ.   გადაადგილება ცხრილის შიგნით 

დ.   მონაცემების შეტანა 

ე.   ცხრილის გარეგნული სახის გაუმჯობესება 
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ვ.   ელექტრონული ცხრილების გამოყენება 

ზ.   ელექტრონული ცხრილების გამოყენების უპირატესობები და 

ნაკლოვანი მხარეები 

სასწავლო კურსის  

შესაბამისი 

მისაღწევი სწავლის 

შედეგები 

კურსის მიზანია კანდიდატმა შეიძინოს ისეთი ცოდნა და თვისებები, რომ 

მან ადვილად შეძლოს: 

 გამოიყენოს მენეჯერული აღრიცხვის ტექნიკა დაგეგმვის, კონტროლისა 

და გადაწყვეტილების მიღებისას;  

 განსაზღვროს სათანადო მასალა, მუშახელი და ხარჯის ღირებულება; 

 აითვისოს დანახარჯების პრინციპები  და გამოიყენოს იგი დანიშ-

ნულებისამებრ;  

 აითვისოს და მოახდონის იმ დანახარჯების ფაქტორების დემონ-

სტრირება, რომლებიც გავლენას ახდენს პროდუქტიულობასა და 

გადაწყვეტილების მიღებაზე; 

 აითვისოს საქმიანობის წარმოების ძირითადი პრინციპები. 

სასწავლო კურსის 

შესწავლის 

წინაპირობები 

ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ან მასთან 

გათანაბრებულ საფეხურზე სწავლის უფლება, ან პროფესიული განათ-

ლების V საფეხურის დიპლომი. 

სასწავლო კურსის 

საათების მოცულობა 

72 აკადემიური საათი 

სწავლების ენა ქართული 

სასწავლო კურსის 

შესაბამისი 

კომპეტენციის დონე 

საშუალო 

სასწავლო კურსის 

შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება წერილობითი გამოცდის ჩატარებით. გამოცდის ფორმატი 

ითვალისწინებს 40 კითხვას პასუხების ფიქსირებული ვარიანტებით. 

საგამოცდო შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით. გამოცდა 

ჩაბარებულად ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის მიღების 

შემთხვევაში.  

სასწავლო 

ლიტერატურა 

F2 მენეჯერული აღრიცხვა - სრული ტექსტი 

F2 მენეჯერული აღრიცხვა  -  პრაქტიკული სავარჯიშოების კრებული 

სასწავლო კურსის სილაბუსი განახლებულია 2017 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. 

სასწავლო კურსის სილაბუსი და სახელმძღვანელო ლიტერატურა განახლდება 2019 წლის 

სექტემბრისათვის.   
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3. სასწავლო კურსის სილაბუსი მოდულისათვის - ფინანსური აღრიცხვა 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

F3 ფინანსური აღრიცხვა 

 

სასწავლო კურსის 

მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია კანდიდატმა შეძლოს:  

  ფინანსური აღრიცხვის არსისა და დანიშნულების ახსნა. 

  ფინანსური ინფორმაციის ხარისხობრივი მახასიათებლებისა და 

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლების განმარტება. 

  ორადი გატარებისა და აღრიცხვის სისტემის გამოყენების 

დემონსტრირება. 

  ოპერაციებისა და მოვლენების აღრიცხვა.  

  საცდელი ბალანსის მომზადება (დაშვებული შეცდომების ანალიზისა 

და კორექტირების გათვალისწინებით). 

  ფინანსური ანგარიშგების მომზადება საწარმოთა სახადასხვა 

ტიპებისათვის. 

სასწავლო კურსის 

სწავლების მეთოდები 

სასწავლო კურსი ისწავლება ერთი სემესტრი. იგი მოიცავს 16-17 კვირას. 

სწავლების მიდგომა გულისხმობს კვირაში ერთჯერად ან იშვიათად  

ორჯერად 4-საათიან სააუდიტორიო და 12-საათიან დამოუკიდებელ 

მუშაობას. სასწავლო პროცესს უძღვება ბაფის შვილობილი საწარმო შპს 

„პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი“. სწავლის შედეგების 

უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ლექცია, პრაქტიკული მუშაობა და 

დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სასწავლო კურსის 

თემატიკა  

1.  ბუღალტრული აღრიცხვის შესავალი 

ა.  ბუღალტრული აღრიცხვის განმარტება 

ბ.  ბიზნესის ტიპები - კომპანია, ამხანაგობა, ინდმეწარმე 

გ.  ფინანსური ანგარიშგება და მისი მომხმარებლები 

დ.  აღრიცხვის ფორმები 

ე.  როგორ ეხმარება სააღრიცხვო სისტემა საჭირო ინფორმაციის 

წარდგენას 

2.   ბალანსი და მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება 

ა.  ფინანსური ანგარიშგება 

ბ.  ბალანსი 

გ.  მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება 

დ. ბალანსის და მოგებისა და ზარალის ანგარიშგების 

ურთიერთკავშირი 

3.   ბუღალტრული წიგნების წარმოების პრინციპები  

ა.  ბუღალტრული წიგნები და ორადი ჩაწერა 

ბ.  ბუღალტრული წიგნები, დებეტი და კრედიტი 

გ.  გაყიდული და შესყიდული საქონლის უკან დაბრუნების 

ჩანაწერების გაკეთება 

დ.  ფასდათმობების აღრიცხვა  
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ე.  ბალანსის ბუღალტრული ანგარიშების დაბალანსება 

ვ.  საცდელი ბალანსი 

ზ. ბუღალტრული ანგარიშების დახურვა 

თ. პერიოდის დასაწყისის ნაშთები ბუღალტრულ ანგარიშებში 

ი. ფინანსური ანგარიშგების მომზადება 

4.   მარაგი 

ა. ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას მარაგის რაოდენობის 

დადგენის აუცილებლობა 

ბ. ბუღალტრულ წიგნებში მარაგის ჩაწერა 

გ.  მარაგის შეფასება 

დ.  მარაგის თვითღირებულების განსაზღვრის მეთოდები 

ე.  ბასს 2 სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები 

5.   ბრუნვის გადასახადი 

ა.  ბრუნვის გადასახადის პრინციპები 

ბ.  დამატებული ღირებულების გადასახადის გამოანგარიშება 

გ.  დამატებული ღირებულების გადასახადის ბუღალტრული 

გატარებები 

6.    დარიცხვები და წინასწარ გადახდები 

ა.   ბუღალტრული აღრიცხვის დარიცხვის მეთოდი 

ბ.   დარიცხული ხარჯები 

გ.   წინასწარგადახდილი ხარჯები 

დ.  ხარჯის T- ანგარიშის ფორმა 

ე.   დარიცხული შემოსავალი 

ვ.   წინასწარმიღებული შემოსავალი 

ზ.  შემოსავლის T- ანგარიშის ფორმა 

7.   უიმედო ვალები და დებიტორული დავალიანების ანარიცხები 

ა.  კრედიტით გაყიდვის პირობები 

ბ.  უიმედო ვალები 

გ.  უიმედო ვალის აღრიცხვა 

დ.  დაბრუნებული უიმედო ვალების აღრიცხვა  

ე.  დებიტორული დავალიანების ანარიცხები 

ვ.  დებიტორული დავალიანების ანარიცხების აღრიცხვა 

8.   გრძელვადიანი აქტივები 

ა. განმარტება 

ბ. კაპიტალური და ამონაგების დანახარჯები 

გ. გრძელვადიანი აქტივების რეესტრი 

დ.  გრძელვადიანი აქტივების შეძენა 

ე. ცვეთა 

ვ. ცვეთის გაანგარიშების მეთოდები 
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ზ. ცვეთის ბუღალტრული აღრიცხვა 

თ. თანმიმდევრულობა და სუბიექტურობა ცვეთის აღრიცხვის დროს 

ი.  გრძელვადიანი აქტივების გაყიდვა 

კ.  გრძელვადიანი აქტივების გადაფასება 

ლ. გადაფასებული აქტივის ცვეთის დარიცხვა და გაყიდვა 

მ. გრძელვადიანი აქტივის ნაშთების აღრიცხვა კომპანიის ფინანსურ 

ანგარიშგებებში 

9.  საცდელი ბალანსიდან ფინანსურ ანგარიშგებამდე 

ა. საცდელი ბალანსი 

ბ. კორექტირებები 

გ.  ფინანსური ანგარიშგება 

1 0 . პირველადი ჩანაწერების ჟურნალები და მაკონტროლებელი 

ანგარიშები    

ა.  ბიზნესდოკუმენტაცია 

ბ.   ბუღალტრული ჩანაწერები 

გ.  ბუღალტრული ანგარიშები და მათი დაყოფა 

დ.  გაყიდვებისა და შესყიდვების პირველადი გატარების ჟურნალები 

ე.  დღგ პირველადი ჩაწერის ჟურნალებში 

ვ.  მაკონტროლებელი ანგარიშები 

ზ.  სალაროს წიგნი 

თ.  მცირე სალაროს წიგნი 

ი.  ჟურნალი 

11. მაკონტროლებელი ანგარიშების შეჯერება 

ა. მაკონტროლებელი ანგარიშები  

ბ. მომწოდებლის ანგარიშები 

გ.  მაკონტროლებელი ანგარიშების შეჯერება 

დ.  მაკონტროლებელი ანგარიშის შეჯერების მომზადება 

12. ბანკის ამონაწერის შეჯერება 

ა.  ბანკის ამონაწერის შემაჯერებელი უწყისი 

ბ.  ბანკის ამონაწერისა და სალაროს წიგნის ნაშთებს შორის 

არსებული განსხვავება 

გ.  სალაროს წიგნის კორექტირების ფორმა 

13. შეცდომების კორექტირება და დამხმარე ანგარიში 

ა. შეცდომის ტიპები  

ბ. დამხმარე ანგარიშები 

გ.   მოგების ციფრის გაკორექტირება  

დ.  მოგებისა და ზარალის ანგარიშგების სრული ფორმატი 

14. საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება 

ა. ხელით მუშაობის სააღრიცხვო სისტემა  
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ბ. აღრიცხვის კომპიუტერიზებული სისტემები 

გ.  ხელით აღრიცხვისა და კომპიუტერიზებული აღრიცხვის 

სისტემების შედარება   

დ.  აღრიცხვის ინტეგრირებული პაკეტები 

ე.  მიკროკომპიუტერული პაკეტები 

ვ.  ტექსტების დამუშავება  

ზ.  ელექტრონული ცხრილები 

თ.  მონაცემთა ბაზები 

15. არასრული ჩანაწერები 

ა.  მოგების სიდიდის დადგენა საბალანსო ტოლობის გამოყენებით 

ბ.  ფინანსური ანგარიშგებებიდან ინდივიდუალური ანგარიშების 

ნაშთების დადგენა 

გ.  დამალანსებელი ციფრის მეთოდი 

დ.  კოეფიციენტები – ფასნამატი და მოგების მარჟა 

ე.  განადგურებული მარაგის თვითღირებულება 

ვ.  სრული ფინანსური ანგარიშგების მომზადება 

16. ამხანაგობის ანგარიშები 

ა.  ამხანაგობის განმარტება 

ბ.  ამხანაგობის უპირატესობები და ნაკლოვანებები  

გ.  ამხანაგობის ხელშეკრულება 

დ.  ამხანაგობის ფინანსური ანგარიშგებები 

ე.  მოგების გარანტირებული მინიმალური წილი 

ვ.  სესხი ამხანაგობის წევრისაგან 

ზ.  ამხანაგობის სრული ანგარიშგება 

თ.  ამხანაგობის ანგარიშები და გუდვილი 

ი.  ამხანაგობის ანგარიშების კორექტირება 

კ.  ამხანაგობის სტრუქტურის ცვლილებისას აქტივების გადაფასება 

17. კომპანიის ანგარიშები 

ა. შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიის დამახასიათებელი 

თვისებები 

ბ. ბასს I ფინანსური ანგარიშგების მომზადება  

გ.  ბალანსი 

დ.  მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება 

ე.  საკუთარ კაპიტალში მომხდარი ცვლილებების ანგარიშგება 

ვ.  სააქციო კაპიტალი 

ზ.  უფლებითი აქციების გამოშვება 

თ.  ბონუსური აქციების გამოშვება 

ი.  სხვა რეზერვები 

კ.  სასესხო თამასუქები (სასესხო კაპიტალი) 
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ლ.  მოგების გადასახადი  

მ.  დივიდენდები  

ნ.  კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების მომზადება 

18.  ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები 

ა.  ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები 

ბ.  სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო 

სამუშაოები (ბასს 38) 

გ.  ბალანსის შედგენის თარიღის შემდეგი მოვლენები (ბასს 10) 

დ.  ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და აქტივები  

(ბასს 37) 

ე.  სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებაში და 

შეცდომები (ბასს 8) 

ვ.  ამონაგები (ბასს 18) 

19.  ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 

ა.  ფულადი ნაკადების ანგარიშგების საჭიროება 

ბ.  ფულადი ნაკადების ანგარიშგების ფორმა 

გ.  ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან  

დ.  ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან  

ე.  ფულადი ნაკადები საფინანსო საქმიანობიდან  

20.  მარეგულირებელი და სტრუქტურული (კონცეფციური) საფუძვლები 

ა.  მარეგულირებელი საფუძვლები 

ბ.  ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს 

(ბასსს)    როლი და სტრუქტურა 

გ.  სტრუქტურული საფუძვლები 

დ.  ფინანსური ანგარიშგების მიზანი  

ე. ფინანსური ანგარიშგების ხარისხობრივი მახასიათებლები 

ვ. სხვა სააღრიცხვო კონცეფციები 

ზ. პირვანდელი ღირებულებით აღრიცხვის კონცეფცია 

სასწავლო კურსის  

შესაბამისი მისაღწევი 

სწავლის შედეგები 

კურსის მიზანია, კანდიდატმა შეიძინოს ისეთი ცოდნა და თვისებები, რომ  

ადვილად შეძლოს: 

  განმარტოს ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებში 

გამოყენებული ტერმინები; 

  დეტალურად ახსნას, როგორ გამოიყენება პრაქტიკაში საერთაშორისო 

სტანდარტები; 

  დაადგინოს სტანდარტების მნიშვნელობა და განავითაროს იგი; 

  განასხვაოს ფინანსური ანგარიშგების სხვადასხვა ფორმები; 

  აღწეროს ზოგიერთი ხშირად გამოყენებული საერთაშორისო 

ფორმატები; 

  შეადაროს ფინანსური ანგარიშგების მომზადების გზები წარმოების 

სხვადასხვა ტიპებისათვის; 



ბაფი           სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა - სასწავლო კურსის სილაბუსები 

31 

  გაანალიზოს საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით 

მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებების დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები; 

  გამოიყენოს კონცეფციები საერთაშორისო პრინციპების დინამიკის 

გარჩევისას; 

  აღწეროს თვისებრივი მახასიათებლები; 

  შეაფასოს სააღრიცხვო პოლიტიკა; 

  განასხვაოს სტანდარტების რეგულირებაში ჩართული მთავარი 

ინსტიტუტები; 

  შეაჯამოს და შეაფასოს საგამოცდო მასალა.  

სასწავლო კურსის 

შესწავლის 

წინაპირობები 

ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის ან მასთან 

გათანაბრებულ საფეხურზე სწავლის უფლება, ან პროფესიული 

განათლების V საფეხურის დიპლომი. 

სასწავლო კურსის 

საათების მოცულობა 

72 აკადემიური საათი 

სწავლების ენა ქართული 

სასწავლო კურსის 

შესაბამისი 

კომპეტენციის დონე 

საშუალო 

სასწავლო კურსის 

შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება წერილობითი გამოცდის ჩატარებით. გამოცდის ფორმატი 

ითვალისწინებს 40 კითხვას პასუხების ფიქსირებული ვარიანტებით. 

საგამოცდო შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით. გამოცდა 

ჩაბარებულად ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის მიღების 

შემთხვევაში. 

სასწავლო 

ლიტერატურა 

F3 ფინანსური აღრიცხვა - სრული ტექსტი 

F3 ფინანსური აღრიცხვა - პრაქტიკული სავარჯიშოების კრებული 

სასწავლო კურსის სილაბუსი განახლებულია 2016 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. 

სასწავლო კურსის სილაბუსი და სახელმძღვანელო ლიტერატურა განახლდება 2019 წლის 

სექტემბრისათვის.   
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4. სასწავლო კურსის სილაბუსი მოდულისათვის - ქართული ბიზნესსამართალი 
 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

F4  ქართული  ბიზნესსამართალი 

სასწავლო კურსის 

მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია,  კანდიდატს ასწავლოს,  როგორ უნდა აწარმოოს 

ბიზნესსაქმიანობა საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში. 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ პრობლემებზე, 

რომლებიც თავს იჩენენ საქართველოს ბიზნეს საქმიანობის დროს. 

კერძოდ, კანდიდატმა უნდა შეძლოს: 

  გაანალიზოს და შეაფასოს სიტუაცია, სამართლებრივი პერსპექტივიდან 

გამომდინარე. 

  ახსნას ისეთი საკანონმდებლო საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია 

სხვადასხვა საქმიანობასთან (მაგალითად, ამხანაგობასთან). 

  ახსნას ისეთი საკანონმდებლო საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია 

ბიზნეს ოპერაციებთან საქართველოში და საკამათო საკითხების 

გადაწყვეტასთან. 

  ახსნას სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი დებულებები.  

სასწავლო კურსის 

სწავლების 

მეთოდები 

სასწავლო კურსი ისწავლება ერთი სემესტრი. იგი მოიცავს 16-17 კვირას. 

სწავლების მიდგომა გულისხმობს კვირაში ერთჯერად ან იშვიათად  

ორჯერად 4-საათიან სააუდიტორიო და 12-საათიან დამოუკიდებელ 

მუშაობას. სასწავლო პროცესს უძღვება ბაფის შვილობილი საწარმო შპს 

„პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი“. სწავლის შედეგების 

უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ლექცია, პრაქტიკული მუშაობა და 

დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სასწავლო კურსის 

თემატიკა  

1. ქართული სამართლის საფუძვლები. სამოქალაქო სამართლის ზოგადი 

ნაწილი 

  სამართლის ცნება და სისტემა.  

  სამოქალაქო სამართლის წყაროები.  

   სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტები – პირები 

ზოგადად. 

2. სანივთო სამართალი 

  ნივთები. ქონება. საწარმო.  

  მფლობელობა. 

  საკუთრების უფლების ცნება და შინაარსი.  

  საკუთრების უფლების შეზღუდვები. 

  საკუთრების უფლების შეძენა და დაკარგვა ნივთებზე.  

  საკუთრების უფლების შეძენა უფლებებსა და მოთხოვნებზე. ვალის 

გადაკისრება. 

  ბინის საკუთრება მრავალბინიან სახლებში. 
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  სარგებლობის სანივთო უფლებები.  

  რეალიზაციის სანივთო უფლებები (ვალდებულების უზრუნველყოფის 

სამართალი). 

3. ვალდებულებითი სამართალი  

3.1. ზოგადი ნაწილი 

  ვალდებულების ცნება და სახეები. 

  ხელშეკრულების ცნება და სახეები. ფაქტობრივი სახელშეკრულებო 

ურთიერთობა. წინარე ხელშეკრულება. 

  ხელშეკრულების დადება. მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული 

ხელშეკრულება. 

  ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები. 

  ხელშეკრულებიდან გასვლა (ხელშეკრულებაზე უარი).  

  ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი- გარიგების 

საფუძვლების დარღვევა. გრძელვადიანი ხელშეკრულების 

(ვალდებულებით-სამართლებრივი ურთიერთობის) შეწყვეტა. 

  ვალდებულების შესრულება. უარი ვალდებულების შესრულებაზე. 

კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილება. 

  ვალდებულების დარღვევა. 

  ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის დამატებითი 

საშუალებანი.  

  ვალდებულების შეწყვეტა.  

3.2  კერძო ნაწილი 

  ნასყიდობის ხელშეკრულება.  

  ჩუქების ხელშეკრულება.  

  ქირავნობის ხელშეკრულება.  

  სესხის ხელშეკრულება.  

  ნარდობის ხელშეკრულება.  

  საბანკო მომსახურება.  

  ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულება.  

  თავდებობის ხელშეკრულება. 

4. საკორპორაციო (სამეწარმეო) სამართალი.  

4.1 ზოგადი ნაწილი 

  შესავალი.  

  სამეწარმეო საქმიანობის ცნება.  

  საწარმოსა და კორპორაციის (საზოგადოების) ცნებები. კორპორაციების 

(საზოგადოებების) სახეები. ფილიალები (წარმომადგენლობები).  

  კორპორაციების (საზოგადოებების) დაფუძნება და სახელმწიფო და 

საგადასახადო რეგისტრაცია. მეწარმეთა და არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრი. 
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  საფირმო სახელწოდება.  

  შესატანი და მისი განხორციელება. საზოგადოების კაპიტალი. 

  საზოგადოების ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა. სავაჭრო 

მინდობილობა. გენერალური სავაჭრო მინდობილობა (პროკურატურა).  

  საზოგადოების რეორგანიზაცია.  

  საზოგადოების ლიკვიდაცია და გაუქმება.  

4.2 კერძო ნაწილი 

  ამხანაგობის ტიპის საზოგადოებები – სოლიდარული პასუხისმგებ-

ლობის საზოგადოება და კომანდიტური საზოგადოება.  

  შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება.  

  სააქციო საზოგადოება. 

5. შრომის სამართალი 

  შესავალი.  

  შრომითი ურთიერთობის ცნება.  

  შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები. 

  შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა.  

  შრომითი ხელშეკრულება. შრომის ანაზღაურება. 

  სამუშაოს შესრულება. შრომის შინაგანაწესი, სამუშაო, შესვენების და 

დასვენების დრო. შვებულება. 

  შრომითი ურთიერთობის შეჩერება და შეწყვეტა.  

6. საწარმოთა ანგარიშმგებლობა და აუდიტი 

 შესავალი 

 საწარმოთა კატეგორიები და მათი საანგარიშგებო ვალდებულებები. 

 ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების საკანონმდებლო 

მოთხოვნები. 

 ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების უფლების მოპოვება და 

შენარჩუნება. 

 ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობა. 

 პროფესიული ორგანიზაციების როლი. 

სასწავლო კურსის  

შესაბამისი 

მისაღწევი სწავლის 

შედეგები 

F4 ქართული ბიზნესსამართალის ათვისების შემდეგ კანდიდატი შეიძენს 

ისეთ საბაზისო ცოდნას და თვისებებს, რომ ის ადვილად შეძლებს აწარმოოს 

ბიზნესსაქმიანობა საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში. 

განსაკუთრებით ყურადღება გაამახვილოს იმ პრობლემებზე, რომლებიც 

თავს იჩენენ საქართველოს ბიზნეს საქმიანობის დროს.  

F4-ის ათვისების შემდეგ კანდიდატი შეძლებს: 

  გაანალიზოს და შეაფასოს სიტუაცია, სამართლებრივი ნორმებიდან 

გამომდინარე; 
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  ახსნას ისეთი საკანონმდებლო საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია 

სხვადასხვა საქმიანობასთან (მაგალითად ამხანაგობასთან). 

  ახსნას ისეთი საკანონმდებლო საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია

 ბიზნეს ოპერაციებთან საქართველოში და საკამათო საკითხების 

გადაწყვეტასთან. 

  ახსნას სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი დებულებები.   

სასწავლო კურსის 

შესწავლის 

წინაპირობები 

F3 ფინანსური აღრიცხვა 

სასწავლო კურსის 

საათების 

მოცულობა 

72 აკადემიური საათი 

სწავლების ენა ქართული 

სასწავლო კურსის 

შესაბამისი 

კომპეტენციის 

დონე 

საშუალო 

სასწავლო კურსის 

შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება წერილობითი გამოცდის ჩატარებით. გამოცდის ფორმატი 

ითვალისწინებს მხოლოდ პრაქტიკული შემთხვევების ანალიზის/სცენარის 

ტიპის კითხვებს. 

საგამოცდო შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით. გამოცდა ჩაბარებულად 

ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის მიღების შემთხვევაში. 

სასწავლო 

ლიტერატურა 

F4 ქართული ბიზნესსამართალი – სახელმძღვანელო და პრაქტიკული 

სავარჯიშოები 

სასწავლო კურსის სილაბუსი განახლებულია 2018 წლის იანვრის მდგომარეობით. 
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5. სასწავლო კურსის სილაბუსი მოდულისათვის - საქმიანობის შედეგების მართვა 1 
 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

F5 საქმიანობის შედეგების მართვა 1  

 

სასწავლო კურსის მიზანი საქმიანობის შედეგების მართვა მოიცავს კომპანიის საქმიანობის 

შედეგების მართვის არსის გასაგებად საჭირო ცოდნას. იგი 

ეყრდნობა F2 მოდულის – მმართველობითი აღრიცხვის ცოდნის 

საფუძვლებს და ეხმარება იმ კანდიდატებს, რომლებიც აპირებენ ამ 

მოდულის (საქმიანობის შედეგების თანამედროვე მართვა) სწავლას, 

პროფესიონალურ დონეზე. მისი მიზანია კანდიდატმა შეძლოს: 

  საქმიანობის სახეების მიხედვით დანახარჯთა კალკულაცია  

  გადაწყვეტილების მიღება 

  ბიუჯეტის შედგენა 

  ფასდადგენა 

  გადახრების გაანგარიშება და ანალიზი 

  საქმიანობის შედეგების შეფასება და კონტროლი 

სასწავლო კურსის 

სწავლების მეთოდები 

სასწავლო კურსი ისწავლება ერთი სემესტრი. იგი მოიცავს 16-17 

კვირას. სწავლების მიდგომა გულისხმობს კვირაში ერთჯერად ან 

იშვიათად  ორჯერად 4-საათიან სააუდიტორიო და 12-საათიან და-

მოუკიდებელ მუშაობას. სასწავლო პროცესს უძღვება ბაფის შვი-

ლობილი საწარმო შპს „პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი“. 

სწავლის შედეგების უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ლექცია, 

პრაქტიკული მუშაობა და დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სასწავლო კურსის თემატიკა  1. დანახარჯთა კალკულაციის თანამედროვე მეთოდები 

  საქმიანობის სახეების მიხედვით დანახარჯთა კალკულაცია 

  კალკულაცია მიზნობრივი დანახარჯებით 

  დანახარჯთა კალკულაცია სასიცოცხლო ციკლის მიხედვით 

  დანახარჯთა აღრიცხვა უკუსვლით 

  გამოსავლიანობის აღრიცხვა 

2. დაგეგმვა შემზღუდველი ფაქტორების გათვალისწინებით 

  შემზღუდველი ფაქტორები 

  დაგეგმვა ერთი შემზღუდველი ფაქტორის გათვალისწინებით 

  რამდენიმე შემზღუდველი ფაქტორის არსებობა – წრფივი 

პროგრამირება 

  ჩრდილოვანი ფასი და "გაყინული" რესურსი 

3. ფასდადგენა 

  შესავალი 

  ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს ფასდადგენაზე 
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  მოთხოვნის ფასის ელასტიურობა  

  წრფივი მოთხოვნის ფუნქციის განტოლება 

  მთლიანი დანახარჯების ფუნქციის განტოლება 

  დანახარჯთა ფუნქციები რომლებიც მოიცავს ფასდათმობების 

განსაზღვრას, პარტიის მოცულობის გათვალისწინებით 

  რეალიზაციისა და წარმოების დონეების გაზრდა 

  ფასდადგენის განსხვავებული სტრატეგიები 

  ფასდადგენა, დანახარჯებს პლუს ფასნამატი მიდგომის 

მიხედვით 

  ფასდადგენა ბაზარზე "ნაღების მოხსნის" სტრატეგიის 

მიხედვით 

  ფასდადგენა, ბაზარზე შეღწევის მიზნით 

  ფასდადგენა, დამატებითი პროდუქციის შეთავაზების 

გათვალისწინებით 

  ფასდადგენა, პროდუქციის ხაზის  შემადგენელი სხვა 

ელემენტების ფასების გათვალისწინებით 

4.  წარმოება ან შეძენა და სხვა მოკლევადიანი გადაწყვეტილებები 

  შესავალი 

  რას გულისხმობს რელევანტური ფულადი ნაკადები? 

  წარმოება თუ შეძენა 

  გადაწყვეტილება წარმოების შეჩერების შესახებ 

  ერთჯერადი გარიგებები 

  შემდგომ წარმოებასთან/დამუშავებასთან დაკავშირებული  

გადაწყვეტილებები 

5.  რისკი და განუსაზღვრელობა 

  შესავალი 

  კვლევის ტექნიკის გამოყენება განუსაზღვრელობის 

შესამცირებლად 

  რისკისა და განუსაზღვრელობის გადაწყვეტის სხვა მეთოდები 

  იმიტაციური მოდელირება 

  მათემატიკური ლოდინი (EV) 

  გრძნობელობის ანალიზი 

  მაქსი-მაქსის, მაქსი-მინის და მინი-მაქსის მეთოდი 

6.  ბიუჯეტის შედგენა 1 

  ბიუჯეტის მიზანი 

  საქმიანობის იერარქია 
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  ბიუჯეტის შედგენის ქცევითი ასპექტები 

  წინააღმდეგობრივი მიზნები 

7.  ბიუჯეტის შედგენა  2 

  ბიუჯეტის შედგენის მიდგომები 

  ელექტრონული ცხრილების გამოყენება 

8.  რაოდენობრივი ანალიზი 

  მინი-მაქსის ანალიზი 

  რეგრესიული ანალიზი 

  დინამიკური მწკრივების ანალიზი 

  საშუალო ზრდის ტემპის მოდელი 

  მსჯელობისა და გამოცდილების გამოყენება პროგნოზი-

რებისთვის 

  სწავლების მრუდი 

9. ნორმატიული დანახარჯების კალკულაცია და ძირითადი 

გადახრები 

  ნორმატიულ დანახარჯთა კალკულაცია 

  ძირითადი გადახრების ანალიზის მიმოხილვა 

  გადახრების შემდეგი ასპექტები 

10. ძირითადი გადახრები 

 მასალის ნომენკლატურისა და რაოდენობის გადახრები 

 გეგმისა და ოპერატიული გადახრები 

 გადახრების ანალიზის გამოყენება 

11.  საქმიანობის შედეგების შეფასება და კონტროლი 

 კოეფიციენტების ანალიზი 

 საკითხები, რომლებიც მოითხოვს საქმიანობის შედეგების 

ფინანსური მაჩვენებლების გამოყენებას საქმიანობის შედეგებზე 

მონიტორინგის განსახორციელებლად 

 საქმიანობის შედეგების არაფინანსური მაჩვენებლები (სშამ) 

 გარე ფაქტორების მიმოხილვა 

12.  ქვედანაყოფების საქმიანობის შედეგების შეფასება და შიდა 
გადაცემის ფასდადგენა 

 ქვედანაყოფების საქმიანობის შედეგების შეფასება 

 შიდა გადაცემის ფასდადგენა 

13.  საქმიანობის შედეგების შეფასება არაკომერციულ 
ორგანიზაციებში 

 იმ მიზნებთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელთა შე-

ფასება არ შეიძლება რაოდენობრივი მაჩვენებლით 
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 საქმიანობის შედეგების შეფასება არაკომერციულ ორგა-

ნიზაციებში 

 მრავალრიცხოვანი მიზნების არსებობის პრობლემა 

 დახარჯული ფულის ეფექტურად გამოყენება 

სასწავლო კურსის  

შესაბამისი მისაღწევი 

სწავლის შედეგები 

მოდული F5-ის ათვისების შემდეგ  კანდიდატი შეიძენს ისეთ 

საბაზისო ცოდნას და თვისებებს, რომ მან ადვილად შეძლოს: 

 საქმიანობის სახეების მიხედვით დანახარჯთა კალკულაცია  

 გადაწყვეტილების მიღება 

 ბიუჯეტის შედგენა 

 ფასდადგენა 

 გადახრების გაანგარიშება და ანალიზი 

 საქმიანობის შედეგების შეფასება და კონტროლი 

სასწავლო კურსის 

შესწავლის წინაპირობები 

F2 მენეჯერული აღრიცხვა 

სასწავლო კურსის საათების 

მოცულობა 

72 აკადემიური საათი 

სწავლების ენა ქართული 

სასწავლო კურსის 

შესაბამისი კომპეტენციის 

დონე 

საშუალო 

სასწავლო კურსის 

შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება წერილობითი გამოცდის ჩატარებით. გამოცდის 

ფორმატი ითვალისწინებს მხოლოდ პრაქტიკული შემთხვევების 

ანალიზის/სცენარის ტიპის კითხვებს. 

საგამოცდო შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით. გამოცდა 

ჩაბარებულად ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის 

მიღების შემთხვევაში. 

სასწავლო ლიტერატურა F5 საქმიანობის შედეგების მართვა 1 – სრული ტექსტი  

F5 საქმიანობის შედეგების მართვა 1 – საგამოცდო სახელმძღვანე-

ლოების კრებული 

სასწავლო კურსის სილაბუსი განახლებულია 2015 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. 

მიმდინარეობს სილაბუსის და სასწავლო ლიტერატურის განახლება რომელიც 

დასრულდება 2018 წლის სექტემბრისათვის. 
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6. სასწავლო კურსის სილაბუსი მოდულისათვის - საგადასახადო დაბეგვრა 

 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

  F6 საგადასახადო დაბეგვრა 

 

სასწავლო კურსის მიზანი F6 ქართული საგადასახადო დაბეგვრის მიზანია, კანდიდატს 
ასწავლოს  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ძირითადი 

საკითხების უკეთესად შეცნობა და მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენება. ბიზნესსაქმიანობის საკითხებთან დაკავშირებული 

ცოდნის გაღრმავება. 

კერძოდ, კანდიდატმა უნდა შეძლოს: 

  ახსნას საქართველოს საგადასახადო სისტემის არსი. 

  გამოიანგარიშოს მოგებისა და ქონების გადასახადი. 

  ახსნას დამატებითი ღირებულების გადასახადის არსი და 

პრინციპი. 

  წარმოაჩინოს ის შესაძლებლობები, რომლებსაც მოითხოვს 

საქართველოს საგადასახადო სისტემა. 

სასწავლო კურსის 

სწავლების მეთოდები 

სასწავლო კურსი ისწავლება ერთი სემესტრი. იგი მოიცავს 16-17 

კვირას. სწავლების მიდგომა გულისხმობს კვირაში ერთჯერად ან 

იშვიათად  ორჯერად 4-საათიან სააუდიტორიო და 12-საათიან 

დამოუკიდებელ მუშაობას. სასწავლო პროცესს უძღვება ბაფის 

შვილობილი საწარმო შპს „პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტი-

ტუტი“. სწავლის შედეგების უზრუნველსაყოფად გამოიყენება 

ლექცია, პრაქტიკული მუშაობა და დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სასწავლო კურსის თემატიკა  კარი 01. ზოგადი დებულებანი 

თავი 01. საქართველოს საგადასახადო სისტემა 

მუხლი 001. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის რეგულირების 

სფერო 

მუხლი 002. საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა 

მუხლი 003. ვადების განსაზღვრა 

მუხლი 004. ხანდაზმულობის ვადა 

მუხლი 006. გადასახადის ცნება და სახეები 

მუხლი 007. ადგილობრივი გადასახადის დაწესება, შემოღება, მისი 

გადახდის პირობების შეცვლა და გადასახადის გაუქმება 

თავი 02. ამ კოდექსში გამოყენებული ტერმინები და ცნებები 

მუხლი 008. ტერმინთა განმარტება 

მუხლი 009. ეკონომიკური საქმიანობა 

მუხლი 010. საქველმოქმედო საქმიანობა 

მუხლი 011. რელიგიური საქმიანობა 

მუხლი 012. დაქირავებით მუშაობა 

მუხლი 013. საქონელი 

http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-01-sakartvelos-sagadasakhado-sistema
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-01-sakartvelos-sagadasakhado-sistema/mukhli-1-sakartvelos-sagadasakhado-kodeksis-regulirebis-spero
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-01-sakartvelos-sagadasakhado-sistema/mukhli-1-sakartvelos-sagadasakhado-kodeksis-regulirebis-spero
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-01-sakartvelos-sagadasakhado-sistema/mukhli-002-sakartvelos-sagadasakhado-kanonmdebloba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-01-sakartvelos-sagadasakhado-sistema/mukhli-003-vadebis-gansazghvra
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-01-sakartvelos-sagadasakhado-sistema/mukhli-004-khandazmulobis-vada
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-01-sakartvelos-sagadasakhado-sistema/mukhli-006-gadasakhadis-tsneba-da-sakheebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-01-sakartvelos-sagadasakhado-sistema/mukhli-007-adgilobrivi-gadasakhadis-datseseba-shemogheba-misi-gadakhdis-pirobebis-shetsvla-da-gadasakhadis-gaukmeba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-01-sakartvelos-sagadasakhado-sistema/mukhli-007-adgilobrivi-gadasakhadis-datseseba-shemogheba-misi-gadakhdis-pirobebis-shetsvla-da-gadasakhadis-gaukmeba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-02-am-kodeksshi-gamoqenebul-i-terminebi-da-tsnebebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-02-am-kodeksshi-gamoqenebul-i-terminebi-da-tsnebebi/mukhli-008-terminta-ganmarteba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-02-am-kodeksshi-gamoqenebul-i-terminebi-da-tsnebebi/mukhli-009-ekonomikuri-sakmianoba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-02-am-kodeksshi-gamoqenebul-i-terminebi-da-tsnebebi/mukhli-010-sakvelmokmedo-sakmianoba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-02-am-kodeksshi-gamoqenebul-i-terminebi-da-tsnebebi/mukhli-011-religiuri-sakmianoba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-02-am-kodeksshi-gamoqenebul-i-terminebi-da-tsnebebi/mukhli-012-dakiravebit-mushaoba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-02-am-kodeksshi-gamoqenebul-i-terminebi-da-tsnebebi/mukhli-013-sakoneli
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მუხლი 014. მომსახურება 

მუხლი 015. ფინანსური ინსტრუმენტი, ფინანსური ოპერაცია, 

ფინანსური  მომსახურება 

მუხლი 016. საქონლის მიწოდება, მომსახურების გაწევა 

მუხლი 018. საქონლის/მომსახურების ფასის განსაზღვრის 

პრინციპები 

მუხლი 019. ურთიერთდამოკიდებული პირები 

კარი 02. გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აგენტი, 

საწარმო, ორგანიზაცია, ფიზიკური პირი 

თავი 03. ფიზიკური პირი, საწარმო, ორგანიზაცია 

მუხლი 020. გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აგენტი 

მუხლი 021. საწარმო 

მუხლი 022. საქართველოს საწარმო, უცხოური საწარმო 

მუხლი 023. საერთაშორისო ფინანსური კომპანია 

მუხლი 024.–1 სპეციალური სავაჭრო კომპანია 

მუხლი 025. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო 

მუხლი 026. სპეციალური სავაჭრო ზონა 

მუხლი 026.–1 ტურისტული საწარმო 

მუხლი 029. მუდმივი დაწესებულება 

მუხლი 030. ორგანიზაცია 

მუხლი 031. საბიუჯეტო ორგანიზაცია 

მუხლი 032. საქველმოქმედო ორგანიზაცია 

მუხლი 033. რელიგიური ორგანიზაცია 

მუხლი 034. საქართველოს რეზიდენტი და არარეზიდენტი 

ფიზიკური პირები 

მუხლი 036. მეწარმე ფიზიკური პირი და მისი საქმიანობის ადგილი 

მუხლი 037. გადასახადის გადამხდელის წარმომადგენელი 

თავი 04. გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი დაცვა 

მუხლი 041. გადასახადის გადამხდელის უფლებები 

მუხლი 043. გადასახადის გადამხდელის ვალდებულებები 

მუხლი 044. მიმოწერა გადასახადის გადამხდელთან 

კარი 03. გადასახადის გადამხდელისათვის ინფორმაციის მიწოდება 

და საქართველოს საგადასახადო ორგანოების სისტემა 

თავი 05. გადასახადის გადამხდელისათვის ინფორმაციის მიწოდება 

მუხლი 046. განმარტება საქართველოს საგადასახადო კანონ-

მდებლობის გამოყენების შესახებ 

მუხლი 046.-1 საჯარო გადაწყვეტილება 

მუხლი 047. წინასწარი გადაწყვეტილება 

 

http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-02-am-kodeksshi-gamoqenebul-i-terminebi-da-tsnebebi/mukhli-014-momsakhureba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-02-am-kodeksshi-gamoqenebul-i-terminebi-da-tsnebebi/mukhli-015-pinansuri-instrumenti-pinansuri-operatsia-pinansuri-momsakhureba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-02-am-kodeksshi-gamoqenebul-i-terminebi-da-tsnebebi/mukhli-015-pinansuri-instrumenti-pinansuri-operatsia-pinansuri-momsakhureba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-02-am-kodeksshi-gamoqenebul-i-terminebi-da-tsnebebi/mukhli-016-sakonlis-mitsodeba-momsakhurebis-gatseva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-02-am-kodeksshi-gamoqenebul-i-terminebi-da-tsnebebi/mukhli-018-sakonlis-momsakhurebis-pasis-gansazghvris-printsipebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-02-am-kodeksshi-gamoqenebul-i-terminebi-da-tsnebebi/mukhli-018-sakonlis-momsakhurebis-pasis-gansazghvris-printsipebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-01-zogadi-debulebani/tavi-02-am-kodeksshi-gamoqenebul-i-terminebi-da-tsnebebi/mukhli-019-urtiertdamokidebuli-pirebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-020-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-021-satsarmo
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-022-sakartvelos-satsarmo-utskhouri-satsarmo
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-023-saertashoriso-pinansuri-kompania
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-24-1-spetsialuri-savachro-kompania
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-025-tavisupali-industriuli-zonis-satsarmo
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-026-spetsialuri-savachro-zona
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-026-1-turistuli-satsarmo
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-029-mudmivi-datsesebuleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-030-organizatsia
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-031-sabiujeto-organizatsia
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-032-sakvelmokmedo-organizatsia
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-033-religiuri-organizatsia
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-034-sakartvelos-rezidenti-da-ararezidenti-pizikuri-pirebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-034-sakartvelos-rezidenti-da-ararezidenti-pizikuri-pirebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-036-metsarme-pizikuri-piri-da-misi-sakmianobis-adgili
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-03-pizikuri-piri-satsarmo-organizatsia/mukhli-037-gadasakhadis-gadamkhdelis-tsarmomadgeneli
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-04-gadasakhadis-gadamkhdelis-samartlebrivi-datsva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-04-gadasakhadis-gadamkhdelis-samartlebrivi-datsva/mukhli-041-gadasakhadis-gadamkhdelis-uplebebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-04-gadasakhadis-gadamkhdelis-samartlebrivi-datsva/mukhli-043-gadasakhadis-gadamkhdel-is-valdebulebebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-02-gadasakhadis-gadamkhdeli-sagadasakhado-agenti-satsarmo-organizatsia-pizikuri-piri/tavi-04-gadasakhadis-gadamkhdelis-samartlebrivi-datsva/mukhli-044-mimotsera-gadasakhadis-gadamkhdeltan
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-03-gadasakhadis-gadamkhdel-is-atvis-inpormatsiis-mitsodeba-da-sakartvelos-sagadasakhado-organoebis-sistema
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-03-gadasakhadis-gadamkhdel-is-atvis-inpormatsiis-mitsodeba-da-sakartvelos-sagadasakhado-organoebis-sistema
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-03-gadasakhadis-gadamkhdel-is-atvis-inpormatsiis-mitsodeba-da-sakartvelos-sagadasakhado-organoebis-sistema/tavi-05-gadasakhadis-gadamkhdel-is-atvis-inpormatsiis-mitsodeba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-03-gadasakhadis-gadamkhdel-is-atvis-inpormatsiis-mitsodeba-da-sakartvelos-sagadasakhado-organoebis-sistema/tavi-05-gadasakhadis-gadamkhdel-is-atvis-inpormatsiis-mitsodeba/mukhli-046-sakartvelos-sagadasakhado-kanonmdeblobis-gamoqenebis-shesakheb-tserilobiti-ganmartebis-gatsema-da-sajaro-gadatsqvetilebis-gamotsema
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-03-gadasakhadis-gadamkhdel-is-atvis-inpormatsiis-mitsodeba-da-sakartvelos-sagadasakhado-organoebis-sistema/tavi-05-gadasakhadis-gadamkhdel-is-atvis-inpormatsiis-mitsodeba/mukhli-046-sakartvelos-sagadasakhado-kanonmdeblobis-gamoqenebis-shesakheb-tserilobiti-ganmartebis-gatsema-da-sajaro-gadatsqvetilebis-gamotsema
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-03-gadasakhadis-gadamkhdel-is-atvis-inpormatsiis-mitsodeba-da-sakartvelos-sagadasakhado-organoebis-sistema/tavi-05-gadasakhadis-gadamkhdel-is-atvis-inpormatsiis-mitsodeba/mukhli-046-1-sajaro-gadatsqvetileba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-03-gadasakhadis-gadamkhdel-is-atvis-inpormatsiis-mitsodeba-da-sakartvelos-sagadasakhado-organoebis-sistema/tavi-05-gadasakhadis-gadamkhdel-is-atvis-inpormatsiis-mitsodeba/mukhli-047-tsinastsari-gadatsqvetileba
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კარი 04. საგადასახადო ვალდებულება 

თავი 08. საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება 

მუხლი 053. საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება 

მუხლი 054. საბანკო დაწესებულების ვალდებულება გადასახადის 

გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების შესრულებასთან 

დაკავშირებით 

მუხლი 055. საგადასახადო ვალდებულების შესრულება 

საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაციისას 

მუხლი 056. საგადასახადო ვალდებულების შესრულება 

საწარმოს/ორგანიზაციის რეორგანიზაციისას 

მუხლი 057. გარდაცვლილი პირის საგადასახადო ვალდებულების 

შესრულება 

მუხლი 058. უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირის და მხარდაჭერის 

მიმღების საგადასახადო ვალდებულების შესრულება 

მუხლი 059. საგადასახადო პერიოდი 

მუხლი 060. საგადასახადო შეღავათი 

მუხლი 061. გადასახადის დარიცხვა 

მუხლი 062. გადასახადის გადახდის ვადა 

მუხლი 063. ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება 

მუხლი 064. საგადასახადო მოთხოვნა 

მუხლი 065. გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა 

მუხლი 066. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა 

თავი 09. საგადასახადო ანგარიშგება 

მუხლი 067. საგადასახადო დეკლარაცია 

მუხლი 068. საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის ვადის 

გაგრძელება 

მუხლი 069. საგადასახადო დეკლარაციაში ცვლილების ან/და 

დამატების შეტანა 

მუხლი 070. გადასახადის გადამხდელისაგან ინფორმაციის 

მოთხოვნა 

მუხლი 071. საბანკო დაწესებულების ვალდებულებები 

მუხლი 072. პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი 

მუხლი 073. ცალკეულ შემთხვევაში დაბეგვრის ობიექტისა და 

საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრა 

კარი 05. საშემოსავლო და მოგების გადასახადები 

თავი 11. საშემოსავლო გადასახადი 

მუხლი 079. გადასახადის გადამხდელი 

მუხლი 080. დაბეგვრის ობიექტი 

მუხლი 081. გადასახადის განაკვეთი 

http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-053-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-054-sabanko-datsesebulebis-valdebuleba-gadasakhadis-gadamkhdelis-sagadasakhado-valdebulebis-shesrulebastan-dakavshirebit
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-054-sabanko-datsesebulebis-valdebuleba-gadasakhadis-gadamkhdelis-sagadasakhado-valdebulebis-shesrulebastan-dakavshirebit
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-054-sabanko-datsesebulebis-valdebuleba-gadasakhadis-gadamkhdelis-sagadasakhado-valdebulebis-shesrulebastan-dakavshirebit
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-055-sagadasakhado-valdebulebis-shesruleba-satsarmos-organizatsiis-likvidatsiisas
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-055-sagadasakhado-valdebulebis-shesruleba-satsarmos-organizatsiis-likvidatsiisas
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-056-sagadasakhado-valdebulebis-shesruleba-satsarmos-organizatsiis-reorganizatsiisas
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-056-sagadasakhado-valdebulebis-shesruleba-satsarmos-organizatsiis-reorganizatsiisas
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-057-gardatsvlili-piris-sagadasakhado-valdebulebis-shesruleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-057-gardatsvlili-piris-sagadasakhado-valdebulebis-shesruleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-058-ugzo-ukvlod-dakarguli-an-kmeduunaro-pizikuri-piris-sagadasakhado-valdebulebis-shesruleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-058-ugzo-ukvlod-dakarguli-an-kmeduunaro-pizikuri-piris-sagadasakhado-valdebulebis-shesruleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-059-sagadasakhado-periodi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-060-sagadasakhado-sheghavati
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-061-gadasakhadis-daritskhva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-062-gadasakhadis-gadakhdis-vada
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-063-zedmetad-gadakhdili-tankhis-dabruneba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-064-sagadasakhado-motkhovna
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-065-gadasakhadis-gadamkhdelis-motkhovna
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-08-sagadasakhado-valdebuleba-da-misi-shesruleba/mukhli-066-gadasakhadis-gadamkhdelad-aghritskhva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-09-sagadasakhado-angarishgeba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-09-sagadasakhado-angarishgeba/mukhli-067-sagadasakhado-deklaratsia
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-09-sagadasakhado-angarishgeba/mukhli-068-sagadasakhado-deklaratsiis-tsardgenis-vadis-gagrdzeleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-09-sagadasakhado-angarishgeba/mukhli-068-sagadasakhado-deklaratsiis-tsardgenis-vadis-gagrdzeleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-09-sagadasakhado-angarishgeba/mukhli-069-sagadasakhado-deklaratsiashi-tsvlilebis-an-da-damatebis-shetana
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-09-sagadasakhado-angarishgeba/mukhli-069-sagadasakhado-deklaratsiashi-tsvlilebis-an-da-damatebis-shetana
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-09-sagadasakhado-angarishgeba/mukhli-070-gadasakhadis-gadamkhdelisagan-inpormatsiis-motkhovna
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-09-sagadasakhado-angarishgeba/mukhli-070-gadasakhadis-gadamkhdelisagan-inpormatsiis-motkhovna
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-09-sagadasakhado-angarishgeba/mukhli-071-sabanko-datsesebulebis-valdebulebebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-09-sagadasakhado-angarishgeba/mukhli-072-pirveladi-sagadasakhado-dokumenti
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-09-sagadasakhado-angarishgeba/mukhli-073-tsalkeul-shemtkhvevashi-dabegvris-obiektisa-da-sagadasakhado-valdebulebis-gansazghvra
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-04-sagadasakhado-valdebuleba/tavi-09-sagadasakhado-angarishgeba/mukhli-073-tsalkeul-shemtkhvevashi-dabegvris-obiektisa-da-sagadasakhado-valdebulebis-gansazghvra
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-11-sashemosavlo-gadasakhadi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-11-sashemosavlo-gadasakhadi/mukhli-079-gadasakhadis-gadamkhdeli
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-11-sashemosavlo-gadasakhadi/mukhli-080-dabegvris-obiekti
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-11-sashemosavlo-gadasakhadi/mukhli-081-gadasakhadis-ganakveti
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მუხლი 081.-1 დაუბეგრავი მინიმუმი 

მუხლი 082. გადასახადისაგან გათავისუფლება 

თავი 12. სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები 

მუხლი 083. სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები 

მუხლი 084. მიკრო ბიზნესი 

მუხლი 085. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება 

მუხლი 086. მიკრო ბიზნესის გადასახადისაგან გათავისუფლება 

მუხლი 087. მიკრო ბიზნესის ვალდებულებები 

მუხლი 088. მცირე ბიზნესი 

მუხლი 089. მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება 

მუხლი 090. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი და 

გადასახადის განაკვეთები 

მუხლი 091. მცირე ბიზნესის შემოსავლებისა და ხარჯების 

აღრიცხვის პრინციპები 

მუხლი 092. მცირე ბიზნესის დამატებული ღირებულების 

გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაცია 

მუხლი 093. მიკრო და მცირე ბიზნესის დეკლარაციის წარდგენა 

მუხლი 094. მცირე და მიკრო ბიზნესის მიმდინარე გადასახდელები 

და გადასახადის წყაროსთან დაკავების წესი 

მუხლი 095. მცირე და მიკრო ბიზნესის საგადასახადო კონტროლი 

მუხლი 095.-1 ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი 

მუხლი 095.-2 ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი 

მუხლი 095.-3 ფიქსირებული გადასახადის განაკვეთი 

მუხლი 095.-4 ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის 

მინიჭება 

მუხლი 095.-5 ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის პირობები 

მუხლი 095.-6 ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის 

გაუქმება 

თავი 13. მოგების გადასახადი 

მუხლი 096. გადასახადის გადამხდელი 

მუხლი 097. დაბეგვრის ობიექტი 

მუხლი 098. გადასახადის განაკვეთი 

მუხლი 098.-1 განაწილებული მოგება 

მუხლი 098.-2 გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც 

ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული არ არის 

მუხლი 098.-3 უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების 

გაწევა ან/და ფულადი სახსრების გადაცემა 

მუხლი 098.-4 წარმომადგენლობითი ხარჯების დაბეგვრა 

მუხლი 099. გადასახადისაგან გათავისუფლება 

http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-11-sashemosavlo-gadasakhadi/mukhli-81--1-daubegravi-minimumi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-11-sashemosavlo-gadasakhadi/mukhli-082-gadasakhadisagan-gatavisupleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-083-spetsialuri-dabegvris-rezhimebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-084-mikro-biznesi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-085-mikro-biznesis-statusis-minicheba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-086-mikro-biznesis-gadasakhadisagan-gatavisupleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-087-mikro-biznesis-valdebulebebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-088-mtsire-biznesi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-089-mtsire-biznesis-statusis-minicheba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-090-mtsire-biznesis-dasabegri-shemosavali-da-gadasakhadis-ganakvetebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-090-mtsire-biznesis-dasabegri-shemosavali-da-gadasakhadis-ganakvetebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-091-mtsire-biznesis-shemosavlebisa-da-kharjebis-aghritskhvis-printsipebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-091-mtsire-biznesis-shemosavlebisa-da-kharjebis-aghritskhvis-printsipebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-092-mtsire-biznesis-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadis-gadamkhdelad-registratsia
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-092-mtsire-biznesis-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadis-gadamkhdelad-registratsia
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-093-mikro-da-mtsire-biznesis-deklaratsiis-tsardgena
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-094-mtsire-da-mikro-biznesis-mimdinare-gadasakhdelebi-da-gadasakhadis-tsqarostan-dakavebis-tsesi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-094-mtsire-da-mikro-biznesis-mimdinare-gadasakhdelebi-da-gadasakhadis-tsqarostan-dakavebis-tsesi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-095-mtsire-da-mikro-biznesis-sagadasakhado-kontroli
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-095--1-piksirebuli-gadasakhadis-gadamkhdeli
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-095--2-piksirebuli-gadasakhadit-dabegvris-obiekti
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-095--3-piksirebuli-gadasakhadis-ganakveti
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-095--4-piksirebuli-gadasakhadis-gadamkhdelis-statusis-minicheba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-095--4-piksirebuli-gadasakhadis-gadamkhdelis-statusis-minicheba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-095--5-piksirebuli-gadasakhadit-dabegvris-pirobebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-095--6-piksirebuli-gadasakhadis-gadamkhdelis-statusis-gaukmeba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-12-spetsialuri-dabegvris-rezhimeb/mukhli-095--6-piksirebuli-gadasakhadis-gadamkhdelis-statusis-gaukmeba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-13-mogebis-gadasakhadi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-13-mogebis-gadasakhadi/mukhli-096-gadasakhadis-gadamkhdeli
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-13-mogebis-gadasakhadi/mukhli-097-dabegvris-obiekti
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-13-mogebis-gadasakhadi/mukhli-098-gadasakhadis-ganakveti
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-13-mogebis-gadasakhadi/mukhli-98-1-ganatsilebuli-mogeba-5092-iis-2017-tslis-1-ianvridan
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-13-mogebis-gadasakhadi/mukhli-98--2-gatseuli-kharji-an-skhva-gadakhda-romelits-ekonomikur-sakmianobastan-dakavshirebuli-ar-aris
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-13-mogebis-gadasakhadi/mukhli-98--2-gatseuli-kharji-an-skhva-gadakhda-romelits-ekonomikur-sakmianobastan-dakavshirebuli-ar-aris
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-13-mogebis-gadasakhadi/mukhli-098--3-usasqidlod-sakonlis-mitsodeba-momsakhurebis-gatseva-an-da-puladi-sakhsrebis-gadatsema
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-13-mogebis-gadasakhadi/mukhli-098--3-usasqidlod-sakonlis-mitsodeba-momsakhurebis-gatseva-an-da-puladi-sakhsrebis-gadatsema
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-13-mogebis-gadasakhadi/mukhli-098--4-tsarmomadgenlobiti-kharjebis-dabegvra
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-13-mogebis-gadasakhadi/mukhli-099-gadasakhadisagan-gatavisupleba


ბაფი           სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა - სასწავლო კურსის სილაბუსები 

44 

თავი 14. ერთობლივი შემოსავალი 

მუხლი 100. ერთობლივი შემოსავალი 

მუხლი 101. ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები 

მუხლი 102. ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები 

მუხლი 103. შემოსავლები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული 

დაქირავებით მუშაობასთან და ეკონომიკურ საქმიანობასთან 

მუხლი 104. საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული 

შემოსავალი 

თავი 15. გამოქვითვები და ზარალი 

მუხლი 105. შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები 

მუხლი 106. ხარჯები, რომლებიც არ გამოიქვითება 

მუხლი 107. პროცენტების გამოქვითვის შეზღუდვა 

მუხლი 108. უიმედო ვალების გამოქვითვა 

მუხლი 109. სარეზერვო ფონდებში გადარიცხვების გამოქვითვა 

მუხლი 110. სამეცნიერო-კვლევითი, საპროექტო და საცდელ-

საკონსტრუქტორო მომსახურების ხარჯების გამოქვითვა 

მუხლი 111. საამორტიზაციო ანარიცხები და გამოქვითვები 

ძირითად საშუალებათა მიხედვით 

მუხლი 112. ძირითად საშუალებათა მიხედვით საამორტიზაციო 

ანარიცხების სრულად გამოქვითვა 

მუხლი 113. არამატერიალურ აქტივებზე საამორტიზაციო 

ანარიცხების გამოქვითვა 

მუხლი 115. ძირითად საშუალებათა რემონტის ხარჯების 

გამოქვითვა 

მუხლი 116. წარმომადგენლობითი ხარჯების გამოქვითვის 

შეზღუდვა 

მუხლი 117. საქველმოქმედო ორგანიზაციაზე გაცემული 

შემოწირულების გამოქვითვა 

მუხლი 118. სადაზღვევო შენატანების ხარჯების გამოქვითვა 

მუხლი 119. გეოლოგიური კვლევებისა და ბუნებრივი რესურსების 

მოპოვების მოსამზადებელი მომსახურების ხარჯები 

მუხლი 120. გადასახადები და ჯარიმები, რომლებიც არ 

გამოიქვითება 

მუხლი 121. ზარალის გადატანა 

მუხლი 122. ზარალის გადატანის ვადის გაგრძელება 

თავი 16. საერთაშორისო დაბეგვრა და გადასახადებისაგან თავის 

არიდების აღკვეთა 

მუხლი 124. უცხოეთში გადახდილი გადასახადის ჩათვლა 

მუხლი 125. ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ 

საერთაშორისო შეთანხმებების შესაბამისად არარეზიდენტის მიერ 

საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობა 

http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-14-ertoblivi-shemosavali
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-14-ertoblivi-shemosavali/mukhli-100-ertoblivi-shemosavali
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-14-ertoblivi-shemosavali/mukhli-101-khelpasis-sakhit-mighebuli-shemosavlebi
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თავი 18. შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან 

მუხლი 130. დივიდენდების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან 

მუხლი 131. პროცენტების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან 

მუხლი 132. როიალტის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან 

მუხლი 133.-1. სსზ-ის ტერიტორიაზე სავაჭრო ობიექტის ან/და 

სავაჭრო ადგილის დამქირავებელი პირის შემოსავლის დაბეგვრა 

მუხლი 133.-2. ტურისტული საწარმოს მიერ სასტუმროს 

აქტივების/მათი ნაწილის მესაკუთრე ფიზიკური პირის შემოსავლის 

დაბეგვრა 
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მეთოდით 
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მუხლი 139. საკასო მეთოდით ხარჯების გაწევის მომენტი 
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მეთოდით 

მუხლი 141. დარიცხვის მეთოდით შემოსავლების მიღების მომენტი 

მუხლი 142. დარიცხვის მეთოდით ხარჯების გაწევის მომენტი 

მუხლი 143. თანამფლობელობა 

მუხლი 144. შემოსავლები და გამოქვითვები გრძელვადიანი 

კონტრაქტების მიხედვით 

მუხლი 145. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის 

წესი 
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შემცირება 

მუხლი 147. მოგება და ზარალი აქტივების მიწოდებისას 

მუხლი 148. აქტივების ღირებულება 

მუხლი 149. მოგების ან ზარალის აუღიარებლობა 

მუხლი 150. იურიდიული პირის ლიკვიდაცია 

მუხლი 151. იურიდიულ პირში წილის (აქციების) სანაცვლოდ 

აქტივების შეტანა 

მუხლი 152. იურიდიული პირის რეორგანიზაცია 

თავი 20. გადასახადების ადმინისტრირების წესები 

მუხლი 153. დეკლარაციის წარდგენა 
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http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-139-sakaso-metodit-kharjebis-gatsevis-momenti
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-140-shemosavlebisa-da-kharjebis-aghritskhva-daritskhvis-metodit
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-140-shemosavlebisa-da-kharjebis-aghritskhva-daritskhvis-metodit
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-141-daritskhvis-metodit-shemosavlebis-mighebis-momenti
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-142-daritskhvis-metodit-kharjebis-gatsevis-momenti
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-143-tanamplobeloba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-144-shemosavlebi-da-gamokvitvebi-grdzelvadiani-kontraktebis-mikhedvit
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-144-shemosavlebi-da-gamokvitvebi-grdzelvadiani-kontraktebis-mikhedvit
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-145-sasakonlo-materialuri-paseulobebis-aghritskhvis-tsesi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-145-sasakonlo-materialuri-paseulobebis-aghritskhvis-tsesi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-146-kompensirebuli-gamokvitvebi-da-rezervebis-shemtsireba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-146-kompensirebuli-gamokvitvebi-da-rezervebis-shemtsireba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-147-mogeba-da-zarali-aktivebis-mitsodebisas
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-148-aktivebis-ghirebuleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-149-mogebis-an-zaralis-aughiarebloba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-150-iuridiuli-piris-likvidatsia
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-151-iuridiul-pirshi-tsilis-aktsiebis-sanatsvlod-aktivebis-shetana
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-151-iuridiul-pirshi-tsilis-aktsiebis-sanatsvlod-aktivebis-shetana
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-19-sagadasakhado-aghritskhvis-tsesebi/mukhli-152-iuridiuli-piris-reorganizatsia
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-20-gadasakhadebis-administrirebis-tsesebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-20-gadasakhadebis-administrirebis-tsesebi/mukhli-153-deklaratsiis-tsardgena
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მუხლი 154. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი 

მუხლი 155. მიმდინარე გადასახდელები 

კარი 06. დამატებული ღირებულების გადასახადი 

თავი 21. ზოგადი დებულებანი 

მუხლი 156. გადასახადის გადამხდელი 

მუხლი 157. სავალდებულო რეგისტრაცია 

მუხლი 158. ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია 

მუხლი 159. რეგისტრაციის გაუქმება 

თავი 22. დაბეგვრის ობიექტი, დასაბეგრი ოპერაციის თანხის 

განსაზღვრა, დრო და ადგილი 

მუხლი 160. დაბეგვრის ობიექტი 

მუხლი 161. დასაბეგრი ოპერაცია, ოპერაციის თანხა და დრო 

მუხლი 162. იმპორტი, იმპორტის თანხა და დრო 

მუხლი 163. ექსპორტი/რეექსპორტი, ექსპორტის/რეექსპორტის 

თანხა და დრო 

მუხლი 164. საქონლის დროებითი შემოტანა, დროებითი შემოტანის 

თანხა და დრო 

მუხლი 165. საქონლის მიწოდების ადგილი 

მუხლი 166. მომსახურების გაწევის ადგილი (დღგ)  

თავი 23. დღგ-გან გათავისუფლების მარეგულირებელი წესები და 

გადასახადისაგან გათავისუფლება 

მუხლი 167. გადასახადისაგან გათავისუფლება და მისი გამოყენების 

წესი 

მუხლი 168. გადასახადისაგან გათავისუფლება 

თავი 24. გადასახადის გამოანგარიშების, დეკლარირებისა და 

გადახდის წესი 

მუხლი 169. დღგ-ის განაკვეთები 

მუხლი 170. ბიუჯეტში შესატანი დღგ 

მუხლი 171. დეკლარაციის წარდგენა და დღგ-ის გადახდა 

მუხლი 172. დღგ-ის საანგარიშო პერიოდი 

თავი 25. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა და დღგ-ის ჩათვლა 

მუხლი 173. დღგ-ის ჩათვლა 

მუხლი 174. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა 

მუხლი 175. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა 

მუხლი 175.-1 ანგარიშ-ფაქტურა 

თავი 26. სპეციალური წესები 

მუხლი 176. უკუდაბეგვრა 

მუხლი 176.-1. ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრა 

მუხლი 177. შერეული ოპერაცია 

http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-20-gadasakhadebis-administrirebis-tsesebi/mukhli-154-gadakhdis-tsqarostan-gadasakhadis-dakavebis-tsesi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-05-sashemosavlo-da-mogebis-gadasakhadebi/tavi-20-gadasakhadebis-administrirebis-tsesebi/mukhli-155-mimdinare-gadasakhdelebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-21-zogadi-debulebani
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-21-zogadi-debulebani/mukhli-156-gadasakhadis-gadamkhdeli
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-21-zogadi-debulebani/mukhli-157-savaldebulo-registratsia
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-21-zogadi-debulebani/mukhli-158-nebaqoplobiti-registratsia
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-21-zogadi-debulebani/mukhli-159-registratsiis-gaukmeba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-22-dabegvris-obiekti-dasabegri-operatsiis-tankhis-gansazghvra-dro-da-adgili
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-22-dabegvris-obiekti-dasabegri-operatsiis-tankhis-gansazghvra-dro-da-adgili
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-22-dabegvris-obiekti-dasabegri-operatsiis-tankhis-gansazghvra-dro-da-adgili/mukhli-160-dabegvris-obiekti
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-22-dabegvris-obiekti-dasabegri-operatsiis-tankhis-gansazghvra-dro-da-adgili/mukhli-161-dasabegri-operatsia-operatsiis-tankha-da-dro
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-22-dabegvris-obiekti-dasabegri-operatsiis-tankhis-gansazghvra-dro-da-adgili/mukhli-162-importi-importis-tankha-da-dro
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-22-dabegvris-obiekti-dasabegri-operatsiis-tankhis-gansazghvra-dro-da-adgili/mukhli-163-eksporti-reeksporti-eksportis-reeksportis-tankha-da-dro
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-22-dabegvris-obiekti-dasabegri-operatsiis-tankhis-gansazghvra-dro-da-adgili/mukhli-163-eksporti-reeksporti-eksportis-reeksportis-tankha-da-dro
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-22-dabegvris-obiekti-dasabegri-operatsiis-tankhis-gansazghvra-dro-da-adgili/mukhli-164-sakonlis-droebit-i-shemotana-droebit-i-shemotanis-tankha-da-dro
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-22-dabegvris-obiekti-dasabegri-operatsiis-tankhis-gansazghvra-dro-da-adgili/mukhli-164-sakonlis-droebit-i-shemotana-droebit-i-shemotanis-tankha-da-dro
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-22-dabegvris-obiekti-dasabegri-operatsiis-tankhis-gansazghvra-dro-da-adgili/mukhli-165-sakonlis-mitsodebis-adgili
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-22-dabegvris-obiekti-dasabegri-operatsiis-tankhis-gansazghvra-dro-da-adgili/mukhli-166-momsakhurebis-gatsevis-adgili
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-23-dghg-isgan-gatavisuplebis-maregulirebeli-tsesebi-da-gadasakhadisagan-gatavisupleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-23-dghg-isgan-gatavisuplebis-maregulirebeli-tsesebi-da-gadasakhadisagan-gatavisupleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-23-dghg-isgan-gatavisuplebis-maregulirebeli-tsesebi-da-gadasakhadisagan-gatavisupleba/mukhli-167-gadasakhadisagan-gatavisupleba-da-misi-gamoqenebis-tsesi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-23-dghg-isgan-gatavisuplebis-maregulirebeli-tsesebi-da-gadasakhadisagan-gatavisupleba/mukhli-167-gadasakhadisagan-gatavisupleba-da-misi-gamoqenebis-tsesi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-23-dghg-isgan-gatavisuplebis-maregulirebeli-tsesebi-da-gadasakhadisagan-gatavisupleba/mukhli-168-gadasakhadisagan-gatavisupleba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-24-gadasakhadis-gamoangarishebis-deklarirebisa-da-gadakhdis-tsesi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-24-gadasakhadis-gamoangarishebis-deklarirebisa-da-gadakhdis-tsesi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-24-gadasakhadis-gamoangarishebis-deklarirebisa-da-gadakhdis-tsesi/mukhli-169-dghg-is-ganakvetebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-24-gadasakhadis-gamoangarishebis-deklarirebisa-da-gadakhdis-tsesi/mukhli-170-biujetshi-shesatani-dghg
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-24-gadasakhadis-gamoangarishebis-deklarirebisa-da-gadakhdis-tsesi/mukhli-171-deklaratsiis-tsardgena-da-dghg-is-gadakhda
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-24-gadasakhadis-gamoangarishebis-deklarirebisa-da-gadakhdis-tsesi/mukhli-172-dghg-is-saangarisho-periodi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-25-sagadasakhado-angarish-paktura-da-dghg-is-chatvla
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-25-sagadasakhado-angarish-paktura-da-dghg-is-chatvla/mukhli-173-dghg-is-chatvla
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-25-sagadasakhado-angarish-paktura-da-dghg-is-chatvla/mukhli-174-dghg-is-chasatvleli-tankha
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-25-sagadasakhado-angarish-paktura-da-dghg-is-chatvla/mukhli-175-sagadasakhado-angarish-paktura
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-25-sagadasakhado-angarish-paktura-da-dghg-is-chatvla/mukhli-175--1-angarish-paktura
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-26-spetsialuri-tsesebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-26-spetsialuri-tsesebi/mukhli-176-ukudabegvra
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-26-spetsialuri-tsesebi/mukhli-176--1-tsalkeul-shemtkhvevebshi-dghg-it-dabegvra
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-06-damatebuli-ghirebulebis-gadasakhadi/tavi-26-spetsialuri-tsesebi/mukhli-177-shereuli-operatsia
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მუხლი 178. წარმომადგენლის მიერ განხორციელებული ოპერაცია 

მუხლი 179. დასაბეგრი ოპერაციის თანხის კორექტირება 

მუხლი 180. გრანტით შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე და დღგ-

ის ჩასათვლელი თანხის დარიცხულ დღგ-ის თანხაზე გადამეტების 

შემთხვევაში დღგ-ის ჩათვლა ან დაბრუნება 
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http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-10-sakartvelos-sabazho-teritoriaze-sakonlis-gadaadgileba/tavi-34-sasakonlo-operatsiebi/mukhli-236-gare-gadamushaveba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-10-sakartvelos-sabazho-teritoriaze-sakonlis-gadaadgileba/tavi-34-sasakonlo-operatsiebi/mukhli-237-droebiti-shemotana
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-39-zogadi-debulebani
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-39-zogadi-debulebani/mukhli-269-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-sagadasakhado-pasukhismgeblobis-zogadi-printsipebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-39-zogadi-debulebani/mukhli-269-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-sagadasakhado-pasukhismgeblobis-zogadi-printsipebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-39-zogadi-debulebani/mukhli-270-sagadasakhado-sanktsia
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-39-zogadi-debulebani/mukhli-271-sagadasakhado-samartaldarghvevis-sakmis-tsarmoeba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-272-sauravi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-273-gadasakhadis-gadamkhdelad-aghritskhvis-tsesis-darghveva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-273-gadasakhadis-gadamkhdelad-aghritskhvis-tsesis-darghveva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-274-sagadasakhado-deklaratsiis-gaangarishebis-tsardgenis-vadis-darghveva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-274-sagadasakhado-deklaratsiis-gaangarishebis-tsardgenis-vadis-darghveva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-275-sagadasakhado-deklaratsiashi-gaangarishebashi-gadasakhadis-shemtsireba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-275-sagadasakhado-deklaratsiashi-gaangarishebashi-gadasakhadis-shemtsireba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-276-satamasho-biznesis-sakmianobis-tsesebis-darghveva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-277-sagadasakhado-organos-uplebamosili-pirisatvis-tsinaaghmdegobis-gatseva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-277-sagadasakhado-organos-uplebamosili-pirisatvis-tsinaaghmdegobis-gatseva
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მუხლი 278. ყადაღადადებული ქონების განკარგვა და საგადასახადო 

ორგანოს ან აღსრულების ეროვნული ბიუროს ლუქის ახსნა 

მუხლი 279. საგადასახადო ორგანოსათვის ინფორმაციის 

წარუდგენლობა 

მუხლი 280. გადასახადის უკანონო ჩათვლა 

მუხლი 281. საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების წესების 

დარღვევა 

მუხლი 282. დღგ-თვის გათვალისწინებული მოთხოვნების 

დარღვევა 

მუხლი 283. ბანკის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა 

მუხლი 284. საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის მიერ 

საქართველოში არსებული წყაროდან ფინანსური ოპერაციების 

განხორციელების ან/და ფინანსური მომსახურების გაწევის შედეგად 

მიღებული შემოსავლის ნებადართული ნორმის გადამეტება 

მუხლი 285. ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის მიერ საფონდო 

ბირჟისათვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდება 

მუხლი 286. საქონლის დოკუმენტების გარეშე ტრანსპორტირება, 

რეალიზაცია და აღურიცხველობა 

მუხლი 288. მიკრო და მცირე ბიზნესის საქმიანობის წესის დარღვევა 

მუხლი 288.-1 სპეციალური სავაჭრო კომპანიის მიერ საქმიანობის 

წესის დარღვევა 

მუხლი 288.-2 ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის 

წესის დარღვევა 

მუხლი 288.-3 სავალდებულო მარკირებას დაქვემდებარებული 

არააქციზური საქონლის მარკირების გარეშე მიწოდება, 

ტრანსპორტირება, ექსპორტი, იმპორტი 

მუხლი 288.-4 საანგარიშო თვის მიხედვით განაცემებისა და 

დაკავებული გადასახადის შესახებ არასწორი ინფორმაციის წარ-

დგენა 

მუხლი 289. საქართველოს საბაჟო საზღვრის გადაკვეთასთან 

დაკავშირებული საგადასახადო სანქციები 

მუხლი 290. სანებართვო პირობების შეუსრულებლობა 

მუხლი 290.-1 სსზ-ის სტატუსის მქონე პირის მიერ საქართველოს 

საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების 

შეუსრულებლობა 

მუხლი 291. სხვა ჯარიმები 

თავი 41. საგადასახადო შეთანხმება 

მუხლი 292. საგადასახადო შეთანხმების არსი 

კარი 14. საგადასახადო დავა 

თავი 42. საგადასახადო დავის წარმოება 

მუხლი 296. ზოგადი დებულებანი 

http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-278-qadaghadadebuli-konebis-gankargva-da-sagadasakhado-organos-an-aghsrulebis-erovnuli-biuros-lukis-akhsna
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-278-qadaghadadebuli-konebis-gankargva-da-sagadasakhado-organos-an-aghsrulebis-erovnuli-biuros-lukis-akhsna
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-279-sagadasakhado-organosatvis-inpormatsiis-tsarudgenloba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-279-sagadasakhado-organosatvis-inpormatsiis-tsarudgenloba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-280-gadasakhadis-ukanono-chatvla
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-281-sakontrolo-salaro-aparatis-gamoqenebis-tsesebis-darghveva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-281-sakontrolo-salaro-aparatis-gamoqenebis-tsesebis-darghveva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-282-dghg-isatvis-gatvalistsinebuli-motkhovnebis-darghveva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-282-dghg-isatvis-gatvalistsinebuli-motkhovnebis-darghveva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-283-bankis-mier-valdebulebis-sheusrulebloba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-284-saertashoriso-pinansuri-kompaniis-mier-sakartveloshi-arsebuli-tsqarodan-pinansuri-operatsiebis-gankhortsielebis-an-da-pinansuri-momsakhurebis-gatsevis-shedegad-mighebuli-shemosavlis-nebadartuli-normis-gadameteba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-284-saertashoriso-pinansuri-kompaniis-mier-sakartveloshi-arsebuli-tsqarodan-pinansuri-operatsiebis-gankhortsielebis-an-da-pinansuri-momsakhurebis-gatsevis-shedegad-mighebuli-shemosavlis-nebadartuli-normis-gadameteba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-284-saertashoriso-pinansuri-kompaniis-mier-sakartveloshi-arsebuli-tsqarodan-pinansuri-operatsiebis-gankhortsielebis-an-da-pinansuri-momsakhurebis-gatsevis-shedegad-mighebuli-shemosavlis-nebadartuli-normis-gadameteba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-284-saertashoriso-pinansuri-kompaniis-mier-sakartveloshi-arsebuli-tsqarodan-pinansuri-operatsiebis-gankhortsielebis-an-da-pinansuri-momsakhurebis-gatsevis-shedegad-mighebuli-shemosavlis-nebadartuli-normis-gadameteba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-285-pasiani-kaghaldebis-emitentis-mier-sapondo-birzhisatvis-arastsori-inpormatsiis-mitsodeba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-285-pasiani-kaghaldebis-emitentis-mier-sapondo-birzhisatvis-arastsori-inpormatsiis-mitsodeba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-286-sakonlis-dokumentebis-gareshe-transportireba-realizatsia-da-aghuritskhveloba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-286-sakonlis-dokumentebis-gareshe-transportireba-realizatsia-da-aghuritskhveloba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-288-mikro-da-mtsire-biznesis-sakmianobis-tsesis-darghveva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-288--1-spetsialuri-savachro-kompaniis-mier-sakmianobis-tsesis-darghveva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-288--1-spetsialuri-savachro-kompaniis-mier-sakmianobis-tsesis-darghveva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-288--2-piksirebuli-gadasakhadit-dasabegri-sakmianobis-tsesis-darghveva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-288--2-piksirebuli-gadasakhadit-dasabegri-sakmianobis-tsesis-darghveva
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-288--3-savaldebulo-markirebas-dakvemdebarebuli-araaktsizuri-sakonlis-markirebis-gareshe-mitsodeba-transportireba-eksporti-importi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-288--3-savaldebulo-markirebas-dakvemdebarebuli-araaktsizuri-sakonlis-markirebis-gareshe-mitsodeba-transportireba-eksporti-importi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-288--3-savaldebulo-markirebas-dakvemdebarebuli-araaktsizuri-sakonlis-markirebis-gareshe-mitsodeba-transportireba-eksporti-importi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-288--4-saangarisho-tvis-mikhedvit-ganatsemebisa-da-dakavebuli-gadasakhadis-shesakheb-arastsori-inpormatsiis-tsardgena
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-288--4-saangarisho-tvis-mikhedvit-ganatsemebisa-da-dakavebuli-gadasakhadis-shesakheb-arastsori-inpormatsiis-tsardgena
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-288--4-saangarisho-tvis-mikhedvit-ganatsemebisa-da-dakavebuli-gadasakhadis-shesakheb-arastsori-inpormatsiis-tsardgena
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-289-sakartvelos-sabazho-sazghvris-gadakvetastan-dakavshirebuli-sagadasakhado-sanktsiebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-289-sakartvelos-sabazho-sazghvris-gadakvetastan-dakavshirebuli-sagadasakhado-sanktsiebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-290-sanebartvo-pirobebis-sheusrulebloba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-290--1-ssz-is-statusis-mkone-piris-mier-sakartvelos-sagadasakhado-kanonmdeblobit-dadgenili-motkhovnebis-sheusrulebloba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-290--1-ssz-is-statusis-mkone-piris-mier-sakartvelos-sagadasakhado-kanonmdeblobit-dadgenili-motkhovnebis-sheusrulebloba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-290--1-ssz-is-statusis-mkone-piris-mier-sakartvelos-sagadasakhado-kanonmdeblobit-dadgenili-motkhovnebis-sheusrulebloba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-40-sagadasakhado-samartaldarghvevata-sakheebi-da-pasukhismgebloba/mukhli-291-skhva-jarimebi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-41-sagadasakhado-shetankhmeba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-13-sagadasakhado-samartaldarghveva-da-pasukhismgebloba/tavi-41-sagadasakhado-shetankhmeba/mukhli-292-sagadasakhado-shetankhmebis-arsi
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-14-sagadasakhado-dava
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-14-sagadasakhado-dava/tavi-42-sagadasakhado-davis-tsarmoeba
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-14-sagadasakhado-dava/tavi-42-sagadasakhado-davis-tsarmoeba/mukhli-296-zogadi-debulebani
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კარი 15. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი 

თავი 43. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი 

მუხლი 309. გარდამავალი დებულებანი 

სასწავლო კურსის  

შესაბამისი მისაღწევი 

სწავლის შედეგები 

„საგადასახადო კოდექსის“ ათვისების შემდეგ კანდიდატი შეიძენს 

ისეთ საბაზისო ცოდნას და თვისებებს, რომ ის ადვილად შეძლებს 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ძირითადი საკითხების 

უკეთესად შეცნობას და მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამო-

ყენებას; ბიზნეს საქმიანობის საკითხებთან დაკავშირებული ცოდნის 

გაღრმავებას. 

კერძოდ, კანდიდატი შეძლებს: 

  ახსნას საქართველოს საგადასახადო სისტემის არსი. 

  გამოიანგარიშოს მოგებისა და ქონების გადასახადი. 

  ახსნას დამატებითი ღირებულების გადასახადის არსი და 

პრინციპი. 

  წარმოაჩინოს ის შესაძლებლობები, რომელსაც მოითხოვს 

საქართველოს საგადასახადო სისტემა. 

სასწავლო კურსის 

შესწავლის წინაპირობები 

F3 ფინანსური აღრიცხვა 

საათების მოცულობა 80 აკადემიური საათი 

სწავლების ენა ქართული 

სასწავლო კურსის შესაბა-

მისი კომპეტენციის დონე 

საშუალო 

სასწავლო კურსის 

შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება წერილობითი გამოცდის ჩატარებით. გამოცდის 

ფორმატი ითვალისწინებს მხოლოდ პრაქტიკული შემთხვევების 

ანალიზის/სცენარის ტიპის კითხვებს. 

საგამოცდო შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით. გამოცდა 

ჩაბარებულად ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის 

მიღებისს შემთხვევაში. 

სასწავლო ლიტერატურა საგადასახადო კოდექსი 

სასწავლო კურსის სილაბუსი განახლებულია 2018 წლის იანვრის მდგომარეობით. 

http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-15-gardamavali-da-daskvniti-deb-u-lebani
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-15-gardamavali-da-daskvniti-deb-u-lebani/tavi-43-gardamavali-da-daskvniti-debulebani
http://www.forms.ge/sagadasakhado-kodeksi-2014-tslis/kari-15-gardamavali-da-daskvniti-deb-u-lebani/tavi-43-gardamavali-da-daskvniti-debulebani/mukhli-309-gardamavali-debulebani
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7. სასწავლო კურსის სილაბუსი მოდულისათვის - ფინანსური ანგარიშგება 

 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

    F7 ფინანსური ანგარიშგება 

 

სასწავლო კურსის 

მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია კანდიდატმა შეიძინოს სათანადო ცოდნა და 

უნარი, რაც საჭიროა ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტებისა და 

საწარმოთა, მათ შორის საწარმოთა ჯგუფის, ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადების თეორიული საფუძვლების გასაგებად და პრაქტიკაში 

გამოსაყენებლად, ასევე ფინანსური ანგარიშგების გასაანალიზებლად და 

ინტერპრეტაციისთვის.  

ამ კურსის ათვისების შემდეგ კანდიდატმა უნდა შეძლოს:  

 ბუღალტრული აღრიცხვის კონცეპტუალური საფუძვლების განხილვა და 

გამოყენება 

 ფინანსური ანგარიშგების მარეგულირებელი ჩარჩოების განხილვა 

 ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა, ფინანსური 

ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 

 საწარმოთა გაერთიანების ბუღალტრულად ასახვა ფასს-ების შესაბამისად 

 ფინანსური ანგარიშგების ანალიზი და ინტერპრეტაცია 

სასწავლო კურსის 

სწავლების 

მეთოდები 

სასწავლო კურსი ისწავლება ერთი სემესტრი. იგი მოიცავს 16-17 კვირას. 

სწავლების მიდგომა გულისხმობს კვირაში ერთჯერად ან იშვიათად  

ორჯერად 4-საათიან სააუდიტორიო და 12-საათიან დამოუკიდებელ 

მუშაობას. სასწავლო პროცესს უძღვება ბაფის შვილობილი საწარმო შპს 

„პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი“. სწავლის შედეგების 

უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ლექცია, პრაქტიკული მუშაობა და 

დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სასწავლო კურსის 

თემატიკა  
1.  მარეგულირებელი ჩარჩოები  

ა.  მარეგულირებელი სისტემა 

ბ.  საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების მომზადება 

გ.  არაკომერციული და სახელმწიფო სექტორის საწარმოები 

2.  კონცეპტუალური საფუძვლები 

 ა.  კონცეპტუალური საფუძვლების სისტემა 

 ბ.  ფინანსური ინფორმაციის ხარისხობრივი მახასიათებლები 

 გ.  ფინანსური ანგარიშგების ელემენტები 

 დ. აქტივების, ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების აღიარება 

3.  ბუღალტრული აღრიცხვის კონცეფციები და პოლიტიკა 

ა.  ბასს 8 - სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასე-

ბებში და შეცდომები 

ბ.  ფინანსური ანგარიშგების მუხლების შეფასება 
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4.  კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების პრინციპები 

ა.  საწარმოთა ჯგუფის ანგარიშების კონცეფცია 

ბ. განმარტებები 

5.  კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება 

ა. კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების 

პრინციპები 

ბ. შეძენამდელი მოგება და ჯგუფის რეზერვები  

გ.  არამაკონტროლებელი წილები  

დ.  შიდაჯგუფური ვაჭრობა 

ე.  გუდვილი 

ვ. რეალური ღირებულება 

ზ. არარეალიზებული მოგება 

თ. წლის განმავლობაში განხორციელებული შეძენები 

6.   კონსოლიდირებული მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება 

ა. კონსოლიდირებული მოგებისა და ზარალის ანგარიშგების 

პრინციპები 

ბ. რეალიზაცია, შესყიდვა და მარაგი 

გ.  წლის მანძილზე განხორციელებული შეძენები 

7.  მეკავშირე საწარმოები 

ა. ბასს 28 - ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში 

 ბ. მეკავშირე საწარმოები კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში  

გ. მეკავშირე საწარმოები კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობის 

ანგარიშგებაში  

8. მატერიალური გრძელვადიანი აქტივები 

ა. ბასს 16 ძირითადი საშუალებები 

ბ. ცვეთა  

გ.   გრძელვადიანი აქტივების გადაფასება 

დ.  ბასს 20: სახელმწიფო გრანტების ბუღალტრული აღრიცხვა და 

სახელმწიფო დახმარების განმარტებითი შენიშვნები   

  ე. ბასს 23: სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები  

 ვ. ბასს 40: საინვესტიციო ქონება 

9.  არამატერიალური აქტივები 

ა.  არამატერიალური აქტივები 

ბ.  გუდვილი 

გ. სამეცნიერო-კვლევითი და საცდელ-საკონსტრუქტორო სამუშაოთა 

დანახარჯები  

10.  აქტივების გაუფასურება  

ა.  ინდივიდუალური აქტივების გაუფასურება 

ბ.  ფულადი სახსრების წარმომქმნელი ერთეულები 



ბაფი           სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა - სასწავლო კურსის სილაბუსები 

53 

11. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები და სამშენებლო კონტრაქტები 

ა.  სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა 

ბ.  ბასს 11 – „სამშენებლო კონტრაქტები“ 

12.  ფინანსური აქტივები და ფინანსური ვალდებულებები 

ა.  ფინანსური ინსტრუმენტები 

ბ.  წილობრივი ინსტრუმენტები და ვალდებულებები 

13. იჯარა 

ა.  ფინანსური იჯარა და ჩვეულებრივი იჯარა 

ბ.  შინაარსის ფორმაზე აღმატებულობა 

გ.  ფინანსური იჯარის აღრიცხვა 

დ.  ჩვეულებრივი იჯარის აღრიცხვა 

ე.  ფინანსური თუ ჩვეულებრივი იჯარა? 

14. შინაარსის ფორმაზე აღმატებულება 

ა. ოპერაციების შინაარსის ანგარიშგება 

ბ.  მაგალითები, სადაც შეიძლება განსხვავდებოდეს ოპერაციების 

შინაარსი და ფორმა 

გ. ბასს 18: ამონაგები 

15. ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები 

ა.   ანარიცხები 

ბ.   პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები 

გ.   ბასს 10: საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები 

16.  საგადასახადო დაბეგვრა 

ა. ბასს 12: მოგებიდან გადასახადები 

ბ. გადავადებული გადასახადი 

17. ფინანსური შედეგების წარდგენა ანგარიშგებაში 

ა. მოგებისა და ზარალის ანგარიშგება, ანგარიშგება, რომელიც 

გვიჩვენებს სხვა სრულ შემოსავალს და საკუთარი კაპიტალის 

ცვლილებების ანგარიშგება 

ბ. ფასს 5: გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები და 

შეწყვეტილი ოპერაციები 

18.  შემოსავალი ერთ აქციაზე 

ა.  შესავალი 

ბ.  გაზავებული შემოსავალი ერთ აქციაზე 

გ.  ერთ აქციაზე შემოსავლის მაჩვენებლის მნიშვნელობა 

19.  ფინანსური ანგარიშგების ინტერპრეტაცია 

ა. ფინანსური ანგარიშგების ინტერპრეტაცია  

ბ. მოგებიანობის კოეფიციენტები 

გ.  ლიკვიდობისა და საბრუნავი კაპიტალის კოეფიციენტები 

დ.  გრძელვადიანი ფინანსური სტაბილურობა 

ე.  ინვესტორებისათვის საინტერესო კოეფიციენტები  
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ვ.  ფინანსური ანგარიშგებისა და კოეფიციენტების ანალიზის 

შეზღუდვები  

ზ. მიმდინარე ღირებულებითა და მიმდინარე მსყიდველობითი 

უნარიანობის საფუძველზე მომზადებული ანგარიშები 

თ. დაკავშირებული მხარეები  

20.  ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 

ა. ბასს 7: ფულადი ნაკადების ანგარიშგება   

ბ. ფულადი ნაკადების ანგარიშგებისა და მოგებისა და ზარალის   

ანგარიშგების შედარება 

გ.  ფულადი ნაკადების ანგარიშგების ინტერპრეტაცია 

სასწავლო კურსის  

შესაბამისი 

მისაღწევი 

სწავლის 

შედეგები 

ამ კურსის გავლის შემდეგ მიღებული ცოდნის საფუძველზე კანდიდატი 

ადვილად შეძლებს: 

 ბუღალტრული აღრიცხვის კონცეპტუალური საფუძვლების განხილვას და 

გამოყენებას. 

 ფინანსური ანგარიშგების მარეგულირებელი ჩარჩოების განხილვას. 

 ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას და წარდგენას, ფინანსური 

ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. 

 საწარმოთა გაერთიანების ბუღალტრულად ასახვას ფასს-ების 

შესაბამისად. 

  ფინანსური ანგარიშგების ანალიზსა და ინტერპრეტაციას. 

სასწავლო კურსის 

შესწავლის 

წინაპირობები 

F3 ფინანსური აღრიცხვა 

სასწავლო კურსის 

საათების 

მოცულობა 

76 აკადემიური საათი 

სწავლების ენა ქართული 

სასწავლო კურსის 

შესაბამისი კომ-

პეტენციის დონე 

უმაღლესი 

სასწავლო კურსის 

შეფასების 

სისტემა 

შეფასება ხდება წერილობითი გამოცდის ჩატარებით. გამოცდის ფორმატი 

ითვალისწინებს მხოლოდ პრაქტიკული შემთხვევების ანალიზის/სცენარის 

ტიპის კითხვებს. 

საგამოცდო შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით. გამოცდა ჩაბარებულად 

ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის მიღების შემთხვევაში. 

სასწავლო 

ლიტერატურა 

F7 ფინანსური ანგარიშგება - სრული ტექსტი 

F7 ფინანსური ანგარიშგება - პრაქტიკული სავარჯიშოები 

სასწავლო კურსის სილაბუსი განახლებულია 2017 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. 

მიმდინარეობს  სილაბუსის და სასწავლო ლიტერატურის განახლება, რომელიც 

დასრულდება  2018 წლის სექტემბრისათვის. 
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8. სასწავლო კურსის სილაბუსი მოდულისათვის- აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

   F8 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება  

 

სასწავლო კურსის 

მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია კანდიდატისათვის იმ სათანადო ცოდნის 

გადაცემა, რაც საჭიროა მარწმუნებელი გარიგების შესრულების პროცესის 

გასაგებად და პროფესიულ პრაქტიკაში გამოსაყენებლად. კანდიდატი 

შეძლებს: 

 მარწმუნებელი გარიგებების არსის, მიზნისა და მასშტაბების ახსნას, 

მათ შორის გარე აუდიტისა და მისი მარეგულირებელი და ეთიკური 

ჩარჩოების; 

 შიდა აუდიტის არსის ახსნას და მისი, როგორც ორგანიზაციების 

საქმიანობის შედეგების მართვის საერთო სისტემის ნაწილის, როლის 

დახასიათება და გარე აუდიტთან ურთიერთკავშირის ასპექტების 

ახსნას; 

 იმის დემონსტრირებას, როგორ შეისწავლის აუდიტორი სამეურნეო 

სუბიექტსა და მის გარემოს, როგორ აფასებს თაღლითობით, ან 

შეცდომით განპირობებულ არსებითი უზუსტობის რისკს და როგორ 

გეგმავს ფინანსური ანგარიშგების აუდიტორულ შემოწმებას; 

 საინფორმაციო სისტემებისა და შიდა კონტროლის სისტემების აღწერას 

და შეფასებას შიდა კონტროლის რისკებისა და მათი პოტენციური 

შედეგების გამოვლენისა და ხელმძღვანელობისა და მართვის 

უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირების ინფორმირების მიზნით, 

ასევე მათთვის სათანადო რეკომენდაციების მისაცემად; 

 აუდიტორული გარიგების მიზნების მისაღწევად საჭირო სამუშაოების 

განსაზღვრას და აუდიტორული მტკიცებულებების დახასიათებას და 

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების პრაქტიკაში გამოყენებას; 

 აუდიტის პროცესში გამოვლენილი ფაქტების შეფასებას და აუდიტის 

გეგმის შეცვლას, საჭიროების შემთხვევაში; 

 იმის ახსნას, როგორ აისახება აუდიტორული შემოწმების სამუშაოს 

შედეგები სხვადასხვა ტიპის აუდიტორულ დასკვნაში, თითოეული 

ტიპის დასკვნის ელემენტების ახსნას.  

კურსის ძირითადი მიმართულებები: 

 ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მარეგულირებელი ჩარჩოები; 

 შიდა აუდიტი; 

 დაგეგმვა და რისკის შეფასება; 

 შიდა კონტროლი; 

 აუდიტორული მტკიცებულებები; 

 საბოლოო მიმოხილვა; 

 აუდიტორული დასკვნის შედგენა. 
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სასწავლო კურსის 

სწავლების 

მეთოდები 

სასწავლო კურსი ისწავლება ერთი სემესტრი. იგი მოიცავს 16-17 კვირას. 

სწავლების მიდგომა გულისხმობს კვირაში ერთჯერად ან იშვიათად  

ორჯერად 4 საათიან სააუდიტორიო და 12 საათიან დამოუკიდებელ 

მუშაობას. სასწავლო პროცესს უძღვება ბაფის შვილობილი საწარმო შპს 

„პროფესსიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი“. სწავლის შედეგების 

უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ლექცია, პრაქტიკული მუშაობა და 

დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სასწავლო კურსის 

თემატიკა  

1.  რა არის რწმუნება 

ა. რისთვის გვჭირდება რწმუნება? 

ბ. როგორ ვიყენებთ რწმუნებას?    

გ.   მარწმუნებელი გარიგებები 

დ.   მარწმუნებელი გარიგების ტიპები 

ე.   დასკვნის შედგენა მარწმუნებელი გარიგების შედეგებზე 

ვ.   აუდიტისა და სხვა მარწმუნებელი გარიგებების განვითარება 

ზ.   აუდიტორული (აუდიტზე) გარიგება 

თ.   აუდიტის პროცესის ძირითადი ცნებები 

2.   მარეგულირებელი ნორმები და ვინ ადგენს მათ 

ა. აუდიტის ჩატარება 

ბ. აუდიტის სტანდარტების შემუშავების პროცესი 

გ. კანონი  

დ.   ვის აქვს აუდიტორობის უფლება? 

ე. ვის არა აქვს აუდიტორობის უფლება 

ვ.   აუდიტორების დანიშვნა და გადაყენება 

ზ.  აუდიტორის უფლებები 

3.  კორპორაციული მართვა და შიდა აუდიტი 

ა. რას ნიშნავს კორპორაციული მართვა? 

ბ. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 

გ.   როგორ ხდება კომპანიების მართვა  

დ.   კორპორაციული მართვა დღეს 

ე.   რისკის მართვა 

ვ. შიდა აუდიტი და კორპორაციული მართვა 

ზ.  შიდა აუდიტის დავალებები 

თ. საოპერაციო და შიდა აუდიტის დავალებები 

ი. შიდა აუდიტის ანგარიშები  

4.   პასუხისმგებლობა 

ა. შესავალი 

ბ. კონტროლის სტრუქტურა ორგანიზაციაში 

გ.   გარე აუდიტორების პასუხისმგებლობა  

დ.   მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირების ინფორმირება  

ე.   შიდა აუდიტორების პასუხისმგებლობა 
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ვ.   სისტემები და კონტროლი 

ზ.   თაღლითობა და შეცდომა 

5.   ეთიკა და აუდიტორად დანიშვნაზე დათანხმება 

ა.  შესავალი - პროფესიული ქცევის ნორმების საჭიროება 

ბ. ბსფ-ისა და ACCA-ის ეთიკის კოდექსები და კონცეპტუალური 

საფუძვლები 

გ.   ძირითადი პრინციპები  

დ.   საფრთხეები და დამცავი ზომები  

ე.   ახალ გარიგებაზე დათანხმება 

ვ. აუდიტის ახალი გარიგების მოპოვება 

ზ. გარიგების წერილი 

6.  დაგეგმვა 

ა. რისთვის არის საჭირო აუდიტის გეგმა?  

ბ. დაგეგმვის პროცესი 

გ.   რისკის შეფასება 

დ.   აუდიტის სტრატეგია  

ე.   თაღლითობის გავლენა აუდიტის სტრატეგიაზე 

ვ. აუდიტის სტრატეგიის შესაძლო ვარიანტები 

ზ. აუდიტის გეგმა 

თ. ინფორმირებულობა დამკვეთის საქმიანობის შესახებ 

ი.   რა წყაროებიდან იძენს ცოდნას აუდიტორი დამკვეთის საქმიანობის 

შესახებ 

კ.   არსებითობა 

ლ. ასატანი შეცდომა 

მ. დაგეგმვის პროცესის დოკუმენტირება 

7.  რისკი 

ა.  აუდიტის ჩატარების რისკზე დაფუძნებული და პროცედურული 

მიდგომები 

ბ.  რისკის შეფასება, როგორც აუდიტორული შემოწმების პროცესის 

ნაწილი 

გ.  რისკის ანალიზის მნიშვნელობა 

დ.  აუდიტორული რისკი 

ე.  რისკის შეფასება 

8.  სისტემები და კონტროლი 

ა.   დამკვეთის სისტემები 

ბ.   ორიოდე სიტყვა სისტემების შესახებ 

გ.   რას წარმოადგენს შიდა კონტროლის სისტემა და როგორ მუშაობს? 

დ.  რა პროცედურები უნდა ჩაატაროს აუდიტორმა შიდა კონტროლთან   

მიმართებით? 

ე.   აუდიტორი და სისტემა 
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 ვ. შიდა კონტროლის შეზღუდვები 

ზ.   რა მოხდება მაშინ, თუ კონტროლის სისტემა არ მუშაობს? 

თ.  შიდა კონტროლის არსებითი ასპექტები 

ი. ანგარიშის წარდგენა მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი 

პირებისთვის 

9.  აუდიტორული მტკიცებულებები 

ა.   რისთვის სჭირდება აუდიტორს მტკიცებულებები? 

ბ.   მტკიცებულებები – მაინც რის შესახებ? 

გ.   ფინანსური ანგარიშგებების მტკიცებულებები 

დ.   რატომ აინტერესებს აუდიტორს მტკიცებულებები? 

ე.   როგორ ატარებს აუდიტორი ამა თუ იმ მუხლის ტესტს? 

ვ.   რამდენი მტკიცებულება ესაჭიროება აუდიტორს? 

ზ. მტკიცებულების ხარისხი – „საკმარისი და შესაფერისი 

აუდიტორული  მტკიცებულებები“ 

თ.   აუდიტორული შერჩევა 

ი.   აუდიტის დოკუმენტაცია 

კ.   მცირე საწარმოთა აუდიტი 

10. აუდიტორული პროცედურები 

ა.   ზოგადი პრინციპები 

ბ.   ანალიზური პროცედურები 

გ.   დებიტორული დავალიანების აუდიტი 

დ.  სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აუდიტი 

ე.   კრედიტორული დავალიანებისა და დარიცხვების  აუდიტი 

ვ.   ბანკისა და სალაროს აუდიტი   

ზ.   მატერიალური გრძელვადიანი აქტივების აუდიტი 

თ.   გრძელვადიანი ვალდებულებების აუდიტი 

ი.  „სხვების“ მიერ შესრულებულ სამუშაოზე დაყრდნობა აუდიტში 

კ.   სააღრიცხვო შეფასებები 

ლ.   კომპიუტერული აუდიტის ტექნიკა 

მ.   არაკომერციული ორგანიზაციები 

11.  აუდიტის დამთავრება და საბოლოო მიმოხილვა 

ა. შესავალი 

ბ. მტკიცებულებების საბოლოო შემაჯამებელი მიმოხილვა 

გ.   შეუსწორებელი განსხვავებები 

დ.  საანგარიშგებო პერიოდის შემდგომი მოვლენები 

ე. ფუნქციონირებადი საწარმო 

ვ. ხელმძღვანელობის მიერ წარდგენილი ოფიციალური ინფორმაცია 

12.  დასკვნის შედგენა 

ა. აუდიტორული მოსაზრება  

ბ. აუდიტორის დასკვნა ფინანსურ ანგარიშგებაზე 

გ.  აუდიტორული დასკვნები 

დ. გავლენა დამოუკიდებელი აუდიტორების დასკვნაზე 
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სასწავლო კურსის  

შესაბამისი 

მისაღწევი სწავლის 

შედეგები 

ამ კურსის გავლის შემდეგ მიღებული ცოდნის საფუძველზე კანდიდატი 

ადვილად შეძლებს: 

 ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარებას 

 შიდა აუდიტის ჩატარებას 

 დაგეგმვას და რისკის შეფასებას 

 შიდა კონტროლის წარმართვას 

 აუდიტორული მტკიცებულებების შეგროვებას 

 საბოლოო მიმოხილვის მომზადებას 

 აუდიტორული დასკვნის შედგენას.  

სასწავლო კურსის 

შესწავლის 

წინაპირობები 

F7 ფინანსური ანგარიშგება 

სასწავლო კურსის 

საათების 

მოცულობა 

72 აკადემიური საათი 

სწავლების ენა ქართული 

 

 

სასწავლო კურსის 

შესაბამისი 

კომპეტენციის 

დონე 

 

უმაღლესი 

სასწავლო კურსის 

შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება წერილობითი გამოცდის ჩატარებით. გამოცდის ფორმატი 

ითვალისწინებს მხოლოდ პრაქტიკული შემთხვევების ანალიზის/სცენარის 

ტიპის კითხვებს. 

საგამოცდო შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით. გამოცდა ჩაბარე-

ბულად ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის მიღების 

შემთხვევაში. 

სასწავლო 

ლიტერატურა 

F8 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება - სრული ტექსტი 

F8 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება - საგამოცდო სავარჯიშოების 

კრებული 

სასწავლო კურსის სილაბუსი განახლებულია 2017 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. 

მიმდინარეობს სილაბუსის და სასწავლო ლიტერატურის განახლება, რომელიც 

დასრულდება  2018 წლის სექტემბრისათვის. 
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9. სასწავლო კურსის სილაბუსი მოდულისათვის - ფინანსური მართვა 
 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

F9 ფინანსური მართვა 

 

სასწავლო კურსის 

მიზანი 

მოდული F9 მოიცავს კომპანიის ფინანსური მართვის არსის გასაგებად 

საჭირო ცოდნას. ამ სახელმძღვანელოს მიზანია კანდიდატებში ისეთი უნ-

არ-ჩვევების განვითარება, რასაც მოელიან ფინანსური მენეჯერისაგან, რო-

მელიც პასუხისმგებელია კომპანიის საფინანსო საქმიანობაზე. ეს სახელმ-

ძღვანელო აგრეთვე ამზადებს კანდიდატებს შემდგომ დონეზე ფინანსური 

მართვის უფრო კვალიფიციური და სპეციალიზებული სწავლებისათვის.  

მოდული მოიცავს როგორც გამოსათვლელ, ასევე თეორიულ მასალას. 

ზოგადად, მოდულში, შეძლებისდაგვარად, მეტი ამოცანებია მოყვანილი 

თითოეული თავიდან. 

სახელმძღვანელოს ძირითადი თემები პრეტენდენტს საშუალებას აძლევს  

შეისწავლოს: 

 ფინანსური მართვის ფუნქციები 

 ფინანსური მართვის გარემო 

 საბრუნავი კაპიტალის მართვა 

 ინვესტიციების შეფასება 

 კომპანიის დაფინანსება 

 კაპიტალის ღირებულება 

 კომპანიის შეფასება 

 რისკების მართვა 

სასწავლო კურსის 

სწავლების 

მეთოდები 

სასწავლო კურსი ისწავლება ერთი სემესტრი. იგი მოიცავს 16-17 კვირას. 

სწავლების მიდგომა გულისხმობს კვირაში ერთჯერად ან იშვიათად  

ორჯერად 4-საათიან სააუდიტორიო და 12-საათიან დამოუკიდებელ 

მუშაობას. სასწავლო პროცესს უძღვება ბაფის შვილობილი საწარმო შპს 

„პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი“. სწავლის შედეგების 

უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ლექცია, პრაქტიკული მუშაობა და 

დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სასწავლო კურსის 

თემატიკა  

1.   ფინანსური მართვის ფუნქცია  

ა.  ფინანსური მართვის მიზანი და დანიშნულება  

ბ.  დამოკიდებულება კორპორაციულ სტრატეგიასა და კორპორაციულ 

და საფინანსო მიზნებს შორის 

გ.   ფინანსური მიზნები 

დ.   დაინტერესებულ პირთა მიზნები და კონფლიქტები 

ე.   ხელმძღვანელობის ფუნქციები და მიზნების თანხვედრა  

ვ.   კორპორაციული მიზნების მიღწევის გაზომვა  

ზ.   არაკომერციული ორგანიზაციების მიზნების დასახვა 
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2.  კაპიტალის ბიუჯეტის შედგენა და ინვესტიციების შეფასების 

ძირითადი ტექნიკა  

ა. კაპიტალური ინვესტიციები 

ბ.   კაპიტალის ბიუჯეტის შედგენა და ინვესტიციების შეფასება 

გ.   უკუგება გამოყენებულ კაპიტალზე  

დ. გამოყენებულ კაპიტალზე უკუგების კოეფიციენტის უპირა-

ტესობები და  ნაკლოვანებები 

ე.   სააღრიცხვო მოგება და ფულადი ნაკადები 

ვ.   ფულადი ნაკადები და რელევანტური დანახარჯები 

ზ.   შეფასება ამოგების პერიოდის მეთოდით 

თ.   ამოგების პერიოდის უპირატესობები და ნაკლოვანებები 

3.   ინვესტიციების შეფასება – დისკონტირებული ფულადი ნაკადის 

ტექნიკა 

ა. ფულის დროითი ღირებულება  

ბ. რთული პროცენტი 

გ.   დისკონტირება 

დ. კაპიტალის ღირებულება 

ე.   წმინდა მიმდინარე ღირებულება 

ვ. წმინდა მიმდინარე ღირებულების უპირატესობები და 

ნაკლოვანებები  

ზ. უკუგების შიდა განაკვეთი (IRR) 

თ. უკუგების შიდა განაკვეთის უპირატესობები და ნაკლოვანებები 

ი. წმინდა მიმდინარე დისკონტირებული ღირებულება, თუ უკუგების 

შიდა განაკვეთი 

4.   ინვესტიციების შეფასება – დისკონტირებული ფულადი ნაკადების 

შემდგომი ასპექტები 

ა. ინფლაციის გავლენა საპროცენტო განაკვეთებზე  

ბ. ინფლაციის გავლენა ფულად ნაკადებზე  

გ.   სპეციფიკური და საერთო ინფლაციის დონეები 

დ. წმინდა მიმდინარე ღირებულის გამოთვლა გადასახადების 

გათვალისწინებით 

ე. საბრუნავი კაპიტალის ჩართვა  

ვ. წმინდა მიმდინარე ღირებულებასთან დაკავშირებული საკითხების 

ჩამოთვლა 

ზ. გადასახადებისა და ინფლაციის შემცველი ამოცანების ამოხსნა  

5.   გადაწყვეტილებები აქტივებში ინვესტირების შესახებ და 
საინვესტიციო სახსრების შეზღუდვა 

ა. გადაწყვეტილება - შეძენა თუ იჯარით აღება  

ბ. ჩანაცვლების გადაწყვეტილებები 
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გ.  კაპიტალის განაწილება 

6.   ინვესტიციების შეფასება გაურკვევლობის პირობებში 

ა. რისკი და გაურკვევლობა 

ბ. მგრძნობელობის ანალიზი 

გ.   მოსალოდნელი ღირებულებები 

დ.   რისკისა და გაურკვევლობის რეგულირების შემდგომი მეთოდები 

7. საბრუნავი კაპიტალის მართვა 

ა.  საბრუნავი კაპიტალის ელემენტები 

ბ.  საბრუნავი კაპიტალის მართვის ამოცანები 

გ.  საბრუნავი კაპიტალის კოეფიციენტები – ლიკვიდობა 

დ.  ფულის საოპერაციო ციკლი 

ე.  საბრუნავი კაპიტალის კოეფიციენტები – საოპერაციო ციკლი 

ვ.  საბრუნავ კაპიტალში ინვესტირების დონეები 

8.   საბრუნავი კაპიტალის მართვა – მარაგის კონტროლი 

ა.  მარაგის მართვის მიზანი 

ბ.  შეკვეთის ეკონომიური მოცულობა 

გ.  მარაგის შეკვეთის დონის გამოთვლა 

დ.  მარაგის მართვის სისტემა 

9.  საბრუნავი კაპიტალის მართვა – დებიტორული და კრედიტორული 
დავალიანებები 

ა.  დებიტორული დავალიანებები – საკრედიტო პოლიტიკის 

დანერგვა 

ბ.  დებიტორული დავალიანებები - გამოთვლები 

გ.  დებიტორული დავალიანებები – ანგარიშ-ფაქტურის განაღდება და 

ფაქტორინგი 

დ.  კრედიტორული დავალიანებები – სავაჭრო კრედიტის მართვა 

10.  საბრუნავი კაპიტალის მართვა – ფულადი სახსრები და 
დაფინანსების სტრატეგიები 

ა.  ფულადი სახსრების შენახვის მიზეზები 

ბ.  ფულადი სახსრების ბიუჯეტები და ფულადი სახსრების ნაკადის 

პროგნოზები 

გ.  ხაზინის მართვა 

დ.  ფულადი სახსრების მართვის მოდელები 

ე.  გადაწყვეტილებები მოკლევადიან ინვესტიციებსა და ფულადი 

ნაკადების სესხად აღებაზე 

ვ.  საბრუნავი კაპიტალის დაფინანსების სტრატეგიები 

11. სავალუტო რისკი 

ა. სავალუტო რისკი 
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ბ. სავალუტო რისკის ტიპები 

გ.  მსყიდველუნარიანობის პარიტეტის თეორია 

დ.  საპროცენტო განაკვეთების პარიტეტის თეორია 

ე.  სავალუტო რისკის მართვა 

12.  საპროცენტო რისკი 

ა. საპროცენტო რისკი 

ბ. რატომ არის საპროცენტო განაკვეთები მცოცავი (ცვლადი) 

გ.  საპროცენტო რისკების ჰეჯირება 

13.  ეკონომიკური გარემო 

ა. მაკროეკონომიკური პოლიტიკა 

ბ. მონეტარული პოლიტიკა 

გ.  ფისკალური პოლიტიკა 

დ.  სახელმწიფოს ჩარევა და რეგულირება 

ე.  ფინანსური ბაზრებისა და ისტიტუტების როლი 

14.  დაფინანსების წყაროები 

ა. დაფინანსების შესაფერისი წყაროს შერჩევა 

ბ. ურთიერთდამოკიდებულება რისკსა და უკუგებას შორის 

გ.  დაფინანსების მოკლევადიანი წყაროები 

დ.  გრძელვადიანი დაფინანსება – სააქციო კაპიტალი 

ე. სააქციო კაპიტალის მოზიდვა 

ვ.  უფლებების ემისია 

ზ.   სააქციო კაპიტალის წყაროებს შორის არჩევა 

თ.   გრძელვადიანი დაფინანსება – სესხი 

ი.   ობლიგაციებისა და სხვა გრძელვადიანი სესხების მახასიათებლები 

კ.   გრძელვადიანი დაფინანსება – ლიზინგი 

ლ.  სარისკო კაპიტალი 

მ.   დაფინანსება მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისათვის 

15. კაპიტალის ღირებულება 

ა. საერთო მიდგომა 

ბ. საკუთარი კაპიტალის ღირებულების შეფასება – დივიდენდებით 

შეფასების მოდელი 

გ.   პრივილეგირებული აქციის ღირებულების შეფასება 

დ.   სესხის ღირებულების შეფასება 

ე.   კაპიტალის ღირებულების შეფასება 

ვ.   რისკის გავლენა 

ზ. საკუთარი კაპიტალის ღირებულების შეფასება – კაპიტალური 

აქტივების შეფასების მოდელი 
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16. კაპიტალის სტრუქტურა 

ა. საოპერაციო ხარჯებში ფიქსირებული ხარჯების წილი (საოპერაციო 

ლევერიჯი) 

ბ. სესხების წილი დაფინანსების წყაროებში (ფინანსური ლევერიჯი) 

გ.   კაპიტალის ოპტიმალური სტრუქტურა? – კომპანიის ღირებულება 

და კაპიტალის ღირებულება 

დ.   ტრადიციული თვალსაზრისი კაპიტალის სტრუქტურაზე 

ე.   მოდილიანი და მილერი (მ&მ) – 1958 წლის თეორია გადასახადების 

გაუთვალისწინებლად 

ვ.   მ&მ – 1963 წლის თეორია გადასახადების გათვალისწინებით 

ზ.   დადგენილი წესით შერჩევის თეორია 

თ. კაპიტალის სტრუქტურა და დისკონტირების კოეფიციენტის 

შერჩევა 

17.  ფინანსური კოეფიციენტები 

ა. ფინანსური კოეფიციენტების მნიშვნელობა 

ბ. კოეფიციენტების კატეგორიები 

გ.   მოგებიანობა და უკუგება 

დ.   უკუგება სააქციო კაპიტალზე 

ე.   სესხი და ლევერიჯი 

ვ.   ლიკვიდობა 

ზ.   ინვესტორის კოეფიციენტები 

18.  დივიდენდების პოლიტიკა  

ა. გადაწყვეტილება დივიდენდების გაცემაზე 

ბ. დივიდენდების პოლიტიკის თეორიები 

19.  კომპანიების შეფასებები და ბაზრის ეფექტურობა 

ა. კომპანიებისა და ფინანსური აქტივების შეფასება 

ბ. აქციების შეფასება – დივიდენდებით შეფასების მოდელი 

გ.  აქტივებზე დაფუძნებული შეფასებები 

დ.  მოგებაზე / შემოსავალზე დაფუძნებული მეთოდები 

ე.  სესხისა და პრივილეგირებული აქციების შეფასება 

ვ.  ბაზრის ეფექტი 

ზ.  ეფექტური ბაზრის ჰიპოთეზები 

თ.  ეფექტურობის ტიპები 

სასწავლო კურსის  

შესაბამისი 

მისაღწევი სწავლის 

შედეგები 

ამ კურსის გავლის შემდეგ მიღებული ცოდნის საფუძველზე კანდიდატი 

ადვილად შეძლებს: 

 ფინანსური ფუნქციების მართვას 

 ფინანსური გარემოს მართვას 

 საბრუნავი კაპიტალის მართვას 
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 ინვესტიციების შეფასებას 

 კომპანიის დაფინანსების მართვას 

 კაპიტალის ღირებულების შეფასებას 

 კომპანიის შეფასებას 

 რისკების მართვას. 

სასწავლო კურსის 

შესწავლის 

წინაპირობები 

F5 საქმიანობის შედეგების მართვა 1  

F7 ფინანსური ანგარიშგება 

სასწავლო კურსის 

საათების მოცულობა 

88 აკადემიური საათი 

სწავლების ენა ქართული 

სასწავლო კურსის 

შესაბამისი 

კომპეტენციის დონე 

საშუალო 

სასწავლო კურსის 

შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება წერილობითი გამოცდის ჩატარებით. გამოცდის ფორმატი 

ითვალისწინებს მხოლოდ პრაქტიკული შემთხვევების ანალიზის/სცენარის 

ტიპის კითხვებს. 

საგამოცდო შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით. გამოცდა 

ჩაბარებულად ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის მიღების 

შემთხვევაში. 

სასწავლო 

ლიტერატურა 

F9 ფინანსური მართვა - სრული ტექსტი 

F9 ფინანსური მართვა - საგამოცდო სავარჯიშოების კრებული 

სასწავლო კურსის სილაბუსი განახლებულია 2018 წლის იანვრის მდგომარეობით. 
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10. სასწავლო კურსის სილაბუსი მოდულისათვის - 

კორპორაციული მართვა, რისკი და ეთიკა 

 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

P1 კორპორაციული მართვა, რისკი და ეთიკა 

 

სასწავლო კურსის 

მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია კანდიდატი წაახალისოს პროფესიონალიზმისა 

და ანგარიშვალდებულების განმსაზღვრელი თემატიკით. მიჩნეულია, რომ 

კორპორაციული მართვისა და ეთიკური შეხედულებების ცოდნა ბუღალტ-

რის პროფესიის საფუძვლებია. ბუღალტრები არა მხოლოდ დამკვეთების ან 

დამსაქმებელი კომპანიების საუკეთესო ინტერესების შესაბამისად უნდა 

მოქმედებდნენ, არამედ უნდა ითვალისწინებდნენ სხვა დაინტერესებული 

მხარეების ინტერესებსაც.  

   აქ აქცენტი კეთდება სტრატეგიულ დონესა და დირექტორთა  საბჭოს მარ-

თვის საკითხებზე, ასევე იმ განმსაზღვრელ გარემოსა და კულტურულ ფაქ-

ტორებზე, რომლებიც გავლენას ახდენს კომპანიის მართვასა და ორგანიზა-

ციის მხრიდან რისკების მართვის ხარისხზე.  

ამ კურსის ფარგლებში შემოწმდება უმაღლესი დონის უნარ-ჩვევები. 

კანდიდატებისგან მოითხოვება არა მხოლოდ თეორიული ნაწილის ცოდნა, 

არამედ მათი პრაქტიკულად გამოყენებაც. 

სასწავლო კურსის 

სწავლების 

მეთოდები 

სასწავლო კურსი ისწავლება ერთი სემესტრი. იგი მოიცავს 16-17 კვირას. 

სწავლების მიდგომა გულისხმობს კვირაში ერთჯერად ან იშვიათად  

ორჯერად 4-საათიან სააუდიტორიო და 12-საათიან დამოუკიდებელ 

მუშაობას. სასწავლო პროცესს უძღვება ბაფის შვილობილი საწარმო შპს 

„პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი“. სწავლის შედეგების 

უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ლექცია, პრაქტიკული მუშაობა და 

დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სასწავლო კურსის 

თემატიკა  

1.  კორპორაციული მართვის არსი 

ა.  კორპორაციული მართვის განმარტებები 

ბ.  კორპორაციული მართვა და სააგენტო ურთიერთობების თეორია 

გ.  დაინტერესებულ მხარეთა ტიპები 

დ.  დაინტერესებულ მხარეთა ფუნქციები 

ე.  კორპორაციული მართვის ძირითადი საკითხები 

 2.  მიდგომები კორპორაციული მართვის რეგულირების მიმართ   

ა.    კორპორაციული მართვის სახელმძღვანელო მითითებები  

ბ.    კორპორაციული მართვის კოდექსები 

გ.    სარბეინს-ოქსლის აქტი 

დ.   კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა 

3.  კორპორაციული მართვის პრაქტიკა და ანგარიშგება 

ა.    დირექტორთა საბჭოს როლი  

ბ.    დირექტორთა საბჭოს წევრობა და როლები  
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გ.    დირექტორთა ანაზღაურება 

დ.   აქციონერებთან და დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობები 

ე.   ანგარიშგება კორპორაციული მართვის შესახებ 

4.   შიდა კონტროლის სისტემები 

ა.   შიდა კონტროლის სისტემების დანიშნულება 

ბ.   შიდა კონტროლის სტრუქტურა 

გ.   „სპონსორი ორგანიზაციების კომიტეტის“ მოდელი თეორიები 

ლიდერობის მეთოდებთან დაკავშირებით 

დ.   კონტროლის სხვა მოდელები 

5.   რისკის მიმართ დამოკიდებულება და ორგანიზაციის შიდა გარემო 

ა.   რისკი და ორგანიზაცია 

ბ.   რისკის ზეგავლენა დაინტერესებულ მხარეებზე 

გ.   ორგანიზაციის შიდა გარემო 

დ.   რისკის შესახებ ინფორმირება 

ე.   რისკის მართვის პასუხისმგებლობა 

ვ.   ამოცანების/მიზნების დასახვა 

6.   რისკები 

ა.    სტრატეგიული და საოპერაციო რისკი 

ბ.    კომპანიების წინაშე არსებული რისკის მაგალითები  

გ.    რისკის იდენტიფიკაცია 

7.   რისკის შეფასება და რისკზე რეაგირება 

ა. რისკის შეფასება 

ბ. რისკზე რეაგირების სტრატეგია 

გ. ფინანსური რისკის მართვა 

დ. მაკონტროლებელი ზომები 

ე. მაკონტროლებელი ზომები და რისკის მართვა 

ვ. მაკონტროლებელი ზომების დანახარჯი და სარგებელი 

8.  ინფორმაცია, კომუნიკაცია და მონიტორინგი 

ა.   დირექტორებისთვის წარსადგენი ინფორმაცია  

ბ.   თანამშრომლებთან კომუნიკაცია  

გ.   მონიტორინგი 

დ.   ხელმძღვანელობის როლი მონიტორინგის პროცესში 

ე.   შიდა აუდიტი 

ვ.   აუდიტის კომიტეტი 

ზ.   საბჭოს მიერ მონიტორინგისა და ანგარიშგების განხორციელება 

9.   პირადი ეთიკა 

ა.   ეთიკის თეორიები 
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ბ.   სხვადასხვა გავლენა ეთიკაზე 

გ.   პრაქტიკული სიტუაციები 

დ.   ეთიკურ სიტუაციებთან მუშაობის კონცეპტუალური  საფუძვლები 

10. პროფესიული ეთიკა 

ა.   კორპორაციული ეთიკის კოდექსები 

ბ.   პროფესიული ეთიკის კოდექსები 

გ.   დამოუკიდებლობა და ინტერესთა კონფლიქტი 

დ.   ბიზნესში დასაქმებული ბუღალტრების წინაშე არსებული  

პრობლემები 

ე.   ბუღალტრის პროფესია და საზოგადოებრივი ინტერესი 

11.  კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა 

ა.    კორპორაციული მოქალაქეობა  

ბ.    კომპანიების პოზიცია, ეთიკური და სოციალური პასუხისმგებლობ-

ის მიმართ 

გ.   ეკონომიკური საქმიანობის სოციალური და ეკოლოგიური შედეგები 

დ.   მდგრადობა 

ე.   ეკოლოგიური მართვის სისტემები 

ვ.   სოციალური და გარემოსდაცვითი აუდიტი 

სასწავლო კურსის  

შესაბამისი 

მისაღწევი სწავლის 

შედეგები 

კურსის მიზანია კანდიდატმა შეიძინოს ისეთი ცოდნა და თვისებები, რომ  

ადვილად შეძლოს ახსნას: 

  რისკის შეფასების დინამიკური ხასიათი; 

  რისკის შეფასების ცვლილებებზე ხელმძღვანელობის რეაგირების მნიშ-

ვნელობა და ხასიათი; 

  რა არის კომპანიისთვის მისაღები რისკის დონე და როგორ ზეგავლენას 

ახდენს იგი რისკთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ კურსზე; 

  შეაფასოს ბიზნესრისკებისა და ფინანსური რისკების ხასიათი და 

მნიშვნელობა; 

  შიდა კონტროლისა და რისკის შესახებ კომპანიის ფარგლებს გარეთ ანგა-

რიშგების პროცესი და მისი მნიშვნელობა; 

  და შეაფასოს პრინციპი - "იმდენად მცირე, რამდენადაც შესაძლებელია 

გონივრულ ფარგლებში" - რისკის შეფასების კონტექსტში და რა კავში-

რშია იგი რისკის სიმძიმესა და ალბათობასთან; 

  შეაფასოს რისკის აღქმის სირთულეები, მათ შორის, რისკის ობიექტური 

და სუბიექტური აღქმის ცნებები; 

  შეაფასოს დაკავშირებული რისკის ფაქტორების ცნებები; 

  განსაზღვროს და შეაფასოს,  როგორ იყენებენ კომპანიები პოლიტიკურ 

კურსსა და პრაქტიკულ მეთოდებს სხვადასხვა სახის ბიზნესისა და ფი-

ნანსური რისკების შესამცირებლად. 
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სასწავლო კურსის 

შესწავლის 

წინაპირობები 

  F8 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება 

სასწავლო კურსის 

საათების მოცულობა 

72 აკადემიური საათი. 

სწავლების ენა ქართული 

სასწავლო კურსის 

შესაბამისი 

კომპეტენციის დონე 

უმაღლესი 

სასწავლო კურსის 

შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება წერილობითი გამოცდის ჩატარებით. გამოცდის ფორმატი 

ითვალისწინებს მხოლოდ პრაქტიკული შემთხვევების ანალიზის/სცენარის 

ტიპის კითხვებს. 

საგამოცდო შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით. გამოცდა 

ჩაბარებულად ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის მიღების 

შემთხვევაში. 

სასწავლო 

ლიტერატურა 

P1 კორპორაციული მართვა, რისკი და ეთიკა –  სახელმძღვანელო 

P1 კორპორაციული მართვა, რისკი და ეთიკა –  სავარჯიშოების კრებული 

სასწავლო კურსის სილაბუსი განახლებულია 2016 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. 

დაგეგმილია კურსის სილაბუსისა და სასწავლო ლიტერატურის განახლება,  2019 წლის 

იანვრისათვის. 
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11. სასწავლო კურსის სილაბუსი მოდულისათვის -კორპორაციული ანგარიშგება 

 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

P2 კორპორაციული ანგარიშგება 

 

სასწავლო კურსის 

მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია კანდიდატმა გამოიმუშაოს მიღებული ცოდ-

ნის, უნარებისა და პროფესიული განსჯის უნარის გამოყენება ფინანსური 

ანგარიშგების პრინციპებსა და პრაქტიკასთან მიმართებაში სხვადასხვა 

ბიზნეს გარემოში.   

ამ კურსის ათვისების შემდეგ კანდიდატი შეძლებს:  

-  ბუღალტრის პროფესიული და ეთიკური მოვალეობის განხილვას;  

-  ფინანსური ანგარიშგების სტრუქტურული საფუძვლების შეფასებას;  

-  საწარმოს ფინანსური საქმიანობის შესახებ რჩევის მიცემასა და 

ანგარიშების მომზადებას;  

-  საწარმოთა ჯგუფის ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას შესაბამისი 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად;  

-  სპეციალიზებულ საწარმოთა მიერ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული 

სხვადასხვა საკითხების ახსნას;  

-  საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობისა და შედეგების შეფასებას;   

-    მიმდინარე მოვლენების შეფასებას. 

სასწავლო კურსის 

სწავლების მეთოდები 

სასწავლო კურსი ისწავლება ერთი სემესტრი. იგი მოიცავს 16-17 კვირას. 

სწავლების მიდგომა გულისხმობს კვირაში ერთჯერად ან იშვიათად  

ორჯერად 4-საათიან სააუდიტორიო და 12-საათიან დამოუკიდებელ 

მუშაობას. სასწავლო პროცესს უძღვება ბაფის შვილობილი საწარმო შპს 

„პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი“. სწავლის შედეგების 

უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ლექცია, პრაქტიკული მუშაობა და 

დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სასწავლო კურსის 

თემატიკა  

1.  საწარმოთა ჯგუფის ბუღალტრული აღრიცხვა - ძირითადი ჯგუფები    

ა. ამოსავალი ინფორმაცია საწარმოთა ჯგუფის აღრიცხვასთან 

დაკავშირებით 

ბ. შეძენის კომპენსაცია    

გ.   არამაკონტროლებელი წილი და მისი გავლენა გუდვილზე  

დ.   შესყიდული საწარმოს წმინდა აქტივების მთლიანი რეალური 

ღირებულება  

ე.   კონსოლიდაციის ტექნიკა  

ვ.  შვილობილი საწარმო და ერთობლივი საქმიანობები  

ზ. გუდვილის გაუფასურება  

თ. ჯგუფური აღრიცხვის მიმდინარე საკითხები 

2.  რთული სტრუქტურის საწარმოთა ჯგუფები 

ა. რთული სტრუქტურის საწარმოთა ჯგუფები 

ბ. ვერტიკალური ჯგუფები  
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გ. შერეული (D-ფორმის) ჯგუფები  

დ.   ეტაპობრივი შეძენა  

3.  წილების გაყიდვა და საწარმოთა ჯგუფის რეორგანიზაცია 

ა. წილების გაყიდვის სხვადასხვა ვარიანტები  

ბ. ინვესტორი საწარმოს ანგარიშები  

გ. საწარმოთა ჯგუფის ანგარიშები 

დ. საწარმოთა ჯგუფის ანგარიშები – სრულად გაყიდვა 

ე. ჯგუფური ანგარიშები, გაყიდვა – შვილობილი საწარმოს 

მეკავშირედ ქცევა 

ვ. ჯგუფური ანგარიშები – გაყიდვა ინვესტიციის შენარჩუნებით 

ზ. ფინანსური აღრიცხვა გაყიდვისა, როდესაც კონტროლის დაკარგვა 

არ ხდება 

თ. გასაყიდად შენარჩუნებული შვილობილი საწარმოს შესყიდვა 

ი.  საწარმოთა ჯგუფის აღრიცხვა: ცვლილებები ჯგუფის სტრუქ-

ტურაში 

კ. საწარმოთა ჯგუფის რეორგანიზაციის შეფასება 

4.   საწარმოთა ჯგუფის აღრიცხვა - უცხოური ვალუტა 

ა. უცხოური ვალუტის კურსის ცვლილებებით გამოწვეული  

შედეგები 

ბ. ბასს 29 - ფინანსური ანგარიშგება ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის 

პირობებში  

5.   საწარმოთა ჯგუფის ფულადი ნაკადების ანგარიშგება 

ა. ფულადი ნაკადების ანგარიშგების მიზნები 

ბ. ფულადი ნაკადების კლასიფიკაცია   

 გ.  საწარმოთა ჯგუფის ფულადი ნაკადების ანგარიშგების 

მომზადება  

 დ.  ფულადი ნაკადების ანგარიშგების შეფასება  

6.   ბუღალტრის პროფესიული და ეთიკური მოვალეობები. 

ა. ბუღალტრის წინაშე არსებული ეთიკური საკითხები 

ბ. ეთიკის კოდექსი 

7.   ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის სტრუქტურუ-

ლი საფუძვლები 

ა.  ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის სტრუქტუ-

რული საფუძვლები 

ბ.  კორპორაციული ანგარიშგება 

8.   ანგარიში საწარმოს საქმიანობის შედეგების შესახებ 

ა.  ფინანსური ანგარიშების წარდგენა (ბასს 1 განახლებული ვერსია) 

ბ.   სააღრიცხვო პოლიტიკა, ცვლილებები სააღრიცხვო შეფასებებში 

და შეცდომები (ბასს 8) 

გ.   ამონაგების აღიარება 
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დ.   შეწყვეტილი ოპერაციები (ფასს 5) 

ე.   შემოსავალი აქციაზე (ბასს 33) 

ვ.   შუალედური ფინანსური ანგარიშგება  (ბასს 34) 

ზ.  ფინანსური შედეგების ანგარიშგების მიმდინარე საკითხები 

9. დაქირავებულ მომუშავეთა გასამრჯელოები 

ა.  საპენსიო პროგრამის ტიპები  

ბ.  საპენსიო პროგრამების ბუღალტრული აღრიცხვა (ბასს 19) 

გ.  აქტუარული შემოსულობის ან ზარალის ანგარიშგება  

დ.  აქტივების მაქსიმალური მნიშვნელობა („აქტივების ჭერი“) 

10.  წილობრივი გადახდა 

ა.  წილობრივი გადახდა 

ბ.  წილობრივი ინსტრუმენტებით განსაზღვრული წილობრივი 

გარიგებების შეფასება 

11.  ანგარიშგება საოპერაციო სეგმენტების მიხედვით 

ა.   საანგარიშგებო სეგმენტის განმარტება  

ბ.   სეგმენტების შესახებ ინფორმაციის მოწოდება  

გ.  სეგმენტის შესახებ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული პრობლე-

მური საკითხები  

12.  დაკავშირებული მხარეები 

ა.  დაკავშირებული მხარეების განმარტება  

ბ.  დაკავშირებულ მხარეთა განმარტებითი შენიშვნების საჭიროება  

გ.  განმარტებითი შენიშვნები დაკავშირებულ მხარეებთან დაკავში-

რებით 

13. ძირითადი საშუალებები 

ა. ძირითადი საშუალებები  (ბასს 16) 

ბ.   აქტივების გაუფასურება (ბასს 36)  

გ.   ბასს 20 „სახელმწიფო გრანტების ბუღალტრული აღრიცხვა და სა-

ხელმწიფო   დახმარების განმარტებითი შენიშვნები“ 

დ.   სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები (ბასს 23) 

ე.  გასაყიდად გამიზნული გრძელვადიანი აქტივები (ფასს 5) 

ვ.   ბასს 40  - „საინვესტიციო ქონება“ 

 ზ. არამატერიალური აქტივები 

14. იჯარა 

ა. იჯარის კლასიფიცირება  

ბ. იჯარის ასახვა მეიჯარის ფინანსურ ანგარიშგებაში 

გ.   იჯარის ასახვა მეიჯარის ფინანსურ ანგარიშგებაში 

დ.  გაყიდვის ოპერაციები უკუიჯარის პირობით 

15. ფინანსური ინსტრუმენტები 

ა. შესავალი 

ბ. ფინანსური ინსტრუმენტების კლასიფიკაცია 
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გ.   ფინანსური ინსტრუმენტების აღიარება და შეფასება  

დ.   ფინანსური აქტივების გაუფასურება  

ე.   წარმოებულები 

ვ.   ჰეჯირების აღრიცხვა 

ზ.   ფინანსური ინსტრუმენტების განმარტებითი შენიშვნები  

16. ანარიცხები 

ა. ანარიცხები 

ბ. პირობითი აქტივები და პირობითი ვალდებულებები  

გ.  კონკრეტული შემთხვევები 

დ.  რეორგანიზაციის ანარიცხები  

ე.  საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები (ბასს 10) 

17. ბუღალტრული აღრიცხვის სხვა სტანდარტები 

ა. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები 

ბ. სოფლის მეურნეობა (ბასს 41)  

18. გადასახადები 

ა. გადავადებულ გადასახადთან დაკავშირებული ძირითადი 

პრინციპები 

ბ. გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები და აქტივები 

გ.  განსაკუთრებული შემთხვევები  

დ.  საგადასახადო ხარჯი და შემოსავალი 

ე.  მიმდინარე საკითხები 

19. არაფინანსური ანგარიშგება 

ა. არაფინანსური ანგარიშგება  

ბ. მდგრადობა 

გ.  გარემოსდაცვითი ანგარიში  

დ.  სოციალური ანგარიშგება  

ე.  გავლენა საქმიანობის შედეგების მაჩვენებლებზე  

20. სპეციალიზებული საწარმოები 

ა. არაკომერციულ საწარმოთა ანგარიშების მომზადება და წარდგენა 

ბ. მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები 

21. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების პირველად 

გამოყენება.  

ა. ფასს-ის პირველად გამოყენება 

ბ.  განსხავება ბუღალტრული აღრიცხვის პრაქტიკაში 

22. მიმდინარე საკითხები 

ა. შესავალი 

ბ. ბოლო პერიოდში გამოცემული სტანდარტები 

გ.  ბოლო პერიოდში განახლებული/შეცვლილი  სტანდარტები 

დ.  არსებული სტანდარტების შემოთავაზებული დამატებები 
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ე.  სხვა სადისკუსიო დოკუმენტები და განსახილველი პროექტები 

ვ.  კონცეპტუალური საფუძვლები 

ზ.  ფაისკ-ის ახალი ინტერპრეტაციები 

თ.  სხვა პროექტები 

ი.  დაახლოება აშშ-ის საყოველთაოდ მიღებულ ბუღალტრული 

აღრიცხვის პრინციპებთან 

23. ფინანსური მდგომარეობისა და შედეგების შეფასება  

ა. სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავება 

ბ. კოეფიციენტების ანალიზი 

გ.   ეფექტიანობის არაფინანსური მაჩვენებლები 

დ.   ეფექტიანობის სხვა მაჩვენებლები 

ე.   ფინანსური ანგარიშგების ანალიზი  

ვ.   ბუღალტრული აღრიცხვის პოლიტიკისა და არჩევანის გავლენა 

ზ.   ფინანსური ინფორმაციისა და მისი ანალიზის ნაკლოვანებები 

თ.   ბიზნესგარემოს გავლენა 

სასწავლო კურსის  

შესაბამისი მისაღწევი 

სწავლის შედეგები 

კურსის მიზანია კანდიდატმა შეიძინოს ისეთი ცოდნა და თვისებები, რომ  

ადვილად შეძლოს: 

-  ბუღალტრის პროფესიული და ეთიკური მოვალეობის განხილვა;  

-  ფინანსური ანგარიშგების სტრუქტურული საფუძვლების შეფასება;  

-  საწარმოს ფინანსური საქმიანობის შესახებ რჩევის მიცემა და 

ანგარიშების მომზადება;  

-  საწარმოთა ჯგუფის ფინანსური ანგარიშგების მომზადება შესაბამისი 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად;  

-  სპეციალიზებულ საწარმოთა მიერ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული 

სხვადასხვა საკითხების ახსნა;  

-  საწარმოთა ფინანსური მდგომარეობისა და შედეგების შეფასება;   

-   მიმდინარე მოვლენების შეფასება. 

სასწავლო კურსის 

შესწავლის 

წინაპირობები 

F7 ფინანსური ანგარიშგება 

სასწავლო კურსის 

საათების მოცულობა 

76 აკადემიური საათი 

სწავლების ენა ქართული 

სასწავლო კურსის 

შესაბამისი 

კომპეტენციის დონე 

უმაღლესი 

სასწავლო კურსის შეფასება ხდება წერილობითი გამოცდის ჩატარებით. გამოცდის ფორმატი 
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შეფასების სისტემა ითვალისწინებს მხოლოდ პრაქტიკული შემთხვევების ანალიზის/ 

სცენარის ტიპის კითხვებს. 

საგამოცდო შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით. გამოცდა ჩაბა-

რებულად ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის მიღების 

შემთხვევაში. 

სასწავლო 

ლიტერატურა 

 P2 კორპორაციული ანგარიშგება - სრული ტექსტი 

P2 კორპორაციული ანგარიშგება - პრაქტიკული სავარჯიშოები 

სასწავლო კურსის სილაბუსი განახლებულია 2016 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. 

მიმდინარეობს სილაბუსის და სასწავლო ლიტერატურის განახლება, რომელიც 

დასრულდება 2018 წლის სექტემბრისათვის. 
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12. სასწავლო კურსის სილაბუსი მოდულისათვის - ბიზნესის ანალიზი 

 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

 P3  ბიზნესის ანალიზი  

 

სასწავლო კურსის 

მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია კანდიდატებს გამოუმუშაოს ცოდნისა და უნ-

არ-ჩვევების გამოყენების და პროფესიული განსჯის ისეთი უნარი, რომე-

ლსაც გამოიყენებს სტრატეგიული მდგომარეობის შეფასებისას, 

სტრატეგიული არჩევანის გაკეთებისა და სტრატეგიული აქტიურობის 

დანერგვის დროს, რომლის დროსაც ადამიანური, ფინანსური და 

ტექნოლოგიური რესურსებია გამოყენებული.  

წინამდებარე მოდული ეყრდნობა რამდენიმე თემის ცოდნას, რომელიც 

ისწავლე მოდულებში F1 „ბუღალტერი ბიზნესში“ და F5 „საქმიანობის 

შედეგების მართვა“. კანდიდატს უნდა შეეძლოს მონაცემების დამუშავება, 

გადაწყვეტილების სტრატეგიული შედეგების შეფასება და მოქმედების 

ალტერნატიული კურსის შესახებ რჩევის მიცემა. 

მოდული P3-ის „ბიზნესის ანალიზი“ შესწავლის შემდეგ კანდიდატმა 

უნდა შეძლოს: 

 თავისი ცოდნისა და უნარის შეჯერება 

 კითხვაში მოცემული კონკრეტული სიტუაციის შესაბამისად თავისი 

ცოდნის გამოყენება 

 დასაბუთებული მსჯელობის წარმართვა და კითხვის სცენარში 

მოცემულ ფაქტებზე დაყრდნობით პრაქტიკული და კომერციული 

რჩევის გაცემა 

 კითხვაში დასმული მოთხოვნის ყურადღებით გაცნობა და ანალიზი 

  ბიზნესის სხვადასხვა ასპექტის განსაზღვრა, შეფასება, რჩევის გაცემა და 

ახსნა. 

სასწავლო კურსის 

სწავლების მეთოდები 

სასწავლო კურსი ისწავლება ერთი სემესტრი. იგი მოიცავს 16-17 კვირას. 

სწავლების მიდგომა გულისხმობს კვირაში ერთჯერად ან იშვიათად  

ორჯერად 4-საათიან სააუდიტორიო და 12-საათიან დამოუკიდებელ 

მუშაობას. სასწავლო პროცესს უძღვება ბაფის შვილობილი საწარმო შპს 

„პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი“. სწავლის შედეგების 

უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ლექცია, პრაქტიკული მუშაობა და 

დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სასწავლო კურსის 

თემატიკა  
1.  ბიზნესის სტრატეგია 

ა.  რა არის სტრატეგია? 

ბ.  სტრატეგიის სხვადასხვა დონეები ორგანიზაციაში 

გ.  სტრატეგიული მართვის ელემენტები 

დ.  კონტექსტის მნიშვნელოვნება 

2.  გარემო პირობები 

ა. ორგანიზაცია და მისი გარემო პირობები 
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ბ. მაკრო გარემო 

გ.  გარესამყაროს ცვლილების ძირითადი მაპროვოცირებლები 

დ.  ქვეყნების კონკურენტული უპირატესობა 

ე.   გარემო მომავალში 

ვ.   ინდუსტრია და სექტორი 

ზ.  კონკურენტული ფაქტორები 

3. კონკურენტები და მომხმარებლები 

ა. კონკურენციის დინამიკა  

ბ. მარკეტინგული ერთობლიობა 

გ.   მომხმარებლელბი და სეგმენტაცია 

დ.   მომხმარებლების შესწავლა 

ე.   შესაძლებლობები და საფრთხეები 

4.   სტრატეგიული უნარები 

ა. ორგანიზაციის რესურსები  

ბ. ხარჯების ეფექტურობა  

გ. სტრატეგიული უნარები და მდგრადი კონკურენტული უპირა-

ტესობა 

დ.  ცოდნა  

ე. რესურსების გარდაქმნა: ღირებულებების ჯაჭვი  

ვ. წარმოებული პროდუქცია: პროდუქციის პორტფელი   

ზ.  ახალი პროდუქტები და ინოვაცია 

თ.  შედარებითი ანალიზი (Benchmarking) 

ი.  სტრატეგიული უნარების მართვა 

კ.  SWOT ანალიზი 

5.   დაინტერესებული მხარეები, ეთიკა და კულტურა 

ა. ეთიკა და ორგანიზაცია  

ბ. სოციალური პასუხისმგებლობა 

გ.  კორპორაციული მართვა 

დ.  კულტურის როლი, მნიშვნელობა 

6.  სტრატეგიული არჩევანი 

ა. კორპორაციული სტრატეგია  

ბ. პროდუქტებისა და ბაზრების მრავალფეროვნება 

გ.  საერთაშორისო დივერსიფიკაცია 

დ.  კორპორაციული სათავო ოფისი და ღირებულების შექმნა 

ე. კორპორაციული პორტფელი 

ვ.  ბიზნეს ერთეულის (განყოფილების, კომპანიის ნაწილის) სტრა-

ტეგია – ზოგადი სტრატეგიები 
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ზ.  მდგრადი კონკურენტული უპირატესობა 

თ. ღირებულებების ჯაჭვით სარგებლობა კორპორაციული სტრა-

ტეგიის   ჩამოყალიბებისას 

ი.   „პროდუქტი – ბაზრის“ სტრატეგია - ზრდის გეზი 

კ.   ზრდის მეთოდები 

ლ.  სტრატეგია და პოზიცია ბაზარზე 

მ.   წარმატების კრიტერიუმები  

7.   ორგანიზება წარმატების მისაღწევად 

ა.  გამოწვევები და კონცეფციები 

ბ.  სტრუქტურის ტიპები 

გ.  პროცესები 

დ.  ურთიერთობები 

ე.  სტერეოტიპური კონფიგურაცია 

ვ.  კონფიგურაცია და სტრატეგია 

8.   ბიზნესპროცესები 

ა.   ზოგადი ინფორმაცია პროცესის ცვლილების შესახებ   

ბ.   ჰარმონის (Harmon) პროცეს-სტრატეგიის მატრიცა 

გ.   პროცესის დიზაინის რეკონსტრუქციის მეთოდოლოგია 

9.  პროცესების გაუმჯობესება 

ა.  პროცესების მართვა და შეფასება (გაზომვა) 

ბ.  პროცესის დიზაინის რეკონსტრუქციის ფორმები 

გ.  სტანდარტული პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტები 

დ.  პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა 

ე.  კვლევის ტექნოლოგიების შერჩევა 

ვ.  პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტების შეფასება 

ზ.  პროგრამული უზრუნველყოფის პაკეტების შერჩევა 

10. ელექტრონული ბიზნესი (ე-ბიზნესი) 

ა.  ე-ბიზნესის პრინციპები 

ბ.  ორგანიზაციები და მათი მომხმარებლები 

გ. აპარატურისა და პროგრამული უზრუნველყოფის ინფრასტრუქ-

ტურა 

დ.  საინფორმაციო ტექნოლოგიები და სტრატეგია 

ე.  მიწოდების ჯაჭვის მართვა 

ვ.  (ელექტრონული ინტერნეტ) ე-შესყიდვები 

11.  ელექტრონული მარკეტინგი 

ა.  ელექტრონული მარკეტინგი  

ბ.  მყიდველთან ურთიერთობის მართვა 

გ.  პროგრამული უზრუნველყოფა და CRM 
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12.  პროექტის მართვა 

ა.  პროექტის მართვის არსი 

ბ.  პროექტის სასიცოცხლო ციკლი 

გ.  ბიზნესსცენარების შემუშავება 

დ.  პროექტის გეგმის სტრატეგიული ასპექტები 

ე.  პროექტის დაგეგმვის პრაქტიკული ასპექტები 

ვ.  პროექტის მართვა 

ზ.  პროექტის კონტროლი 

თ.  პროექტის მათვის პროგრამული უზრუნველყოფა 

13. ფინანსები 

ა. ფინანსები და სტრატეგია 

ბ. ფინანსური მენეჯმენტის გადაწყვეტილებები  

გ.  ფულადი სახსრების პროგნოზები 

დ.  დაფინანსების საჭიროებები 

ე.  საკუთარი კაპიტალის საშუალების ფინანსების მოძიება 

ვ.   ბანკის სესხები 

ზ.   სასეხო კაპიტალი 

თ.   ბიუჯეტის შედგენის პროცესი 

 ი.  ნორმატიულ დანახარჯთა კალკულაცია და გადახრების ანალიზი 

 კ.  ალბათობა, მათემატიკური ლოდინი და გადაწყვეტილებათა ხე 

 ლ. სტრატეგიული ვარიანტების შეფასება ზღვრულ დანახარჯთა 

კალკულაციისა და რელევანტურ დანახარჯთა კალკულაციის 

გამოყენებით 

 მ.  კოეფიციენტების ანალიზი 

 ნ.  ფინანსური აღრიცხვის მონაცემების ერთმანეთთან შედარება 

14. ადამიანური რესურსების მართვა 

ა. სტრატეგიული ლიდერობა 

ბ. სამუშაოს (სამუშაო ადგილის, თანამდებობის) აგებულება 

გ.  ადამიანური რესურსების მართვა და ინტელექტუალური შრომა 

დ.  თანამშრომელთა ჯგუფის შექმნა და განვითარება 

15. სტრატეგიული ცვლილების მართვა 

ა. დიაგნოსტირება: სიტუაციის ანალიზი ცვლილების ეგიდით 

ბ. ცვლილების მენეჯმენტის ფორმები 

გ.   სხვადასხვა როლები ცვლილების მენეჯმენტში 

დ.   ცვლილების მართვის ბერკეტები 

ე.   საფრთხეები ცვლილების მენეჯმენტში 

16. სტრატეგიის განვითარება 

ა. მოფიქრება-დაგეგმვა, თავისთავად ჩამოყალიბება და განხორ-

ციელება  
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ბ. განზრახული სტრატეგიის განვითარება 

გ.   თავისთავად გამოკვეთილი სტრატეგიის განვითარება 

დ.   სტრატეგიული პროცესების სხვადასხვაგვარობა 

ე.   პრობლემები და მათი შედეგები 

სასწავლო კურსის  

შესაბამისი მისაღწევი 

სწავლის შედეგები 

კურსის მიზანია კანდიდატმა შეიძინოს ისეთი ცოდნა და თვისებები, რომ 

ადვილად შეძლოს: 

 თავისი ცოდნისა და უნარის შეჯერება 

 კითხვაში მოცემული კონკრეტული სიტუაციის შესაბამისად თავისი 

ცოდნის გამოყენება 

 დასაბუთებული მსჯელობის წარმართვა და კითხვის სცენარში 

მოცემულ ფაქტებზე დაყრდნობით პრაქტიკული და კომერციული 

რჩევის გაცემა 

 კითხვაში დასმული მოთხოვნის ყურადღებით გაცნობა და ანალიზი 

 ბიზნესის სხვადასხვა ასპექტის განსაზღვრა, შეფასება, რჩევის გაცემა და 

ახსნა. 

სასწავლო კურსის 

შესწავლის 

წინაპირობები 

P1 კორპორაციული მართვა, რისკი და ეთიკა 

 

სასწავლო კურსის 

საათების მოცულობა 

72 აკადემიური საათი 

სწავლების ენა ქართული 

სასწავლო კურსის 

შესაბამისი 

კომპეტენციის დონე 

საშუალო 

სასწავლო კურსის 

შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება წერილობითი გამოცდის ჩატარებით. გამოცდის ფორმატი 

ითვალისწინებს მხოლოდ პრაქტიკული შემთხვევების ანალიზის/სცე-

ნარის ტიპის კითხვებს. 

საგამოცდო შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით. გამოცდა ჩაბა-

რებულად ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის მიღების 

შემთხვევაში. 

სასწავლო 

ლიტერატურა 

P3  ბიზნესის ანალიზი  - სახელმძღვანელი  

P3  ბიზნესის ანალიზი  - სავარჯიშოების კრებული 

სასწავლო კურსის სილაბუსი განახლებულია 2016 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. 

დაგეგმილია კურსის სილაბუსისა და სასწავლო ლიტერატურის განახლება  2019 წლის 

სექტემბრისათვის. 
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13. სასწავლო კურსის სილაბუსი მოდულისათვის- ფინანსური მართვა  

      (უმაღლესი დონე) 

 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

P4  ფინანსური მართვა (უმაღლესი დონე) 

 

სასწავლო კურსის 

მიზანი 

მოდული P4 წარმოადგენს F9-ში - "ფინანსური მართვა" განხილული საკი-

თხების ერთგვარ გაგრძელებას და გაღრმავებას. ამ სახელმძღვანელოს მი-

ზანია კანდიდატებს გამოუმუშაოს ცოდნისა და უნარ-ჩვევების გამოყენებ-

ის და პროფესიული განსჯის ისეთი უნარი, რომელიც მოეთხოვება უფრ-

ოს ფინანსურ მრჩეველს ფინანსური მართვის შესახებ რჩევების მიცემისას.  

კანდიდატს უნდა შეეეძლოთ მონაცემების შეფასება, საინვესტიციო გადა-

წყვეტილებებით განპირობებული ფინანსური და სტრატეგიული შედეგე-

ბის პროგნოზირება და კომპანიისთვის სხვადასხვა ალტერნატივების შე-

სახებ რჩევის მიცემა როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო კონტე-

ქსტში. 

მოდული P4-ის შესწავლის შემდეგ კანდიდატს ეცოდინება: 

  საბრუნავი კაპიტალის მართვა 

  კომპანიის დაფინანსება (დაფინანსების წყაროებისა და დივიდენდებ-

ის პოლიტიკის ჩათვლით) 

  გადაწყვეტილებები კაპიტალის სტრუქტურის შესახებ 

  საინვესტიციო გადაწყვეტილებები 

  საპროცენტო განაკვეთი და დისკონტირება 

  ინვესტიციების შეფასება 

  საინვესტიციო სახსრების განაწილება 

  კაპიტალის ღირებულება (კაპიტალური აქტივების შეფასების მოდელი 

და კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება 

  საქმიანობის შეფასება 

  ბაზრის ეფექტურობა 

  სავალუტო და საპროცენტო განაკვეთის რისკების მართვა 

სასწავლო კურსის 

სწავლების მეთოდები 

სასწავლო კურსი ისწავლება ერთი სემესტრი. იგი მოიცავს 16-17 კვირას. 

სწავლების მიდგომა გულისხმობს კვირაში ერთჯერად ან იშვიათად  

ორჯერად 4-საათიან სააუდიტორიო და 12-საათიან დამოუკიდებელ 

მუშაობას. სასწავლო პროცესს უძღვება ბაფის შვილობილი საწარმო შპს 

„პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი“.  სწავლის შედეგების 

უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ლექცია, პრაქტიკული მუშაობა და 

დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სასწავლო კურსის 

თემატიკა  

1.  გამეორება - კაპიტალური აქტივების შეფასების მოდელი 

ა.  შესავალი 

ბ.  კაპიტალური აქტივების შეფასების მოდელი 
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გ. დივიდენდის ზრდის მოდელი და კაპიტალური აქტივების 

შეფასების მოდელი 

დ.  კაპიტალური აქტივების შეფასების მოდელი და საინვესტიციო 

პორტფელი 

ე.  კაპიტალური აქტივების შეფასების მოდელი და ინვესტიციები 

ვ.  მილერის თეორიის ერთობლიობა – ლევერიჯიანი ბეტა 

ზ.  საარბიტრაჟო შეფასების მოდელი 

2.  კორპორაციული მართვის არსი 

ა. ფინანსური მიზნები და ამოცანები 

ბ. არაფინანსური მიზნები 

გ.  ფინანსურ მართვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები 

დ.  სტრატეგიები ფინანსური მიზნების მისაღწევად 

3. ფინანსური სტრატეგიის განსაზღვრა 

ა. კომპანიის ფინანსური და არაფინანსური მახასიათებლები    

ბ. კორპორაციული შედეგების შეფასება 

გ.  სხვა ინფორმაცია კომპანიის ანგარიშებიდან 

დ.  კაპიტალის ოპტიმალური სტრუქტურა 

ე.  დივიდენდების პოლიტიკა 

ვ.  რისკის სხვადასხვა სახეები  

ზ.  რისკის მართვა 

თ.  ინვესტიციების მონიტორინგი 

3ა.  ინტერესთა კონფლიქტი დაინტერესებულ მხარეთა შორის 

ა. აქციონერებთან კონფლიქტის მიზეზები  

ბ. დაინტერესებულ მხარეთა შორის კონფლიქტების გადაჭრის 

სტრატეგიები 

გ.   მართვის უახლესი მოდელები 

3ბ. ფინანსური მართვა და ეთიკა 

ა.   ეთიკის საკითხები ბიზნესში 

ბ.   ეთიკის საკითხები და კომპანიის ფუნქციონალური გან- 

ყოფილებები 

გ.   ეთიკური ფინანსური პოლიტიკის ელემენტები 

3გ. გარემოსდაცვითი საკითხების ზეგავლენა კორპორაციულ ამოცანებსა 

და  მართვაზე 

ა. მდგრადობა და გარემოსდაცვითი რისკი, რთული პროცენტი 

ბ.   ნახშიროჟანგის გამონაბოლქვის კვოტების გაყიდვა  

გ. გარემოს დაცვის სააგენტოს როლი  

დ.  გარემოსდაცვითი აუდიტი  

ე. ანგარიშგება სამწახნაგოვან მართვის ფარგლებში  
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4.   საერთაშორისო ვაჭრობისა და ფინანსების მართვა 

ა. კორპორაციული სტრატეგია მრავალეროვნულ კომპანიებში  

ბ. საერთაშორისო ვაჭრობის თეორია და პრაქტიკა  

გ.  სავაჭრო ხელშეკრულებები 

დ.  მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია  

ე.  საერთაშორისო სავალუტო ინსტიტუტები  

ვ. საერთაშორისო ფინანსური ბაზრები და გლობალური  

ზ. ფინანსური დაგეგმვა მრავალეროვნულ კომპანიებში 

თ.  საერთაშორისო სასესხო დაფინანსება 

ი.  კოტირების მოთხოვნებთან შესაბამისობა 

კ.  კაპიტალის მობილურობა და დაბლოკილი აქტივები 

ლ.  რისკები 

მ.  დაცვის რისკები 

ნ.  კულტურასთან დაკავშირებული რისკები 

ო.  სააგენტო ურთიერთობები 

5.   დისკონტირებული ფულადი ნაკადების ტექნიკა და თავისუფალი 

ფულადი ნაკადების გამოყენება 

ა. წმინდა მიმდინარე ღირებულება  

ბ. მოდელირება მონტე კარლოს მეთოდით და ინვესტიციების 

შეფასება 

გ.  უკუგების შიდა განაკვეთი  

დ.  წმინდა მიმდინარე ღირებულებისა და უკუგების შიდა განაკვეთ-

ის შედარება 

ე.  მოდიფიცირებული უკუგების შიდა განაკვეთი  

ვ. კომპანიის თავისუფალი ფულადი ნაკადების პროგნოზირება 

ზ.  კომპანიის მიერ დივიდენდების გაცემის უნარის პროგნოზირება 

თ.  კომპანიის შეფასება თავისუფალი ფულადი ნაკადების მეშვეობით 

6.   ოფციონების ფასდადგენის თეორიის გამოყენება საინვესტიციო 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში 

ა. მიმოხილვა  

ბ. ძირითადი ცნებები 

გ.  ოფციონის ღირებულების დეტერმინანტები 

დ.  რეალური ოფციონები 

ე. რეალური ოფციონების შეფასება 

7.   დაფინანსების ზეგავლენა საინვესტიციო გადაწყვეტილებების 

მიღებაზე და კორექტირებული მიმდინარე ღირებულება 

ა.  დაფინანსების წყაროები – მიზანშეწონილობა და ფასი 

ბ.  დურაცია 
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გ.  საკრედიტო რისკი 

დ.  საკრედიტო სპრედი და სასესხო კაპიტალის ღირებულება 

ე.  გადახდისუუნარობის რისკის შეფასება ოფციონის შეფასების 

მოდელების გამოყენებით 

ვ.  კაპიტალის სტრუქტურის თეორიები – ტრადიციული და 

მოდილიანისა და მილერის თეორიები 

ზ.  კაპიტალის სტრუქტურის ალტერნატიული თეორიები 

თ.  კორექტირებული მიმდინარე ღირებულების მეთოდი 

ი.   ალტერნატიული ფინანსური სტრატეგიების ზემოქმედება 

ფინანსურ ანგარიშგებაზე 

8.   გადაწყვეტილებების მიღება საერთაშორისო ინვესტიციებისა და 

დაფინანსების შესახებ 

ა.   მიმოხილვა  

ბ.  სავალუტო კურსთან დაკავშირებული დაშვებების გავლენა 

პროექტის ღირებულებაზე 

გ.  უცხოური პროექტებიდან მისაღები ფულადი ნაკადების პროგ-

ნოზირება 

დ.  სავალუტო რეგულირების შედეგები 

ე.  გადაანგარიშების, გარიგებისა და ეკონომიკური რისკები 

ვ.  დაფინანსების ალტერნატიულ წყაროებთან დაკავშირებული და-

ნახარჯები და სარგებელი, საერთაშორისო კომპანიების 

შემთხვევაში 

9.  შესყიდვა, შერწყმა და ზრდის სხვა სტრატეგიები 

ა.  შერწყმა და შესყიდვა – კორპორაციული გაფართოების მეთოდი 

ბ.  შესყიდვის წინადადების კორპორაციული და კონკურენტული 

ბუნების შეფასება 

გ.  შესყიდვის სტრატეგიის შემუშავება 

დ.  შესყიდვის ობიექტის შერჩევის კრიტერიუმები 

ე.  სინერგიის შექმნა 

ვ.  წარუმატებელი შესყიდვის მაღალი დონის არსებობის ახსნა აქცი-

ონერის ქონების გაზრდის კონტექსტში 

10.  შესყიდვისა და შერწყმის შეფასების მეთოდები 

ა.  გადაჭარბებულად შეფასების პრობლემა 

ბ.  კომპანიის შემოსავლის ზრდის ტემპის შეფასება 

გ.  შესყიდვის ან შერწყმის ზეგავლენა შემსყიდველ კომპანიაზე მოქ-

მედ რისკებზე 

დ.  კოტირებული და არაკოტირებული კომპანიების 1-ლი ტიპის შეს-

ყიდვის შეფასება 

ე.  მე-2 ტიპის შესყიდვის შეფასება კორექტირებული მიმდინარე 

ღირებულების მოდელის გამოყენებით 
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ვ.  მე-3 ტიპის შესყიდვის შეფასება იტერაციული პროცესის სა-

შუალებით 

ზ.  სწრაფად მზარდი დამწყები კომპანიების შეფასება 

თ.  არამატერიალური აქტივები 

ი.  სასაქონლო ოფციონის მფლობელი კომპანიები 

11.  შერწყმის და შესყიდვის დაფინანსება 

ა.  შერწყმის დაფინანსების მეთოდები 

ბ.  შერწყმის წინადადების შეფასება 

 გ.  შერწყმის წინადადების ზეგავლენა ფინანსურ მდგომარეობასა და 

შედეგიანობაზე 

12.  ფინანსური რესტრუქტურიზაცია 

ა.  რესტრუქტურიზაციის სქემები 

ბ.  ფინანსური რესტრუქტურიზაცია 

გ.  ფინანსური რესტრუქტურიზაცია და კომპანიის ღირებულება 

დ.  გამოსყიდვა ლევერიჯით 

ე.  ბაზრის რეაქცია ფინანსურ რესტრუქტურიზაციაზე 

ვ.  ფინანსური რესტრუქტურიზაცია – სასწავლო მაგალითი 

13. კომპანიის რეორგანიზაცია 

ა. ბიზნესის რეორგანიზაცია 

ბ. დანაწევრება 

გ.  კომპანიის გამოსყიდვა ხელმძღვანელობის მიერ და შესყიდვა 

გარე მენეჯერთა ჯგუფის მიერ 

დ.  დანაწევრება და კომპანიის ღირებულება 

14. ხაზინის ფუნქცია მრავალეროვნულ კომპანიაში 

ა. ფინანსური და ფულადი სახსრების ბაზრების როლი 

ბ. ბანკები და სხვა საფინანსო ინსტიტუტები ფულად ბაზრებზე 

 გ.  ფულადი სახსრების ბაზრის ინსტრუმენტები 

 დ.  ფულადი სახსრების ბაზრის წარმოებული ფინანსური ინსტრუ-

მენტები 

 ე.  ბერძნულები - რისკის ფაქტორების ზეგავლენის გაზომვა 

 ვ.  ხაზინის მართვის ფუნქცია 

15. წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება სავალუტო 

რისკის ჰეჯირების მიზნით 

ა. გადაანგარიშების, გარიგებისა და ეკონომიკური რისკები 

ბ. სავალუტო კურსები 

გ.   სავალუტო წარმოებულების ბაზარი 

დ.   ფორვარდული კონტრაქტებით ჰეჯირების სტრატეგიის სახე-

ობები 

ე.   ჰეჯირება ფულადი ბაზრით 
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ვ.   სავალუტო ფიუჩერსული კონტრაქტები 

ზ.   სავალუტო სვოპები 

თ.   ვალუტის გაცვლის სვოპები 

ი.   სავალუტო ოფციონები 

კ.   ურთიერთჩათვლა და შეთანადება სავალუტო ბაზრებზე 

ლ.  უცხოური ვალუტის ჰეჯირების სტრატეგიის შემუშავების გზები 

16.  წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება საპროცენტო 

განაკვეთის რისკის ჰეჯირების მიზნით 

ა. ჰეჯირება საპროცენტო განაკვეთის ფორვარდული ხელშეკრულე-

ბების (FRA) გამოყენებით 

ბ. ჰეჯირება საპროცენტო განაკვეთის ფიუჩერსების გამოყენებით 

გ.   ჰეჯირება საპროცენტო განაკვეთის სვოპების გამოყენებით 

დ.   ჰეჯირება საპროცენტო განაკვეთის ოფციონების გამოყენებით 

ე.   საპროცენტო განაკვეთის ჰეჯირების სტრატეგიის სახეობები 

17.  დივიდენდების განაწილების პოლიტიკა მრავალეროვნულ 

კომპანიებში და შიდა გადაცემის ფასი 

ა. დივიდენდების განაწილების უნარი 

ბ. დივიდენდების რეპატრიაციის პოლიტიკის სახეობები 

გ.   შიდა გადაცემის ფასი 

დ.   შიდა გადაცემის ფასის რეგულირება 

18.  მსოფლიო ფინანსურ ბაზრებსა და საერთაშორისო ვაჭრობაში 

მიმდინარე მოვლენები  

ა. მსოფლიოს ფინანსურ ბაზრებზე მიმდინარე მოვლენები  

ბ. საერთაშორისო ვაჭრობისა და ფინანსების სფეროში მიმდინარე 

მოვლენები 

სასწავლო კურსის  

შესაბამისი მისაღწევი 

სწავლის შედეგები 

კურსის მიზანია კანდიდატმა შეიძინოს ისეთი ცოდნა და თვისებები, რომ  

ადვილად შეძლოს: 

  საბრუნავი კაპიტალის მართვა 

  კომპანიის დაფინანსება (დაფინანსების წყაროებისა და დივიდენდებ-

ის პოლიტიკის ჩათვლით) 

  გადაწყვეტილებები კაპიტალის სტრუქტურის შესახებ 

  საივესტიციო გადაწყვეტილებები 

  საპროცენტო განაკვეთი და დისკონტირება 

  ინვესტიციების შეფასება 

  საინვესტიციო სახსრების განაწილება 

  კაპიტალის ღირებულება (კაპიტალური აქტივების შეფასების მოდელი 

და კაპიტალის საშუალო შეწონილი ღირებულება 
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  საქმიანობის შეფასება 

  ბაზრის ეფექტურობა 

  სავალუტო და საპროცენტო განაკვეთის რისკების მართვა. 

სასწავლო კურსის 

შესწავლის 

წინაპირობები 

F9 ფინანსური მართვა 

სასწავლო კურსის 

საათების მოცულობა 

76 აკადემიური საათი 

სწავლების ენა ქართული 

სასწავლო კურსის 

შესაბამისი 

კომპეტენციის დონე 

საშუალო 

სასწავლო კურსის 

შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება წერილობითი გამოცდის ჩატარებით. გამოცდის ფორმატი 

ითვალისწინებს მხოლოდ პრაქტიკული შემთხვევების 

ანალიზის/სცენარის ტიპის კითხვებს. 

საგამოცდო შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით. გამოცდა 

ჩაბარებულად ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის მიღების 

შემთხვევაში. 

სასწავლო 

ლიტერატურა 

 P4  ფინანსური მართვა (უმაღლესი დონე) - სახელმძღვანელო 

P4  ფინანსური მართვა (უმაღლესი დონე) - სავარჯიშოების კრებული 

სასწავლო კურსის სილაბუსი განახლებულია 2017 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. 

დაგეგმილია კურსის სილაბუსისა და სასწავლო ლიტერატურის განახლება  2019 წლის 

სექტემბრისათვის. 
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14. სასწავლო კურსის სილაბუსი მოდულისათვის -აუდიტი და მარწმუნებელი 

მომსახურება (უმაღლესი დონე) 

სასწავლო კურსის 

დასახელება 

P7 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესი დონე)  

 

სასწავლო კურსის 

მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია კანდიდატმა გააანალიზოს, შეაფასოს და დასკ-

ვნები ჩამოაყალიბოს, მარწმუნებელი მომსახურების გარიგებებისა და ასე-

ვე აუდიტთან და სხვა სახის მარწმუნებელ მომსახურებებთან დაკავშირე-

ბული საკითხების შესახებ, მსოფლიოში დამკვიდრებული საუკეთესო 

პრაქტიკისა და თანამედროვე მოვლენების ფონზე. 

ეს კურსი ეფუძნება F8 მოდულის - „აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახუ-
რება“ - თემებს, მაგრამ როგორც უმაღლესი დონის საგანი, გაცილებით 

უფრო მეტ საკითხებს შეისწავლის, ვიდრე უბრალოდ ასს-ების ცოდნაა და 

თქვენი უნარი, ჩამოთვალოთ სტანდარტული აუდიტორული პროცედუ-

რები. კანდიდატს უნდა შეეძლოს თეორიული ცოდნის გამოყენება აუდი-

ტისა და მარწმუნებელი მომსახურების უფრო რთულ ცხოვრებისეულ სი-

ტუაციებში; იმ სამუშაოს განსაზღვრა, რომლის შესრულებაც მოითხოვება 

აუდიტში და სხვა დავალებებში და შესრულებული სამუშაოს შედეგების 

შეფასება.  

კანდიდატმა უნდა იცოდეს საკითხები, რომლებიც ისწავლება „ფინანსურ 
აღრიცხვაში“, „ფინანსურ ანგარიშგებასა და „კორპორაციული ანგარიშგე-
ბაში“. ამგვარად, კანდიდატმა უნდა იცოდეს ბუღალტრული აღრიცხვის 

სტანდარტები. 

ამ კურსის შესწავლის შემდეგ  კანდიდატმა უნდა შეძლოს: 

 აუდიტსა და მარწმუნებელ მომსახურებაზე იურიდიული და მარეგუ-

ლირებელი გარემოსა და მისი გავლენის დახასიათება; 

 იმის დემონსტრირება, რომ რეალურად შეუძლიათ მარწმუნებელი ან 

სხვა სახის მომსახურების დავალებების შესრულება პროფესიული და 

ეთიკური ნორმების ფარგლებში; 

 აუდიტური ფირმის მენეჯმენტისთვის შესაფერისი ხარისხის კონტრო-

ლის პოლიტიკისა და პროცედურების შეფასება და განსაზღვრა, ასევე 

აუდიტორის პოზიციის განსაზღვრა პროფესიულ დანიშვნაზე თანხმობ-

ის მიცემასა და არსებული გარიგებების გაგრძელებასთან (შენარჩუნებას-

თან) დაკავშირებით; 

 იმ სამუშაოების განსაზღვრა, რომლებიც მოითხოვება აუდიტის დავალე-

ბების მიზნების მისაღწევად და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებ-

ის გამოყენება; 

 იმ სამუშაოების განსაზღვრა, რომლებიც მოითხოვება აუდიტის გარდა 

(არააუდიტორული) სხვა დავალებების მიზნების მისაღწევად; 

 ჩატარებული სამუშაოს შედეგების შეფასება და მოცემული დავალების 

კონკრეტული გარემოებების შესაფერისი დასკვნის მომზადება; 
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 მსჯელობა მიმდინარე საკითხებსა და მოვლენებზე, რომლებიც ეხება 

აუდიტთან დაკავშირებულ და მარწმუნებელ მომსახურებებზე. 

სასწავლო კურსის 

სწავლების მეთოდები 

სასწავლო კურსი ისწავლება ერთი სემესტრი. იგი მოიცავს 16-17 კვირას. 

სწავლების მიდგომა გულისხმობს კვირაში ერთჯერად ან იშვიათად  

ორჯერად 4-საათიან სააუდიტორიო და 12-საათიან დამოუკიდებელ 

მუშაობას. სასწავლო პროცესს უძღვება ბაფის შვილობილი საწარმო შპს 

"პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი". სწავლის შედეგების 

უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ლექცია, პრაქტიკული მუშაობა და 

დამოუკიდებელი მუშაობა. 

სასწავლო კურსის 

თემატიკა  

1.  აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო 

მარეგულირებელი გარემო 

ა.  აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო მარე-

გულირებელი ნორმატიული საფუძვლები 

ბ.  აუდიტის კომიტეტები    

გ.  შიდა კონტროლის ეფექტიანობა 

დ.  ფულის გათეთრება 

ე.  კანონმდებლობა 

2.  ეთიკისა და ქცევის კოდექსი 

ა.   ძირითადი პრინციპები და კონცეპტუალური საფუძვლების 

მიდგომა 

ბ.   სპეციალური სახელმძღვანელო მითითებები - დამოუკიდებლობა 

გ.    სპეციალური სახელმძღვანელო მითითებები - კონფიდენციალობა  

დ.  სპეციალური სახელმძღვანელო მითითებები - ინტერესთა 

კონფლიქტი 

ე.  წინააღმდეგობა ეთიკის ძირითადი პრინციპების გამოყენებაში 

3.  პროფესიული ვალდებულება 

ა.  იურიდიული ვალდებულება 

ბ.  დაუდევრობა 

გ.  ვალდებულების შეზღუდვა და პროფესიული ზარალის დაზღვევა 

დ.  აუდიტორის ვალდებულებასთან დაკავშირებული მიმდინარე 

საკითხები 

ე.    თაღლითობა და შეცდომა 

ვ.    მოლოდინის გაცრუება 

4.  ხარისხის კონტროლი 

ა.  პრინციპები და მიზანი  

ბ.  ხარისხის კონტროლი ფირმის დონეზე 

გ.  ხარისხის კონტროლი ცალკეული აუდიტის დონეზე  

5.   პროფესიული სამუშაოს მოძიება და დანიშვნაზე დათანხმება 

ა.  აუდიტორების შეცვლა 
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ბ.  რეკლამირება და საზღაური 

გ.   ტენდერი  

დ.   დათანხმება 

ე.   გარიგების პირობები  

6.   დაგეგმვა და რისკის შეფასება 

ა.   გამეორება: აუდიტის დაგეგმვა  

ბ.  აუდიტის მეთოდოლოგია  

გ.  არსებითობა 

დ.  რისკი 

ე.  ანალიზური პროცედურები 

7.   მტკიცებულება 

ა.  აუდიტორული მტკიცებულება 

ბ.  დაკავშირებული მხარეები 

გ.  ხელმძღვანელობის ოფიციალური წერილები 

დ.  ექსპერტის სამუშაოზე დაყრდნობა 

ე.  შიდა აუდიტის განყოფილების სამუშაოზე დაყრდნობა 

ვ.  დოკუმენტირება 

8.   შეფასება და მიმოხილვა (i) 

ა.   გამეორება: მიმოხილვის პროცედურები და მიმოხილვის შედე-

გების შეფასება 

ბ.   გამეორება: საწყისი ნაშთები 

გ.   გამეორება: შესადარისი ინფორმაცია   

დ.  გამეორება: სხვა ინფორმაცია 

ე.   აუდიტორი და სისტემა/  გამეორება: შემდგომი მოვლენები 

ვ.   გამეორება: ფუნქციონირებადი საწარმო 

9.   შეფასება და მიმოხილვა (ii) ცალკეულ სპეციფიკურ საკითხებთან 

დაკავშირებული პრობლემები 

ა.   რეალური ღირებულება 

ბ.   სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები და სამშენებლო კონტ-

რაქტები 

გ.   მატერიალური გრძელვადიანი აქტივები 

დ.   არამატერიალური გრძელვადიანი აქტივები 

ე.   ფინანსური ინსტრუმენტები 

ვ.   საინვესტიციო ქონება 

ზ.   გაცვლითი სავალუტო კურსები 

10.  შეფასება და მიმოხილვა (iii) ცალკეულ სპეციფიკურ საკითხებთან 

დაკავშირებული პრობლემები 

ა.  შემოსავალი  
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ბ.  ვალდებულებები 

გ.   ხარჯები 

დ.   განმარტებითი შენიშვნები 

11.  ჯგუფის აუდიტი და ტრანსნაციონალური აუდიტი 

ა.   ჯგუფის ბუღალტრული აღრიცხვა მოკლე მიმოხილვა  

ბ.   მეკავშირე საწარმოები და ერთობლივი საქმიანობა - მოკლე 

მიმოხილვა 

გ.   ჯგუფის აუდიტი  

დ.   კონსოლიდაცია: პრობლემები და პროცედურები  

       ერთობლივი აუდიტი 

ე.    ტრანსნაციონალური აუდიტი 

12.  აუდიტთან დაკავშირებული მომსახურება და სხვა მარწმუნებელი 

მომსახურება 

ა.    აუდიტთან დაკავშირებული მომსახურება  

ბ.   მარწმუნებელი გარიგებები  

გ.   რისკის შეფასება 

13.  პერსპექტიული ფინანსური ინფორმაცია 

 ა.  დასკვნის შედგენა პერსპექტიული ფინანსური ინფორმაციის 

შესახებ 

 ბ.  გარიგებაზე დათანხმება 

 გ.  პროცედურები 

 დ.  მოსაზრების ჩამოყალიბება 

14.  სასამართლო აუდიტი   

ა.  განმარტებები 

ბ.  სასამართლო აუდიტის გამოყენება 

გ.  ეთიკური პრინციპები 

დ.  დაგეგმვა, პროცედურები და მტკიცებულებები 

15. სოციალური და ეკოლოგიური აუდიტი 

ა. მნიშვნელობა კომპანიისთვის 

ბ.  სოციალური და გარემოს დაცვითი საქმიანობის შედეგების 

შეფასება 

გ.  გავლენა სავალდებულო აუდიტზე 

დ.  გავლენა მარწმუნებელ მომსახურებაზე 

16.  შიდა აუდიტი და შიდა აუდიტის ფუნქციების გადაცემა გარე 

მომსახურე ორგანიზაციაზე 

ა.   გამეორება: შიდა აუდიტი 

ბ.  კომპანიის ფუნქციების გადაცემა გარე მომსახურე ორგანი-

ზაციაზე 
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გ.  სპეციფიკური ფუნქციების გადაცემა 

დ.  კომპანიის ფუნქციების მომსახურე ორგანიზაციაზე გადაცემის 

გავლენა აუდიტზე 

17. დასკვნის მომზადება 

ა.   სტანდარტული არამოდიფიცირებული აუდიტორის დასკვნის 

კრიტიკული შეფასება 

ბ.  აუდიტორული მოსაზრების ჩამოყალიბება და კრიტიკული 

განხილვა 

გ.   ანგარიშის წარდგენა ელექტრონული ფორმით 

დ.   მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირთა ინფორმირება 

18.   მიმდინარე საკითხები 

ა.    მიმდინარე საკითხების მოკლე მიმოხილვა 

ბ.    ასს-ების განახლება 

გ.   ზოგადი საკითხები 

სასწავლო კურსის  

შესაბამისი მისაღწევი 

სწავლის შედეგები 

კურსის მიზანია კანდიდატმა შეიძინოს ისეთი ცოდნა და თვისებები, რომ  

ადვილად შეძლოს: 

 აუდიტსა და მარწმუნებელ მომსახურებაზე იურიდიული და მარეგუ-

ლირებელი გარემოსა და მისი გავლენის დახასიათება; 

 იმის დემონსტრირება, რომ რეალურად შეუძლია მარწმუნებელი ან სხვა 

სახის მომსახურების დავალებების შესრულება პროფესიული და ეთი-

კური ნორმების ფარგლებში; 

 აუდიტური ფირმის მენეჯმენტისთვის შესაფერისი ხარისხის კონტრო-

ლის პოლიტიკისა და პროცედურების შეფასება და განსაზღვრა, ასევე 

აუდიტორის პოზიციის განსაზღვრა პროფესიულ დანიშვნაზე თანხმობ-

ის მიცემასა და არსებული გარიგებების გაგრძელება (შენარჩუნება); 

 იმ სამუშაოების განსაზღვრა, რომელიც მოითხოვება აუდიტის დავალე-

ბების მიზნების მისაღწევად და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებ-

ის გამოსაყენებლად; 

 იმ სამუშაოების განსაზღვრა, რომელიც მოითხოვება აუდიტის გარდა 

(არააუდიტორული) სხვა დავალებების მიზნების მისაღწევად; 

 ჩატარებული სამუშაოს შედეგების შეფასება და მოცემული დავალების 

კონკრეტული გარემოებების შესაფერისი დასკვნის მომზადება; 

 მსჯელობა მიმდინარე საკითხებსა და მოვლენებზე, რომელიც ეხება 

აუდიტთან დაკავშირებულ და მარწმუნებელ მომსახურებაზე. 

სასწავლო კურსის 

შესწავლის 

წინაპირობები 

   F8 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება 
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სასწავლო კურსის 

საათების მოცულობა 

72 აკადემიური საათი 

სწავლების ენა ქართული 

სასწავლო კურსის 

შესაბამისი 

კომპეტენციის დონე 

საშუალო 

სასწავლო კურსის 

შეფასების სისტემა 

შეფასება ხდება წერილობითი გამოცდის ჩატარებით. გამოცდის ფორმატი 

ითვალისწინებს მხოლოდ პრაქტიკული შემთხვევების ანალიზის/ 

სცენარის ტიპის კითხვებს. 

საგამოცდო შეფასება ხდება 100-ქულიანი სისტემით. გამოცდა 

ჩაბარებულად ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის მიღების 

შემთხვევაში. 

სასწავლო 

ლიტერატურა 

P7 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესი დონე -

სახელმძღვანელი 

P7 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესი დონე - 

სავარჯიშოების კრებული 

სასწავლო კურსის სილაბუსი განახლებულია 2016 წლის სექტემბრის მდგომარეობით. 

მიმდინარეობს  სილაბუსის და სასწავლო ლიტერატურის განახლება, რომელიც 

დასრულდება 2019 წლის იანვრისათვის. 
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ინფორმაცია საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებული სასერტიფიკაციო 

პროგრამის შესაბამისი ლიტერატურის შესახებ  

 

ბაფი სასერტიფიკაციო პროგრამაში იყენებს ძირითად და დამხმარე ლიტერატურას. ძირითად 

ლიტერატურად ბაფს თარგმნილი აქვს ACCA–ის სახელმძღვანელოები და საგამოცდო მასალები და 

ასევე შემუშავებული აქვს ქართული ბიზნესსამართალის სახელმძღვანელო და პრაქტიკული 

სავარჯიშოები.  

 

ბაფს მოპოვებული აქვს ორი გამომცემლობიდან (Kaplan Publishing UK da BPP Learning Media ან 

ACCA Approved Content Provider) უფლება ACCA–ის მოდულების თარგმანზე, პერიოდულად 

აახლებს თარგმანის უფლებას და გამოსცემს განახლებულ ლიტერატურას. 
 

 

ლიტერატურა ქართულ ენაზე (ბეჭდური) -ხელმისაწვდომია ბაფში 

 
I. ქართულ ენაზე თარგმნილი ძირითადი ლიტერატურა 

 

1. F1 ბუღალტერი ბიზნესში – სრული ტექსტი 

2. F1 ბუღალტერი ბიზნესში – პრაქტიკული სავარჯიშოების კრებული 

3. F2 მენეჯერული აღრიცხვა – სრული ტექსტი 

4. F2 მენეჯერული აღრიცხვა  –  პრაქტიკული სავარჯიშოების კრებული 

5. F3 ფინანსური აღრიცხვა – სრული ტექსტი 

6. F3 ფინანსური აღრიცხვა – პრაქტიკული სავარჯიშოების კრებული 

7. F5 საქმიანობის შედეგების მართვა 1 – სრული ტექსტი  

8. F5 საქმიანობის შედეგების მართვა 1 –  საგამოცდო სახელმძღვანელოების კრებული 

9. F7 ფინანსური ანგარიშგება – სრული ტექსტი 

10. F7 ფინანსური ანგარიშგება – პრაქტიკული სავარჯიშოები 

11. F8 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება – სრული ტექსტი 

12. F8 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება – საგამოცდო სავარჯიშოების კრებული 

13. F9 ფინანსური მართვა – სრული ტექსტი 

14. F9 ფინანსური მართვა – საგამოცდო სავარჯიშოების კრებული 

15. P1 კორპორაციული მართვა, რისკი და ეთიკა –  სახელმძღვანელო 

16. P1 კორპორაციული მართვა, რისკი და ეთიკა – სავარჯიშოების კრებული 

17. P2 კორპორაციული ანგარიშგება – სრული ტექსტი 

18. P2 კორპორაციული ანგარიშგება – პრაქტიკული სავარჯიშოები 

19. P3  ბიზნესის ანალიზი – სახელმძღვანელი  

20. P3  ბიზნესის ანალიზი – სავარჯიშოების კრებული 
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21. P4  ფინანსური მართვა (უმაღლესი დონე) – სახელმძღვანელო 

22. P4  ფინანსური მართვა (უმაღლესი დონე) – სავარჯიშოების კრებული 

23. P7 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესი დონე) – სახელმძღვანელი 

24. P7 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესი დონე) – სავარჯიშოების კრებული 

 

II. ბაფში შემუშავებული ლიტერატურა 

ბაფს შემუშავებული აქვს ქართული ბიზნესსამართალის სახელმძღვანელო  (F4) და პრაქტიკული 

სავარჯიშოები. პერიოდულად ხდება მათი განახლება. 

ქართული ბიზნესსამართალი (F4)  – სახელმძღვანელო და პრაქტიკული სავარჯიშოები – 

ავტორები: ზურაბ ჭეჭელაშვილი, თეიმურაზ ინაშვილი – ხელმისაწვდომია ბაფის ვებგვერდზე – 
gfpaa.ge/ბაფის შესახებ/ გამოცემები/ სახელმძღვანელოები/ ქართული ბიზნესსამართალი F4  

(მეოთხე გადამუშავებული გამოცემა 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით) . 

 

III.  დამხმარე ლიტერატურა ქართულ ენაზე 

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი – ხელმისაწვდომია http://www.forms.ge/ ჟურნალი 

„ბუღალტრული აღრიცხვა“– ხელმისაწვდომია კანდიდატის ხელმოწერით 

 ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები  – ხელმისაწვდომია http://saras.gov.ge 

 ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო -
ხელმისაწვდომია ბაფში 

 აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები – ხელმისაწვდომია http://saras.gov.ge 

 აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო 

საწარმოთა აუდიტში (ორტომეული, 2013 წლის გამოცემა,  ბუღალტერთა საერთაშორისო 

ფედერაცია) – ხელმისაწვდომია www.gfpaa.ge       

 ფასს მსს-ის საერთაშორისო სტანდარტები – ხელმისაწვდომია http://saras.gov.ge 

 სახელმძღვანელი მცირე და საშუალო ზომის აუდიტურ ფირმებში ხარისხის კონტროლის 

სტანდარტების დანერგვის შესახებ – ხელმისაწვდომია www.gfpaa.ge 

 ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრისათვის (2016 წლის 

რედაქციით) – ხელმისაწვდომია http://saras.gov.ge   და – ხელმისაწვდომია www.gfpaa.ge 

http://gfpaa.ge/site/files/gamocemebi/ACCA-Book%20F4-4th%20edition-2017-last.pdf
http://gfpaa.ge/site/files/gamocemebi/ACCA-Book%20F4-4th%20edition-2017-last.pdf
http://www.forms.ge/
http://saras.gov.ge/
http://saras.gov.ge/
http://www.gfpaa.ge/
http://saras.gov.ge/
http://www.gfpaa.ge/
http://saras.gov.ge/
http://www.gfpaa.ge/
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ლიტერატურა ინგლისურ ენაზე:  

ბაფს აქვს  ორი გამომცემლობის - Kaplan Publishing UK da BPP Learning Media და ACCA Approved 

Content Provider- ინგლისურენოვანი ლიტერატურა: 

1. F1 Accountant  in Business – Study Text 

2. F1 Accountant in Business – Exam Kit 

3. F2 Management Accounting – Study Text 

4. F2 Management Accounting – Exam Kit 

5. F3 Financial Accounting – Study Text 

6. F3 Financial Accounting – Exam Kit 

7. F5 Performance Management – Study Text 

8. F5 Performance Management – Exam Kit 

9. F7 Financial Reporting –  Study Text 

10. F7 Financial Reporting – Exam Kit 

11. F8 Audit and Assurance – Study Text 

12. F8 Audit and Assurance – Exam Kit 

13. F9 Financial Management – Study Text 

14. F9 Financial Management – Exam Kit 

15. P1 Governance, Risk and Ethics – Study Text  

16. P1 Governance, Risk and Ethics – Practice and Revision Kit 

17. P2 Corporate Reporting – Study Text 

18. P2 Corporate Reporting – Practice and Revision Kit 

19. P3  Business Analysis – Study Text 

20. P3  Business Analysis – Practice and Revision Kit 

21. P4  Advanced Financial Management – Study Text 

22. P4  Advanced Financial Management – Practice and Revision Kit 

23. P7 Advanced Audit  and Assurance (International) – Study Text 

24. P7 Advanced Audit and Assurance (International) – Practice and Revision Kit 
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ინფორმაცია პროგრამის სასწავლო კურსის (სილაბუსის) ავტორების 

ვინაობისა და კვალიფიკაციის შესახებ 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის სრული სასერტი-

ფიკაციო პროგრამა წარმოადგენს ბრიტანეთის ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის  (ACCA) პროგ-

რამის ქართულ ენაზე ადაპტირებულ ვარიანტს. შესაბამისად, პროგრამის სასწავლო კურსის 

სილაბუსები, გარდა ბიზნესსამართლისა და საგადასახადო დაბეგვრისა, თარგმნილი და 

რედაქტირებულია (შემდეგში-შედგენილია) სათანადო კვალიფიკაციის სპეციალისტების მიერ.   

ბიზნესსამართლისა და საგადასახადო დაბეგვრის სასწავლო კურსის სილაბუსები მომზადებულია 

შესაბამისი პროფილის მაღალკვალიფიციური პირების ავტორობით.   

ქართულ ენაზე ადაპტირებული  სასერტიფიკაციო პროგრამის სასწავლო კურსი, მათ შორის, 

ბიზნესსამართლისა და საგადასახადო დაბეგვრის სასწავლო კურსი, აღიარებულია 

(აკრედიტებულია)  ბრიტანეთის ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის  (ACCA) მიერ.  პროგრამის 

კურსდამთავრებულები,  ACCA-ის პროგრამაში ჩართვის შემთხვევაში, განთავისუფლებულნი 

არიან პირველი და მეორე დონის (1-9 მოდული) გამოცდებისაგან.  

ინფორმაცია სასწავლო კურსის (სილაბუსის) შემდგენლებისა და ავტორების ვინაობისა და 

კვალიფიკაციის შესახებ:  

 

 სასწავლო კურსის შედგენაში მონაწილე პირები 

 1 ალავერდაშვილი ბაბალე 7 კვატაშიძე ნადეჟდა 

2 დაიაური მაია  8 რევაზიშვილი მარინა 

3 დათიაშვილი კონსტანტინე 9 ქარჩავა გიორგი 

4 თევზაძე ელეონორა 10 ღვინიაშვილი ქართლოსი 

5 თევზაძე ამირანი 11 ძაძამია რევაზი 

6 კაკაბაძე მაკა 12 ჭუმბურიძე ლავრენტი 

 

ბიზნესსამართლისა და საგადასახადო დაბეგვრის სასწავლო კურსის  ავტორები 

1 გორბატკოვი კონსტანტინე 4 ინაშვილი თეიმურაზი 

2 შავიშვილი ირაკლი 5 ჭეჭელაშვილი ზურაბი 

3 პაპიაშვილი დავითი   
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ინფორმაცია პროგრამის შემდგენლებისა და ავტორების კვალიფიკაციის შესახებ (CV)   

 

1. CV  - ბაბალე ალავერდაშვილი 

მისამართი: თბილისი, ვარკეთილის მე-4 მკრ, მე-3 კვ. კორპ 14, ბ. 23 

ტელ: +995 32 78 23 59; +995 32 35 01 57; მობ: +995 551 211 5 53 

ელფოსტა: babi@gfpaa.ge, babialaverdi@mail.ru 

დაბადების თარიღი: 24.11.1952 

დაბადების ადგილი: ქ. სიღნაღი 

ეროვნება: ქართველი 

ოჯახური 

მდგომარეობა: 

დაუოჯახებელი 

სპეციალობა: ეკონომიკური კიბერნეტიკა 

კვალიფიკაცია: ეკონომისტი მათემატიკოსი 

განათლება: თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ეკონომიკური ფაკულტეტი 

სამუშაო გამოცდილება: 
 

2007 - დღემდე ბაფი, თარჯიმან-კონსულტანტი 

1996-2007  საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმი-

ანობის საბჭო, მთავარი სპეციალისტი, განყოფილების უფროსი 

1974-1996  ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, 

უფროსი მეცნიერ-მუშაკი 

პროფესიული 

კვალიფიკაცია:  

 

ფასს  2017 წლის გამოცემის, მცირე და საშუალო საწარმოთა  

ფასს-ის 2017 წლის გამოცემისა და ბუღალტერთა საერთაშორისო 

ფედერაციის აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერ-

თაშორისო სტანდარტების  საბჭოს  „ხარისხის კონტროლის, 
აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული 
მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენ ტების ცნობარის, 2016-

2017 წლების გამოცემის თარგმნის კოორდინატორი. 

 2014 –  მონაწილეობა ფასს სტანდარტების 2014  წლის გამოცემის  

თარგმნაში, თარგმნის კოორდინატორი. 

 2013-2014 - მთავარი მთარგმნელი, სახელმწიფო სექტორის ბუ-

ღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების თარგმნის 

პროექტის  (2012 წ. გამოცემა). 

mailto:babi@gfpaa.ge
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 2012 -2013  - მთავარი მთარგმნელი და ექსპერტთა კომიტეტის 

თავმჯდომარე - აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამო-
ყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოთა 
აუდიტში, მეორე გამოცემა  - თარგმნის პროექტის. 

 2010-2011 -  მთავარი მთარგმნელი და ექსპერტთა კომიტეტის 

თავმჯდომარე - ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის  

აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო 

ტანდარტების საბჭოს  „ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმო-
ხილვის, სხვა მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების 
საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარის (2009 წ. გამოცემა) - 

თარგმნის პროექტის 

 2010-2017 წლებში თარგმნილი აქვს ACCA-ის პროგრამის მო-

დულები  

F2, F7, F8, P7. წლების განმავლობაში არის F1, F5, F9, P1, P3, P4 

მოდულების ექსპერტი. 

 2009 – მონაწილეობა 2009 წლის ფასს სტანდარტების ქართულ 

ენაზე თარგმნაში  

 2007-2008 – მონაწილეობა 2007 წლის ფასს სტანდარტების ქართულ 

ენაზე თარგმნაში, რედაქტორი 

 2003-2004 – აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერ-

თაშორისო სტანდარტების ოფიციალური ტექნიკური დოკუმენ-

ტების (2004  წ.) ქართულ ენაზე თარგმნის ექსპერტი   

ენები ქრთული მშობლიური, ინგლისური თავისუფლად, რუსული 

თავისუფლად 
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2.  CV - მაია დაიაური 

ვაჟა-ფშაველა V კვ. II. N 20. თბილისი 0181  

T – 995 77 14 15 16  

e-mail:  maiadaiauri@gmail.com 

 

დაბადების 

თარიღი 

27 დეკემბერი, 1976 
 

 

განათლება:  

2013 წლიდან -

დღემდე 

 

ნოემბერი  

2007-2010 

ლონდონის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის პროგრამა (დაუსწრებელი) 

საერთაშორისო სამართალი და კორპორაციული მართვა 

 

სხვადასხვა დროს OECD-ის მიერ ორგანიზებული კურსები საერ-

თაშორისო დაბეგვრის საკითხებზე.  

 

 

მარტი 2005- 

დეკემბერი 2005 

ფრანგული ენის კურსები, საფრანგეთი, კლერმონ-ფერანი  
 

 

სექტ. 2001 - 

აგვისტო 2002 

გერმანიის გაცვლითი პროგრამების (DAAD) სტიპენდიანტი, გერმანია, 

რურის უნივერსიტეტი, ეკონომიკა 
 

 

სექტემბერი 1998-

სექტ. 2003 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გერმანულენოვანი ფაკულტეტი 

- ეკონომიკა და სამართალი 
 

 

სექტემბერი 1993-

სექტ. 1998 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გერმანისტიკა  

სექტემბერი 1982-

სექტ. 1993 

ქ. თბილისის 176-ე საშუალო სკოლა  
 

 

 

სამუშაო გამოცდილება: 
 

 

სექტემბერი  

2010- დღემდე 

 

სექტემბერი  

2014- დღემდე 

 
 

პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი, F1 მოდულის ლექტორი 

 

 

საქართველოს პროფესსიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია- 

პროფესიული სერტიფიცირების საგამოცდო მასალების მომზადებაში 

მონაწილეობა 

 

მარტი  

2013- დღემდე 

USAID პროექტების ფარგლებში საგადასახადო კონსულტანტი  

სექტემბერი  

2011-მარტი 2012 

USAID პროექტის ფარგლებში საერთაშორისო კონტროლირებული 

ოპერაციების შეფასების ინსტრუქციის მომზადება. 
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ივლისი 2007- 

დეკემბერი 2010 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიტიკის დეპარ-

ტამენტის კონსულტანტი. ორმაგი დაბეგვრის საერთაშორისო შეთამხმე-

ბების მოლაპარაკებების წარმართვა; აღიარებული საუკეთესო პრაქტიკის 

ანალიზი და რეკომენდაციების მომზადება საქართველოს კანონმდებ-

ლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზების მიზნით; ქვე-

ნორმატიულ აქტებზე მუშაობა. სამინისტროს/დეპარტამენტის საქმიანობის 

თაობაზე პრეზენტაციების მომზადება. 
 

 

სექტემბერი 2004-

თებე.2005 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის თანაშემწე: 

მინისტრის გადაწყვეტილებების აღსრულების მონიტორინგი. 
 

 

2ივლისი - 

30აგვისტო 2001 

პრაქტიკა კომპანია „ვიურთში“, გერმანია, ქიუნცელსაუ. შიდა მონაცემთა 

ბაზის განახლება, პრეზენტაციები  
 

 

8 იანვარი- 

30მარტი 2001 

პრაქტიკა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგარეო ვალის დეპარ-

ტამენტში. მონაცემთა ბაზის (საერთაშორისო შეთანხმებების კუთხით) 

სრულყოფა. 
 

 

1999-დღემდე 
 

საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის წევრი. პირველ 

წლებში აქტიურად ვმონაწილეობდი საგანმანათლებლო პროექტებში. 

 

 

სხვა უნარები: 
 

 

ენები ქართული – მშობლიური 

ინგლისური – თავისუფლად 

გერმანული – თავისუფლად 

ფრანგული – თავისუფლად (გრამატიკა სუსტად) 

რუსული – თავისუფლად 
 

 

კომპიუტერული 

პროგრამები: 

Word, Excel, PowerPoint 
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3. CV  კონსტანტინე დათიაშვილი 

პირადი ნომერი: 60001012235 

მისამართი: თბილისი 0154. აკ. წერეთელის გამზ. 77ბ, ბინა 4 

 

განათლება: 

2002-15 პროფესიონალი ბუღალტერი, ყოველწლიური განგრძობითი სწავლება. 

2016 -  პრაქტიკული კურსი აუდიდტის საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე. ბაფი და 

ესტონეთის აუდიტორთა ასოციაცია.  

2006 -  სასწავლო კურსი  USAID, მცირე ბიზნესის განვითარების პროექტი საქართველოში, 

ბიზნესის დაგეგმვა, მართვა და მარკეტინგი, სერტიფიკატი. 

2003 -  საქართველოს პროფესიონალ ქონების შემფასებელთა ფედერაცია, შემფასებელთა 

უძრავი ქონებისა და არამატერიალური აქტივების კვლევა-შეფასება, სერტიფიკატი. 

2002 -  საქართველოს პროფესიონალ ქონების შემფასებელთა ფედერაცია. შემფასებელთა 

კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები, სერტიფიკატი. 

2002 - საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია, 

სერტიფიცირებული, პროფესიონალი ბუღალტერი, სერტიფიკატი.  

2001 -  სასწავლო კურსი  USAID, Sibley International - მეშვეობით GESP პროექტი, დანახარჯთა 

აღრიცხვაში, სერტიფიკატი. 

2001 -  სასწავლო კურსი  USAID, Sibley International - მეშვეობით GESP პროექტი, ფინანსურ 

მენეჯმენტში, სერტიფიკატი. 

1999 -  საქ. პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო, კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი კურსები, სერტიფიკატი. 

1998 -  ბასს-ის ინსტრუქტორის კურსები USAID, Sibley International - მეშვეობით „ბუღალ-

ტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საფუძვლები“,  სერტიფიკატი. 

1986 -  ქ. გორის ეკონომიკური ინსტიტუტი, სპეციალობა ეკონომისტი.  
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პროფესიული გამოცდილება: 

26 წლის მუშაობის სტაჟი, საბუღალტრო, საგადასახადო კონტროლის, აუდიტისა და პედა-

გოგიური საქმიანობის სფეროში: 

2000-  დღემდე - შპს ”კონსაუდი“, აუდიტორი; 

1995-2000 -  ინდივიდუალური აუდიტორი; 

1992-1995 -  საქართველოს კონტროლის პალატა, მთავარი სპეციალისტი; 

1990-1992 - საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საკონტროლო სარევიზიო სამმართველოს, 

კონტროლიორ-რევიზორი; 

1988-1990 -  ქ. ქუთაისის საფინანსო განყოფილება, აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების 

ბუღალტერ-ექსპერტი; 

1987-1988 -  ქ. ქუთაისის საფინანსო განყოფილება,  საგადასახადო ინსპექტორი; 

1986-1987 -  ქ. ქუთაისის საავტომობილო ქარხანა, მასალების აღრიცხვის ბუღალტერი. 

შეთავსება: პედაგოგიური გამოცდილება 

1987-1995 -  თბილისის საფინანსო-ეკონომიკური კოლეჯის, ქუთაისის ფილიალი,   დარგობრივი 

ბუღალტრული აღრიცხვის პედაგოგი. 

საზოგადოებრივ-პროფესიული გაერთიანებები: 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის გამგეობის წევრი 1998 

წლიდან, განათლებისა და სერტიფიცირების კომიტეტის თავმჯდომარე. საერთაშორისო 

რეგიონალური ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია МРФБА Евразиа-ს განათლებისა და 

ატესტაციის  კომიტეტის წევრი, სარევიზიო კომისიის წევრი. 

დამატებითი ჩვევები: 

ქართული ენა - მშობლიური ენა; რუსული ენა - წერა, კითხვა, საუბარი; 

ვფლობ კომპიუტერულ და საბუღალტრო პროგრამებს Super-fin, Info და Oris ბუღალტერია. 

 

  

TEL : (+99532)  235-01-57 

Mobil:  599-19-49-77 

Email: kote@gfpaa.ge 

 

 

mailto:kote@gfpaa.ge
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4. C V -  ამირან თევზაძე 

დაბადების თარიღი – 1969 წლის,  მარტი 

მისამართი: წერეთლის გამზირი. 63 

ტელეფონი: 995 32 34 35 97 (ბინა) 

მობილური: 995 591 19 08 08 

მეილი: amirtev@gmail.com  

 
მაქვს 20-წლიანი სამუშაო გამოცდილება ფინანსების სფეროში /საინვესტიციო პროექტების 

შეფასებაში │ ფონდების მობილიზაციაში │ ფინანსური კაპიტალის დაგეგმვასა და კონტროლში │ 

აღრიცხვისა  და ERP სისტემების მართვაში │ პროექტების მართვაში  │ გუნდის შექმნაში.  

 

განათლება 

 

2010- დღემდე  თავისუფალი უნივერსიტეტი - მაგისტრატურა, მმართველობითი ოპერაციების 

ფაკულტეტის სტუდენტი 

 
1999 – 2001  The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)    
 

1990- 1995  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკაში 

 

სამუშაო გამოცდილება 

 

11. 2015– დღემდე  შპს GCC - ქართული საკონსტრუქციო კონსორციუმი – ფინანსური დირექტორი 
 
06. 2015– 05. 2016 ელიტ-ელექტრონიქსი – აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე (ფინანსები, 

საინფორმაციო სისტემები, შიდა კონტროლი) 
 
01. 2014– 02. 2015   ჩემი ოჯახის კლინიკა – აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე (ფინანსები, 

საინფორმაციო სისტემები,) 
 
10. 2005– 12. 2013 საქართველოს რკინიგზა - გენ. დირექქტორის მრჩეველი და ფინანსური 

განყოფილებისა და კონტროლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 

 

2004-  2010   საქ. პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია, პროფესიული 

სერტიფიცირების გამოცდებში მონაწილეობა 

 

08.2012– 10. 2013 სს პორტ-ლაზიკა - ფინანსური მენეჯერი 

11.2007- 10.2008 საქართველოს ნავთობისა და გაზის კომპანია - გენერალური დირექტორის 

მრჩეველი  
 
11. 2001 - 10. 2005  თელასი -ეკონომიკისა და ფინანსების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი  

mailto:amirtev@gmail.
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1998-2005                კავკასიის ბიზნეს სკოლა - ლექტორი  

 

1998-2005                      Sibley International - ლექტორი (ACCA)  

ენები  ქართული (მშობლიური ენა) 

 რუსული (როგორც მშობლიური ენა) 

 ინგლისური (როგორც მშობლიური ენა) 

 

კომპიუტერი     MS Office programmes (Word, Excel),  Exact, 1C, ERP Systems 
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5.   CV - ელეონორა თევზაძე 
 

საქართველო, თბილისი, წერეთლის გამზ. 63, კორპ. 2, ბ. 63 

ტელ. (995 32) 234 04 41 (სახლი); 591 91 00 79 (მობ.) 

ელფოსტა: ella.tevzadze@gmail.com 
 

განათლება 

 

2000 – 2003 The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 

(ნაფიც სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია) 

გლაზგო, დიდი ბრიტანეთი, საწყისი ეტაპი დასრულებულია, 

სერტიფიცირების ეტაპი დასრულებულია 

1985 – 1990 სულხან საბა ორბელიანის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

პედაგოგიური უნივერსიტეტი 

დიპლომი - ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი 

სამუშაო გამოცდილება 

2017 წ. მარტი - 

დღემდე 

LT Consulting, ფასს-ების კონსულტანტი 

მოვალეობები: თანამშრომლების შერჩევა, სწავლება და  

განვითარება.  

კლიენტი კომპანიის ფინანსური ანგარიშგების მომზადება.  

კომპანიის თანამშრომლების გარე აუდიტორებთან ურთიერთობის                 

კოორდინირება. საბუღალტრო პროგრამის შერჩევა. 

2006 წ. მარტი სს „საქართველოს რკინიგზა“,  ფასს-ების კონსულტანტი 

2014 წ. აპრილი მოვალეობები:  კომპანიის ანგარიშთა გეგმის დამუშავება; 

-  საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამსახურის 

ორგანიზაციული სტრუქტურის რეფორმირება;  

-  კომპანიის საბუღალტრო აღრიცხვის სახელმძღვანელოს 

შედგენა; 

-  საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამსახურის ოთხი 

სექტორის ჩამოყალიბება - კრედიტორული დავალიანების 

აღრიცხვის, ანგარიშსწორების აღრიცხვის, გრძელვადიანი 

აქტივების აღრიცხვისა და სათავო ოფისის;  

-  საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამსახურის 

თანამშრომლების შერჩევა; 

-  პროცედურებისა და ინსტრუქციების გაწერა; 

-  ფასს-ების დანერგვა; 

 



ბაფი               სასერტიფიკაციო პროგრამის სასწავლო კურსის ავტორები 

107 

-  კომპანიის თანამშრომლების გარე აუდიტორებთან 

ურთიერთობის კოორდინირება. 

-  საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამსახურის და 

მასთან დაკავშირებული სხვა დეპარტამენტების 

ბიზნესპროცესების გარდაქმნა (reengineering). 

-  საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამსახურისთვის  

-  პროგრამული უზრუნველყოფის შერჩევა და დამუშავებაში 

მონაწილეობის მიღება (1C-საწარმო). 

-  საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამსახურის 

თანამშრომლების  სწავლება და განვითარება. 

-  საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების სამსახურის 

თანამშრომლე-ბისთვის სასწავლო კურსების შედგენა. 

2004 წ. აგვისტო ევროკომისიის დელეგაცია საქართველოსა და სასომხეთში 

ბუღალტერი 

2006 წლის 

თებერვალი 

2002 წ. ოქტომბერი 

ეუთო-ს მისია საქართველოში 

2004 წ. ივლისი ბუღალტრის თანაშემწე 

2001 წ. თებერვალი 

დღემდე 

პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი 

ლექტორი 

მოვალეობები: ლექციების მომზადება და ჩატარება: მოდული 1.1 

„ფინანსური ანგარიშგების მომზადება“; მოდული F7 „ფინანსური 

ანგარიშგება“; მოდული F5 „საქმიანობის შედეგების მართვა“. 

2013 წ. ივნისი  ბაფი (საქ. ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია) 

2017 წ. ივნისი მოვალეობები:  ACCA-ის სახელმძღვანელო წიგნების თარგმანის 

ექსპერტიზა; 

ბუღალტერთა პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამისთვის 

საგამოცდო მასალის შერჩევა და მომზადება.  

ენები: 

 

 ქართული (როგორც მშობლიური ენა) 

 რუსული (მშობლიური ენა) 

 ინგლისური (როგორც მშობლიური ენა) 

კომპიუტერი:  MS Office programmes (Word, Excel) 
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6. CV -  მაკა კაკაბაძე 

 

ეროვნება: 
 

 ქართველი 

მისამართი: 
 

 მელიქიშვილის ქუჩა 15 

ტელეფონი: 
 

 599 585 730 

ელექტრონული 

მისამართი: 

 maka.kakabadze@gmail.com;  

 

1990-1995  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინჟინერ-ქიმიკოს 

ტექნოლოგი,  დიპლომი   
 

1996-1999  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინჟინერ-ქიმიკოს 

ტექნოლოგი, მაგისტრის ხარისხი 
 

1996-1999  საქართველოს სოციალ-ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი,  

ფინანსისტი; 
 

2003-2004  პ. გუგუშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, ბუღალტერი. 
 

2004  საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედერაცია (სერტიფიცირებულია ACCA-ის პროგრამით),  

ბუღალტერ-მოანგარიშე, სერტიფიკატი 
 

2006  საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედერაცია (სერტიფიცირებულია ACCA-ის პროგრამით),  

ბუღალტერ-ტექნიკოსი; 
 

2009  საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედერაცია; (სერთიფიცირებულია ACCA-ის პროგრამით),  მთავარი 

ბუღალტერი 
 

2009  საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედერაცია (სერტიფიცირებულია ACCA-ის პროგრამით),  

პროფესიონალი ბუღალტერი 
 

2010 

17-22 მაისი 

 PWHC-ის ცენტრალური აზიისა და კავკასიის ფილიალი, IFRS 

ტრენინგი 
 

 

mailto:maka.kakabadze@gmail.com
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განათლება 

გამოცდილება 
2015 – დღემდე     შპს “ჯორჯიან ექსპრესისა და DHL გლობალ ფორვარდინგის ოფიციალური 

აგენტი, ფინანსური დირექტორი 

2009 - 2013  შ.პ.ს.“რაკიინ აფთაუნ დეველოპმენტი”, ფინანსური მენეჯერი 

 
2006 – 

დღემდე 
 შპს “პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი” 

ლექტორი საგნებში:  F3 ფინანსური აღრიცხვა  

                                    F7  ფინანსური ანგარიშგება 

                                    P2 კორპორაციული ანგარიშგება  

                                    (ACCA-ის პროგრამა) 

 
2008 - 2009  საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედერაცია, P2 მოდულის თარგმნის ექსპერტი კორპორაციული 

ანგარიშგება  
   
2007 - 2010  შ.პ.ს. NK, სკოლა-ლიცეუმი, კონსულტანტი აუდიტის 

საკითხებში 

1993 - 2005  საქართველოს სახელმწიფო სკოლა ¹183, ეკონომიკის 

მასწავლებელი, ქიმიის მასწავლებელი; 
 

1997 - 1998  შ.პ.ს. „დიმპი“, თარჯიმანი გერმანული-ქართული 
 

ენები:  ინგლისური, რუსული, გერმანული 
 

წევრობა 
 

 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედერაციის სრულუფლებიანი წევრი 
 

კომპიუტერი:  Microsoft office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) 

ORIS (საბუღალტრო პროგრამა) 
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7.  CV- ნადეჟდა კვატაშიძე  

პირადი ინფორმაცია  

დაბადების თარიღი                1950 წელი, 15 ნოემბერი 

მოქალაქეობა                            საქართველოს 

მისამართი                                 თბილისი, დ/დიღომი, გიორგი ბრწყინვალეს, 31 ბ.101 

ტელეფონი                                599 18 98 90; 2 533 225 

ელფოსტა                                 nadia.kvatashidze@gmail.com 

 

განათლება, აკადემიური ხარისხი  

1968 – 1973 ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკური 

ფაკულტეტი, საბუღალტრო აღრიცხვა 

1976 – 1979 მოსკოვის საფინანსო ინსტიტუტის ასპირანტურა (ახლანდელი საფინანსო 

აკადემია), ეკონომიკური ფაკულტეტის ბუღალტრული აღრიცხვის კათედრის 

ასპირანტი 

1979 წ. 29. 11 საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა, ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის  

დიპლომი ЭК ¹ 008341  მოსკოვი, 1980წ. 19 მარტი 

სამსახურებრივი გამოცდილება (პედაგოგიური სტაჟი   36 წელი) 

2001-2017 - დღემდე   საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია,  

პროფესიული კვალიფიკაციისა და სერტიფიცირების  სასწავლო პროგრამის 

მასწავლებელი  (მოდული F3  „ფინანსური აღრიცხვა“) 

1968 – დღემდე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის  

ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკური ფაკულტეტი,  დოცენტი, 

მასწავლებელი, უმცროსი მეცნიერ-მუშაკი, 

1967 - 1968           ავტოსატრანსპორტო კოლონა,  აღმრიცხველი 

სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

გამოცემული აქვს: 5 სახელმძღვანელო და სავარჯიშო კრებული ფინანსურ აღრიცხვაში,  

8 სალექციო კურსი (ელექტრონული) ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებში, 

კორპორაციულ ანგარიშგებაში, ფინანსურ აღრიცხვაში  

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, ტრენინგებში, სემინარებში მონაწილეობა 

1998 - დღემდე მონაწილეობა აქვს მიღებული მსოფლიო ბანკის ფინანსური ანგარიშგების 

რეფორმების ცენტრის,  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და აუდიტის რეფორმირების უწყებათაშორისო ცენტრის, USAI-ის  

მიერ ორგანიზებულ სემინარებში, კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებსა და 

ტრენინგებში. 

 

mailto:nadia.kvatashidze@gmail.com
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სამეცნიერო–კვლევითი  საქმიანობა: 

 არის იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალებში მრავალი პუბლიკაციის ავტორი.   

 აქვს გაკეთებული მოხსენებები მრავალ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე ბოლო 10 

წლის განმავლობაში.  
 მონაწილეობა აქვს მიღებული საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში 

 

სხვა უნარები 

ენები:  ქართული - მშობლიური 

  რუსული - თავისუფლად 

 ინგლისური - სუსტად   

კომპიუტერული პროგრამები:  Word, Excel, PowerPoint 
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8. CV- მარინა რევაზიშვილი  

პირადი ინფორმაცია 

დაბადების თარიღი    28 აპრილი, 1957  წელი 

დაბადების  ადგილი  თბილისი,  საქართველი 

მოქალაქეობა                საქართველოს 

მისამართი                    ქ. თბილისი, დიღმის მას.,  

3 კვ. 33 კორპუსი, ბინა 49 

ტელეფონი              2523894 (სახლი),  

მობილური:   555-59-21-22, 2356756 (სამს). 

ელფოსტა                marina@gfpaa.ge   

 

განათლება 

2003            ACCA-ის პროგრამა - ფინანსური აღრიცხვა 

2002            პროფესიული სერტიფიცირების  პროგრამა, ბაფი - I ეტაპი 

1975-1980       თბილისის დასავლეთ ევროპის ენებისა და კულტურის ინსტიტუტი, ინგლისური 

ენის სპეციალისტი 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებში, ტრენინგებში, სემინარებში მონაწილეობა 

1995 - დღემდე მონაწილეობა აქვს მიღებული საერთაშორისო კონგრესებში, ევროპის ქვეყნების 

სწავლის წარმმართველთა ფორუმებში, მსოფლიო ბანკის ფინანსური 

ანგარიშგების რეფორმების ცენტრის (აუდიტისა და ანგარიშგების გაძლიერების 

პროგრამა აღმოსავლეთ თანამშრომლობის ქვეყნებში (STAREP),  საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის რეფორმირების 

უწყებათაშორისო ცენტრის, USAID-ის  მიერ ორგანიზებულ სემინარებში, 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელ კურსებსა და ტრენინგებში. 

სამუშაო გამოცდილება 

2002- დღემდე შპს „პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი“,  განათლების კოორდინატორი, 

პროფესიული კვალიფიკაციისა და სერტიფიცირების  სასწავლო პროგრამის 

ლექტორი  (მოდული F3  „ფინანსური აღრიცხვა“) 

 

2001- დღემდე საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა    ფედერაცია,  

პროფესიული სერტიფიცირების  სასწავლო პროგრამის კოორდინატორი 

2000-2001 USAID Georgian Enterprise Support Project- Sibley International - სასწავლო პროგრამის  

კოორდინატორი 

1998-2000       ლიცეუმი „რიტორი“, ინგლისური ენის პედაგოგი 

mailto:marina@gfpaa.ge
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1991-1998 საქ. მეცნიერებათა აკადემიის საერთაშორისო ცენტრი, „გარემოს დაცვის, ეკო-

ლოგიისა და აგრობიზნესის ინსტიტუტი“, სასწავლო პროგრამების კოორ-

დინატორი  

სხვა საქმიანობა 

2001 წლიდან  ის აქტიურ მონაწილეობს საქართველოში პროფესიული სერტიფიცირების პროგ-

რამის დანერგვასა და განვითარებაში, რომელიც ეფუძნება ACCA-ის პროგრამას.  

2004 წლიდან მისი პროფესიული კარიერა მოიცავს ფინანსური აღრიცხვის თეორიული 

სწავლების 13  წლის გამოცდილებას. 

1995 წლიდან  აქვს ევროპელი და ამერიკელი დონორების მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო 

პროექტებში მუშაობის გამოცდილება.  

2003 წელს  იყო USAID-ის მიერ დაფინანსებული „ACCA-ის წიგნების თარგმანისა და 

სერტიფიცირების პროგრამის განვითარების“ პროექტის კოორდინატორი. 

2004 წელს  მუშაობდა „აუდიტისა და ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორიშო სტანდარტების“  

თარგმანის პროექტის კოორდინატორად.  

2005 წელს  ის იყო მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული პროექტის „კონტროლის პალატის 

მოხელეთა გადამზადების“  პროგრამის კოორდინატორი. 

2008 წელს  მან გადათარგმნა მოდული F3 - „ფინანსური აღრიცხვა“ - და ბაფის პროფესიული 

სერტიფიცირების პროგრამისათვის განავითარა სახელმძღვანელო და საგამოცდო 

მასალების კრებული.      

სხვა უნარები 

ენები                   ქართული - მშობლიური 

                             რუსული - თავისუფლად 

                             ინგლისური - თავისუფლად. 
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9.  CV - გიორგი ქარჩავა 

კვალიფიკაცია:  ACCA-ის წევრი.  

2013 წლის დეკემბრიდან სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაციის წევრი (FCCA). აქვს 

გამოცდილება საწარმოო სექტორში, მსოფლიო ბანკის, USAID-ის და UNDP -ის პროექტებში, იცის 

საერთაშორისო ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტები და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები. 

განათლება და ტრენინგები 

2000-2004 – ACCA 

1987-1992 – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის განყოფილება 

სამუშაო გამოცდილება 

2016 წლის აგვისტოდან დღემდე  Caucasus Online, უფროსი აღმასრულებელი აუდიტორი 

2013-2016 Caucasus Online,  აღმასრულებელი დირექტორის მრჩეველი  

2008-2009 Caucasus Online, შიდა აუდიტის განყოფილების ხელმძღვანელი  

2008-2009 პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი - ლექტორი 

2007-2008 UBC International, აუდიტის მენეჯერი  

2006-2007 BAT Caucasus, ფინანსური ხელმძღვანელი  

2006-2006 Deloitte,  აუდიტის ზედამხედველი  

2005-2006 UBC International, აუდიტის მენეჯერი  

2004-2005 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა  ფედერაცია, 

პროფესიული სერტიფიცირების საგამოცდო მასალების მომზადებაში მონაწილეობა 

2004-2005  სს თელასი, ეკონომიკური განყოფილების ხელმძღვანელი  

2003-2004  სს თელასი ფინანსური ანალიტიკოსი  

2003-2003  OSCE (Organization for Security and Cooperation in Europe), სააღრიცხვო  და ფინანსური 

ასისტენტი  

2001-2003  საქართველოს აუდიტისა და კონსალტინგის კომპანია, –  აუდიტის მენეჯერი 

კონფერენციები/სემინარები 

მონაწილეობა აქვს მიღებული Deloitte & Touché-ს სხვადასხვა ტრენინგებში (2002); უმაღლესი 

ბიზნეს ინგლისური, ETI (2002), საერთაშორისო თანამედროვე ბუღალტრული კურსები. ბაფი 

(1999); საბროკერო და ბუღალტრული კურსები, სს " Caucasian Exchange" (1993) 

ენები: ქართული, რუსული, ინგლისური 
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10.  CV - ქართლოს ღვინიაშვილი 

მობილური: 8 99 425 790 

ელ-ფოსტა: kartlos@yahoo.com 

 

განათლება  

2000-2004 ნაფიც და სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოციაცია ACCA –ის სერტიფიკატი   

1999 წ. 

სექტემბერი 

დიუკის უნივერსიტეტი (აშშ), დიურამი, ჩრდ. კაროლინა, მაგისტრის ხარისხი 

საერთაშორისო განვითარების პოლიტიკაში  

1996 წ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი,  ასპირანტურა 

1995 წ. სახელმწიფო მოხელეთა ქართულ-ამერიკული ინსტიტუტი (GIPA),  

სახელმწიფო მართვის მაგისტრი 

1993 წ. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, აგროსამრეწველო კომპლექსის დარგთა 

ეკონომიკა და მართვა 

სამუშაო 

გამოცდილება 

 

2009-2011 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, მთავარი სპეციალისტი 

2008 -2009 ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი: შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს დახმარება ბიუჯეტირებაში,  ექსპერტი 

2008-2009 ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული სახელმწიფო სექტორის შიდა 

ფინანსური კონტროლის განვითარების პროექტი კოორდინატორი  

2008 წ.  ემერჯიგ მარკეტს გრუპ, ლექტორი 

2007-2008 თექნიპლანი, ფინანსისტი, წყალტუბოს წყლის კომპანიის ფინანსური 

ანგარიშგების ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IFRSs) 

შესაბამისად მომზადება 

2006-2008 ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში 

 BISNIS-ის წარმომადგენელი, საქართველოში აშშ-ის 

 ექსპორტის და ინვესტიციების ხელშეწყობა 

2005-2006 საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო კომპანია (GIOC) , გარემოს დაცვის 
მენეჯერი 

2002-2005 საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, ეკონომისტი 

2005წ. 

 

გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) , 
კონსულტანტი 

mailto:kartlos@yahoo.com
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2003-2004 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი (IBSU), ლექტორი 

2000-2002 

 

რექოვერი გრუპ - საწარმოთა რესტრუქტურიზაციის და მართვის დახმარების 

ცენტრი (CERMA) 

2002-2004 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია, 

პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდებში მონაწილეობა, ქართულენოვანი 

ACCA-ის გამოცდების მომზადება და ჩატარება ოთხ საგანში: ფინანსური 

აღრიცხვა, მენეჯერული აღრიცხვა, აუდიტი, საინფორმაციო სისტემები   

1999-2000 საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია, კონსულტანტი  

სტრუქტურული პროგრამების კოორდინაციის განყოფილება 

1999წ.  მსოფლიო ბანკი, ევროპის და ცენტრალური აზიის დეპარტამენტი 

1998 საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია 

1996-1998 

 

1) კანცელარიის უფროსის თანაშემწე 

2) სახელმწიფო მრჩეველი, 

პროფესიული 

ასოციაციების 

წევრობა 

 

სხვა საქმიანობები  საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია  

 დიუკის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია (აშშ., ჩრდ. კაროლინა)  

  აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების თარგმნა (ISA) 2009 

 შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების თარგმნა (2007 წ. გამოცემა) 

 ACCA –ის სახელმძღვანელოს - „კორპორაციული ანგარიშგება“ - და 

ამოცანების წიგნის (საგანი 3.6) თარგმნა 

 ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (IASs) #35, 36, 

37,38, 39 და სტანდარტების ინტერპრეტაციების რედაქტირება (2000წ. 

გამოცემა) 
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11. CV  რევაზ ძაძამია 

 

დაბადების თარიღი: 23 თებერვალი 1956წ. 

მისამართი: თბილისი, დ/დიღომი, III მიკრორაიონი, კორპ. 5, ბინა 159.  

მობ. ტელეფონი: 599 280 406 

ტელეფონი: +995 32 235 01 57 

E-mail: r.dzadzamia@consaudi.ge 

 

განათლება:  

1982-1985  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტიის ასპირანტურა. ეკ. 

მეც. კანდიდატი 1987 წლიდან. ეკ.მეც. დოქტორი 2004 წლიდან. 

1977-1982   საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტიის ეკონომიკის ფაკულ-

ტეტი. სპეციალობა - ეკონომისტი სოფლის მეურნეობის ბუღალტრულ 

აღრიცხვაში.  

1971-1973  სენაკის სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკუმი. სპეციალობა - მგეგმავ-

ტექნიკოსი 

სამუშაო გამოცდილება:  

2016 წლიდან  ბაფის გამგეობის თავმჯდომარე (საზოგადოებრივ საწყისებზე). 

2002 წლიდან დღემდე  პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის დირექტორი. 

1996 წლიდან დღემდე   შპს „კონსაუდი“-ს დირექტორი. 

2006-2010  ბაფის გამგეობის თავმჯდომარე (საზოგადოებრივ საწყისებზე). 

1994-2006  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტის ბუღალტრული 

აღრიცხვის კათედრის დოცენტი.  

1990-1996  გარემოს დაცვისა და დაგეგმვის მენეჯერთა მომზადების საერთაშორისო 

ცენტრის ბუღალტერი. 

1986-1994  საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტიის ბუღალტრული 

აღრიცხვის კათედრის ასისტენტი. 

1998-2004 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედრაციის (ბაფი) გამგეობის თავმჯდომარე (საზოგადოებრივ 

საწყისებზე). 

1999-2012  საქართველოს პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

სტანდარტების კომისიის წევრი (საზოგადოებრივ საწყისებზე).  

mailto:r.dzadzamia@consaudi.ge
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1983-1984  ავტოკოლონა 2672-ის მთავარი ბუღალტრის მოადგილე. 

1983  უწერის საბჭოთა მეურნეობის ბუღალტერი. 

1973-1974  სოფ. ლეძაძამის კოლმეურნეობის მოანგარიშე. 

პროექტებში მონაწილეობა:  

1998-2001  პროექტის ექსპერტი - „საქართველოში კერძო სექტორის ბუღალტრული 

აღრიცხვის რეფორმა“. 

2002-2003 პროექტის დირექტორი - „სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების ჰარმონიზაციის პრაქტიკული 

ნაბიჯები“.  

2003 პროექტის ექსპერტთა ჯგუფის წევრი, რედაქტორი - „ACCA-ის 

ქართულენოვანი სერტიფიცირების პროგრამის განვითარება“   

2004-2005  ექსპერტთა საბჭოს წევრი - ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტების (ბასს) და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს) 

ქართულ ენაზე თარგმნა და გამოცემა; მცირე საწარმოთა ბუღალტრული 

აღრიცხვის სტანდარტების და არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების ბუღალტრული აღრცხვის სტანდარტების 

შემუშავება.  

გამოცემები:  

32 სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომი;  

5 მეთოდური სახელმძღვანელო ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსურ ანგარიშგებაში.  

ენების ცოდნა:  

ქართული - მშობლიური;  რუსული - თავისუფლად. 

კომპიუტერული  

უნარ-ჩვევები:  Ms Word, Excel. 
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12.   CV  ლავრენტი ჭუმბურიძე          
 

დაბადების თარიღი - 25.09.1956 

ტელ/ფაქსი: 2350157; 2354397; 599 56 78 42  

Email: 

l.chumburidze@baf.ge 
 

განათლება: 

2014 

 

1974 - 1979 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

სააღრიცხვო-ეკონომიკური ფაკულტეტი 

1996 

 

პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის  საბჭო 

სერტიფიცირებული აუდიტორი 

1999 

 

ბიზნეს-ასოციაციების განვითარების საერთაშორისო სააგენტო 

(ვაშინგტონი) 

სერტიფიკატი 

2002 

 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა  და აუდიტორთა ფედერაცია 

(ბაფი) 

პროფესიონალი ბუღალტერი 

პროფესიული გამოცდილება: 

1995 – 2012                      

 

საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის 

საბჭო 

კოლეგიის წევრი 

1999 – 2012                      

 

 

2010-2014 

პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული  

აღრიცხვის სტანდარტების კომისია   

თავმჯდომარე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

(მაგისტრატურა) 

ლექტორი 

mailto:l.chumburidze@baf.ge
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1996 -დღემდე 

 

 

1993-2000 

 

2002 - დღემდე 

 

რეფერირებული სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი „ბუღალტრული 

აღრიცხვა“ 

მთავარი რედაქტორი  

შპს „ბარაკონი“ 

მთავარი ბუღალტერი 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა 

და აუდიტორთა ფედერაცია  

აღმასრულებელი დირექტორი 

 

1985 - 1996 

 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  განყოფილება - 

ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტი 

განყოფილების გამგე 

1982-1985 ბუღალტრული აღრიცხვის, ანალიზისა და კონტროლის განყოფილება - 

ფინანსთა სამინისტრო 

მეცნიერი-თანამშრომელი 

 

1979-1982 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანალიზის კათედრა - თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ასისტენტი                                                   

გამოცემები:  76 სამეცნიერო ნაშრომი ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის 

სფეროში, მათ შორის 1 მონოგრაფია, 3 სახელმძღვანელო 

(თანაავტორი);  20-მეტი სახელმძღვანელოს (მათ შორის 

პროფესიული სერტიფიცირების წიგნების) რედაქტორი 

ენები: ქართული; რუსული; ინგლისური ლექსიკონის დახმარებით. 

კომპიუტერული 

უნარ-ჩვევები 

Ms Word, Excel, internet 

ოჯახური 

მდგომარეობა: 

მეუღლე, სამი ვაჟი. 
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13. CV-კონსტანტინე გორბატკოვი 

პირადი მონაცემები: 

დაბადების წელი, თვე რიცხვი  1947 წლის 25 მაისი 

ეროვნება     რუსი 

სქესი     მამრობითი 

 

განათლება:  

სასწავლებელი (დაწყების და დამთავრების 

თარიღი) 
სპეციალობა დიპლომით 

უმაღლესი საატესტაციო კომისია, რუსეთი, 

მოსკოვი 1983 

დოცენტი, მრეწველობაში აღრიცხვისა და 

ეკონომიკური ანალიზის კათედრა 

უმაღლესი საატესტაციო კომისია, რუსეთი, 

მოსკოვი 1978 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი 

მოსკოვის საფინანსო ინსტიტუტი, 1974-1977 ასპირანტი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ეკონომიკური ფაკულტეტი, 1969-1974 

დიპლომი ეკონომისტის კვალიფიკაციით, 

სპეციალობა-ბუღალტრული აღრიცხვა  

თბილისის ტოპოგრაფიული ტექნიკუმი, 
1961-1966 

დიპლომი ტოპოგრაფის სპეციალობით 

 

საავტორო უფლება – "საქართველოს საგადასახადო კოდექსის დებულების პროექტი" -სამეცნიერო 

ნაშრომის თანაავტორი, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი 

"საქპატენტი"-ს სერტიფიკატი ¹204 18.07.2002 წ. 

  

 პროფესიული გამოცდილება: 

მუშაობის პერიოდი საწარმო, ორგანიზაცია დაკავებული თანამდებობა 

2003 წ.- დღემდე 

 

სხვადასხვა აუდიტორული 

ფირმები და საწარმოები 

კონსულტანტი საბუღალტრო, 

საგადასახადო და ეკონომიკურ 

საკითხებში 

2003 წ.- დღემდე შპს „ენი კონსალტინგ“ აუდიტორი 

03.1995 წ. –      08. 

2008 წ. 

საქართველოს საგადასახადო 

ორგანოები (დეპარტამენტი, 

საგადასახადო ინსპექცია) 

ინსპექტორი, განყოფილების 

უფროსი, სამმართველოს უფროსი 

2006 წ. - დღემდე პროფესიონალ ბუღალტერთა 

ინსტიტუტი 

ლექტორი 

2010-2015  საქართველოს პროფესიონალ 

ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედერაცია 

პროფესიული სერტიფიცირების 

საგამოცდო მასალების 

მომზადებაში მონაწილეობა 
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1996-12.2012 წ. საქართველოს პარლამენტთან 

არსებული აუდიტორული 

საქმიანობის საბჭო 

საატესტაციო კომისიის წევრი 

1996 – 1999 წწ. შპს "ალფა-რომეო"  აუდიტორი 

1994-1995 წწ შპს “ზ და გ” მთავარი ბუღალტერი 

08.1985-02.1994 წწ   მთავარი სამმართველო 

“საქმთავარმონტაჟსპეცმშენი”, 

უფროსი ბუღალტერ-რევიზორი 

01.1978-08.1985 წწ  თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ასისტენტი, დოცენტი   

05.1981-04.1983 წწ   

 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სააღრიცხვო-ეკონომიკური      

ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე                                 

10.1973-07.1974 თბილისის შამპანიური 

ღვინოების ქარხანა 

უფროსი ბუღალტერი 

  

 ტრენინგები: 

თარიღი გაცემული 

დოკუმენტი 

ტრენინგის თემა ტრენინგის 

ჩამტარებელი 

10.06.2016 სერტიფიკატი აუდიტის საფუძვლების პრაქტიკული 

სწავლება, მოგების გადასახადის 

ესტონური მოდელი 

Eestonian auditors” 

association,  ბაფGFPAA 

21.10.2006 სერტიფიკატი ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულება ევროკავშირის 

საგადასახადო 

რეფორმის 

ხელშეწყობის პროექტი 

26.06.2001 სერტიფიკატი Taxpayers Charter KPMG Consulting Barents 

Grup 

10.03.2000 დასრულების 

სერტიფიკატი 

მიტენტთა შესახებ KPMG Consulting Barents 

Grup 

 

12.09.2000 სერტიფიკატი საგადასახადო ორგანოების მოხელეთა 

საკვალიფიკაციო გამოცდებისათვის 

მოსამზადებელი სასწავლო კურსი 

საქართველოს 

ახალგაზრდა 

იურისტთა ასოციაცია 

23.12.1999 სერტიფიკატი აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები 

- პრაქტიკული ინტერპრეტაცია   

USAID, SIBLEI 

International 
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ენების ცოდნა: 

ენა კითხვა წერა ლაპარაკი 

ქართული 5 5 5 

რუსული 5 5 5 

ფრანგული 2 2 2 

 წევრობა პროფესიონალურ საზოგადოებებში: 

აუდიტორის კვალიფიკაცია – საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული   

საქმიანობის საბჭო. 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია – წევრი. 

სხვა გამოცდილება:  MExcel, ინფო-ბუღალტერი, Orisi. 
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14. CV-თეიმურაზ ინაშვილი 

დაბადების თარიღი:  04.01.1957 

მისამართი :  თბილისი, გუდაურის ქ. 8, ბ. 22 

ტელ. 599 55 25 31 

 

განათლება:                                

                               

1990-1993        ილია ჭავჭავაძის სახ. უცხო ენათა ინსტიტუტი, ინგლისური ენის ფაკულტეტი 

1984-1990        საკავშირო იურიდიული ინსტიტუტი ქ. მოსკოვი. (ამჟამად, მოსკოვის 

იურიდიული აკადემია), სამართალმცოდნეობა. 

1978-1983          სახ. პედ. ინსტიტუტი, ქ. თბილისი, ისტორიული ფაკულტეტი 

 

სამუშაო გამოცდილება: 
                  

2014-დღემდე     შპს „დელტა მედია“ –კონსულტანტი სამართლის საკითხებში. 

 

2006-დღემდე     შპს „ქარვასლა“ -  იურიდიული   განყოფილების სპეციალისტი  

2012-დღემდე      საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია, 

ბუღალტერთა სერტიფიცირების საგამოცდო მასალების მომზადება ბიზნეს-

სამართალში 

2004-დღემდე     საქ. პროფესიონალ ბაღალტერთა ინსტიტუტი, ლექტორი    

 

1997-2006            სააქციო საზოგადოება “International Corporation ICR”, იურიდიული სამსახურის 

უფროსი   

1997-2005            შპს  „ალმა პლიუსი“ - კონსულტანტი სამართლის საკითხებში. 

1997-დღემდე     შპს „სტაილი“, იურიდიული სამსახურის უფროსი 

 

1994-1997            სააქციო საზოგადოება  „TBC-ბანკი“,   იურიდიული სამსახურის  

                            უფროსი 

1992-1994            თბილისის ბიზნესცენტრი – ჯგუფი  (TBC), იურიდიული   

                     სამსახურის უფროსი   
 

უცხო ენები     რუსული, ინგლისური 

 

კომპიუტერული 

უნარ-ჩვევები 

Ms Word 
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15.   CV - დავით პაპიაშვილი 

პირადი ინფორმაცია 

დაბადების თარიღი: 29.08.1980 

მისამართი:  საქართველო, ქ. თბილისი, ხიზანიშვილის ქ., I მ/რ, მე-17 

კორ., ბ. 10, 

 მობილური:  +(995) 95 333 860,  სახლი:   +(995) 32 68 67 92 

E-mail: d.papiashvili@kreston.ge 
ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი                                  

 
 

პროფესიულიი 

გამოცდილება 
06/2010 – დღემდე     საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია "Kreston 

Papiashvili Consulting Group"-ის, Kreston International-ის 

წევრი მმართველი პარტნიორი, აუდიტორი (საქართველოს 

პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის 

საბჭოს მიერ გაცემული სერტიფიკატი ზ¹5/200) 

01/2011 – დღემდე    პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი (ACCA) – 

ლექტორი, F6 -საგადასახადო დაბეგვრა 

2015 - დღემდე სს "თი ბი სი ბანკი"-ს მიერ ორგანიზებული ბიზნესის მხარ-

დაჭერის პროგრამის (tbcbusiness.ge) კონსულტანტი საგადა-

სახადო საკითხებში და საგადასახადო დაბეგვრის ტრენერი 

04/2010 –დღემდე   საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდი-

ტორთა ფედერაცია - საგადასახადო დაბეგვრის ლექტორი, 

კონსულტანტი საგადასახადო დაბეგვრის საკითხებში 

2012 წ. – 2015     სსიპ "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემია – 

ლექტორი, საგადასახადო დაბეგვრა 

08/2009 – 2013       სსიპ "შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია" (პოლიციის 

აკადემია) -  ლექტორი, საგადასახადო დაბეგვრა 

07/2010 – 2011   კვალიფიციური განათლების საერთაშორისო სასწავლო 

ცენტრი – ლექტორი, საგადასახადო დაბეგვრა 

2008–2009 წლებში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ადამიანური რესურ-

სების მართვის დეპარტამენტის სასწავლო პროცესების 

მართვის სამმართველო (სასწავლო ცენტრი) – ლექტორი, 

საგადასახადო დაბეგვრა                       

22007–2008 წლებში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო დე-

პარტამენტის სასწავლო ცენტრი – ლექტორი, საგადასახადო 

დაბეგვრა                   

   

 2007 – 2008      ფინანსური აღრიცხვისა და საგადასახადო კანონმდებლობის  

                           სასწავლო ცენტრი GLTD-ს ლექტორი, საგადასახადო დაბეგვრა                  

mailto:d.papiashvili@kreston.ge
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განათლება 1997 – 2001  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტის მენეჯმენტისა და მიკროეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეცი-

ალობით ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა. 

 ტრენინგი ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტებში. 

ტრენინგის ორგანიზატორები: 

1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;   

2. ევროკავშირის პროექტი - საგადასახადო რეფორმის ხელშეწყობის 

პროექტი  

2007      ტრენერთა ტრენინგი. ტრენინგის ორგანიზატორი:  

 USAID, BUSINESS CLIMATE REFORM 

 

 

ენები 

2007       ტრენინგი სასწავლო პროგრამების შემუშავებაში. 

 ტრენინგის ორგანიზატორი: USAID, BUSINESS CLIMATE REFORM 

 

ქართული – მშობლიური გერმანული - კარგად 

                          რუსული – ძალიან კარგად, ინგლისური – კარგად 
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16. CV – irakli SaviSvili 
 

მისამართი: 

ტელ: 

მობილური ტელ: 
E-mail:  
ეროვნება: 

დაბადების თარიღი: 

დაბადების ადგილი:  

ოჯახური მდგომარეობა:  

გაგარინის II შესახვევი, ¹6, ბ.14, თბილისი, საქართველო 

(995 32) 2397254, (ოფისი),  

599 55 89 86 
i_shavishvili@gmail.com 

ქართველი 

1965 წლის 27 თებერვალი  

თბილისი, საქართველო 

მეუღლე, ორი შვილი 

 

განათლება 

1996 

 

1982 - 1987 

 

1972 - 1982 

აუდიტორული საქმიანობის საბჭო, აუდიტორთა კვალიფიკაციის 

კურსი 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, 

სპეციალობა - სახალხო მეურნეობის დაგეგმვა 

თბილისის მე-60 საშუალო სკოლა 

სერტიფიკატები 

2012 - 2017 აუდიტორული საქმიანობის საბჭო, სერტ. ზ¹6/291 (ზოგადი) 

2009 - 2012 

2006 - 2009 

2003 - 2006 

2000 - 2003         

1997 - 2000 

აუდიტორული საქმიანობის საბჭო, სერტ. ზ¹5/222 (ზოგადი) 

აუდიტორული საქმიანობის საბჭო, სერტ. ზ¹4/204 (ზოგადი) 

აუდიტორული საქმიანობის საბჭო, სერტ. ზ¹3/286 (ზოგადი) 

აუდიტორული საქმიანობის საბჭო, სერტ. ზ ¹347 (ზოგადი)  

აუდიტორული საქმიანობის საბჭო, სერტ. ¹ 360 (ზოგადი) 

 

სამუშაო გამოცდილება 

2017 - დღემდე 

2015 - დღემდე 

2006 - 2009 

 

2005 - დღემდე 

 

2005 – დღემდე 

 

2005 - 2007 

 

2004 - 2017 

1997 - 2009 

 

1999 - 2000 

შპს "უნიფინ კოსალტინგი", დირექტორი 

საქ. პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია, 

პროფესიულ სერტიფიცირების საგანში « საგადასახადო დაბეგვრა » 

საგამოცდო მასალების მომზადებაში მონაწილეობა 

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ლექტორი "საგადასახადო დაბეგვრაში" 

საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 

საგადასახადო საკითხთა კომისიის წევრი 

პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის ლექტორი "საგადასახადო 

დაბეგვრაში" 

ფონდი "მაქსიმა", ტრენინგ-ცენტრის ლექტორი "საგადასახადო 

დაბეგვრაში" 

შპს "აი-ენ აუდიტი", დირექტორი, აუდიტორი 

შპს "ლიბო-აუდიტი", დირექტორი, აუდიტორი 

mailto:i_shavishvili@gin.ge
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2000 - 2001 

2000 - 2001          

1998 - 2000                 

 

1996 - 1998                    

1995 - 1998 

 

1995 - 1997 

1994 - 1995 

1992 - 1994 

1988 - 1992                  

 

1987 - 1988 

ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა ინსტიტუტი, მთავარი 

ბუღალტერი  

შპს "ველი", მთავარი ბუღალტერი 

შპს "კალიბრი", მთავარი ბუღალტერი 

საქართველოს კონსტიტუციის დაცვის ლიგა, მთავარი ბუღალტერი 

შპს "ნატუროპათი", მთავარი ბუღალტერი 

რუსეთის ავიაკომპანია "ავიავესტას" წარმომადგენლობა 

საქართველოში, მთავარი ბუღალტერი 

სს "ეკრანი", დიდი დიღომის ფილიალის დირექტორი 

სს "ეკრანი", მარკეტინგის მენეჯერი 

შპს "ტელეტრონი", მთავარი ბუღალტერი 

თბილისის ტელევიზორების ქარხანა "ეკრანი", საგეგმო-ეკონომიკური 

ბიუროს უფროსი 

სსრკ კვების მრეწველობის სამინისტროს თბილისის სპეციალური 

საკონსტრუქტორო ბიურო, უფროსი ეკონომისტი 

 

ნაშრომები 

2007 

 

2005 

 

2002 
 

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარები" (მეორე 

გამოცემა) - ავტორთა ჯგუფთან ერთად 

"საქართველოს საგადასახადო კოდექსის კომენტარები" (პირველი 

გამოცემა) - ავტორთა ჯგუფთან ერთად 

"საქართველოს ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტი" - ავტორთა 

ჯგუფთან ერთად 

 

ენები 

ენები: 
 

ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად),  

ინგლისური (საშუალოდ) 
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17. CV - ზურაბ ჭეჭელაშვილი 
 

სამართლის დოქტორი, სრული პროფესორი, ადვოკატი 
 

ტელ.: +995 5 99 914719 (მობ.); +995 32 2362993 (სახლი) 
E-mail: zchechelashvili@gmail.com 
მისამართი: საქართველო, თბილისი, ფანასკერტელის 15ა, ბ. 9 

 

პირადი მონაცემები 

 

 

 

 

დაბადების თარიღი/ადგილი 1977 წლის 19 ოქტომბერი, სოხუმი, საქართველო 

  

განათლება 

           

2016 წლის ივნისიდან 

2016 წლის აგვისტომდე 

მაქს-პლანკის უცხოური და საერთაშორისო კერძო სამართლის 

ინსტიტუტი (MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND 

INTERNATIONALES PRIVATRECHT), გერმანია, 

2011 წლის ივლისიდან 

2011 წლის სექტემბრამდე 

მაქს-პლანკის უცხოური და საერთაშორისო კერძო სამართლის 

ინსტიტუტი (MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND 

INTERNATIONALES PRIVATRECHT), გერმანია, 

2009 წლის აპრილიდან 

2009 წლის ივნისამდე 

მაქს-პლანკის უცხოური და საერთაშორისო კერძო სამართლის 

ინსტიტუტი (MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND 

INTERNATIONALES PRIVATRECHT) გერმანია,,  

2007 წლის დეკემბრიდან 

2008 წლის თებერვლამდე 

მაქს-პლანკის უცხოური და საერთაშორისო კერძო სამართლის 

ინსტიტუტი (MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR AUSLÄNDISCHES UND 

INTERNATIONALES PRIVATRECHT), გერმანია, 

2006-2010 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტის 

დოქტორანტურა, თბილისი 

  სამართლის დოქტორი (PhD in Law) (დოქტორის დიპლომი) 

1999-2002 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სახელმწიფოსა და სამართლის 

ინსტიტუტი, თბილისი 

 სამოქალაქო სამართლის განყოფილების ასპირანტი 

1994-1999  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი,  

 

გამოცემები და თარგმანები 

             

2001, ივლისი-აგვისტო „მოთხოვნის დათმობა და ვალის გადაკისრება საქართველოს სამოქალაქო 
სამართლის მიხედვით”, სტატია ქართულ ენაზე (ჟურნალი საქართველოს 
ნოტარიატი, ¹2, 2001წ.) 

2001, სექტემბერი „მოთხოვნის დათმობა და ვალის გადაკისრება ფრანგული სამოქალაქო 
სამართლის მიხედვით”, სტატია ქართულ ენაზე (ჟურნალი საქართველოს 
ნოტარიატი, ¹3-4, 2001წ.) 
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2002, ივლისი „რამოდენიმე ხარვეზი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში”, სტატია 
ქართულ ენაზე (ჟურნალი საქართველოს ნოტარიატი, ¹2 (6), 2002წ.) {ასევე 
შესაძლებელია სტატიის გაცნობა ინგლისურ ენაზე შემდეგ ვებ-საიტზე: 
www.tarasei.narod.ru} 

2003, აპრილი „ევროპული სახელშეკრულებო სამართლის საფუძვლები”, 1999, თარგმანი 
ინგლისური ენიდან ქართულ ენაზე 

2003, აპრილი იტალიის სამოქალაქო კოდექსი, წიგნი III, თარგმანი ინგლისური ენიდან 
ქართულ ენაზე 

2004, აგვისტო „მოთხოვნის დათმობა და ვალის გადაკისრება (შედარებით-
სამართლებრივი კვლევა)”, მონოგრაფია (ქართულ ენაზე).  

2004, ოქტომბერი „ქართული კერძო სამართლის კრებული”, წიგნი I (ქართულ ენაზე).  

2006, სექტემბერი „სანივთო სამართალი (შედარებით-სამართლებრივი კვლევა)”, მონოგრაფია 
(ქართულ ენაზე)., „ქართული ბიზნესის სამართალი”, სახელმძღვანელო 
(ქართულ ენაზე), 

2007, თებერვალი  

2008, მარტი „სახელშეკრულებო სამართალი (შედარებით-სამართლებრივი კვლევა 
ძირითადად ქართული სამართლის საფუძველზე)”, მონოგრაფია (ქართულ 
ენაზე)., გვერდების რაოდენობა 310 

2009, აპრილი „Принцип диспозитивности на примере гражданского проце-
ссуального права Грузии”, სტატია (რუსულ ენაზე)., გამოქვეყნებულია 
ვებ-საიტზე: 

https://www.mpipriv.de/files/pdf3/2009_11_19_023.pdf  

2010, მაისი „გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი” (BGB) (თარგმანი ქართულ ენაზე),  

2013, აპრილი „შესავალი ქართულ ბიზნესის სამართალში, საკითხავი წიგნი (ინგლისურ 
ენაზე), გვერდების რაოდენობა 365 

2014, ოქტომბერი იან კროპჰოლერი - გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის სასწავლო კომენტარი 
(თარგმანი ქართულ ენაზე),  

2016, დეკემბერი Dr. Manfred Wolf, Dr. Marina Wellenhofer - Sachenrecht, 29., überar-
beitete Auflage 2014 (გერმანული სანივთო სამართალი, თარგმანი 
ქართულ ენაზე), გვერდების რაოდენობა 860 

 

სამუშაო გამოცდილება 

აგვისტო 14‟ – დღემდე სს „კავკასიის განვითარების ბანკი - საქართველო“, იურიდიული 

განყოფილების უფროსი 

მაისი 11‟ – დღემდე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი 

ოქტომბერი 10‟ – დღემდე საადვოკატო ბიურო შპს „ეფემჯი ლეგალი“, დამფუძნებელი/ 

ადვოკატი 

ივნისი 06‟ – დღემდე პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტი, სამართლის ლექტორი 

 

 

 

 

https://www.mpipriv.de/files/pdf3/2009_11_19_023.pdf
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ინფორმაცია სასწავლო პროცესის წარმმართველი იურიდიული 

პირისგან მიღებული მომსახურების შესახებ 

 

სწავლების რესურსები და ხარისხის განვითარება 

I. ინფორმაცია სასწავლო პროცესის წარმმართველი პირის შესახებ 

სასწავლო პროცესის წარმმართველი პირის სახელწოდება: პროფესიონალ ბუღალტერთა 

ინსტიტუტი (პბი) 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასიხისმგებლობის საზოგადოება 

 სასწავლო პროცესის წარმმართველი პირის (გადასახადის გადამხდელის) საიდენტიფიკაციო 

კოდი: 202171194 

II. სასწავლო პროცესის წარმმართველი პირის მისია  

სასწავლო პროცესის წარმმართველი პირის (შემდგომ - ინსტიტუტი) მისიაა თანამედროვე 
პროფესიული განათლების გარემოს შექმნა, რომელიც მოემსახურება მაღალკვალიფიციური 
კადრების პროფესიულ მომზადება-გადამზადებას განათლების, საერთაშორისო სტანდარტების, 
პრაქტიკისა და ინოვაციის მჭიდრო ინტეგრაციის პრინციპებზე.  

ინსტიტუტი შექმნილია ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (ბსფ) განათლების სტანდარტების 

გათვალისწინებით, საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 

მიერ პროფესიონალ ბუღალტრად აღიარების მსურველთა პროფესიული გადამზადებისა და 

კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. იგი ემსახურება საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

აუდიტის სფეროში მოწინავე პრაქტიკული გამოცდილების დანეგვას, ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტებისა (ფასს) და  აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს)  კვალი-

ფიციური გამომყენებელი სპეციალისტების ჩამოყალიბების გზით.  

ინსტიტუტის მიზანია დაეხმაროს ნებისმიერი პროფილის უმაღლესი  განათლების ადამიანებს, 

პროფესიონალ ბუღალტრებად ჩამოყალიბებაში მათი მიმდინარე საქმიანობიდან (სწავლა, მუშაობა) 

მოუწყვეტლად. 

ინსტიტუტი ორიენტირებულია ბუღალტრის და აუდიტორის მიმართ საზოგადოების ნდობის 

ამაღლებასა და შენარჩულებაზე, პროფესიაში ეთიკური ნორმების დამკვიდრებასა და მომსახურების 

მაღალი დონის ხარისხის მიღწევაზე.   

 

 

M 
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III. სტანდარტები 

                  

1. სასწავლო დისციპლინები (კურსი)  

1.1 ინსტიტუტის დირექტორის მიერ დამტკიცებულია სასწავლო კურსი, სრულ შესაბამისობაშია 

ბაფის სრულ სასერტიფიკაციო პროგრამასთან. თითოეულ სასწავლო  კურსისათვის 

განსაზღვრულია მიზნები, მოცულობა, სწავლის შედეგები, მეთოდოლოგია და შესაბამისი 

კომპეტენციის დონე. სასწავლო დისციპლინებს აქვს თანმიმდევრული სტრუქტურა, 

სასერტიფიკაციო პროგრამის კანდიდატების (შემდგომ - სტუდენტი) შეფასების შიდა სისტემა, 

შესაბამისი სასწავლო კურსების პროგრამები (სილაბუსები). 

სასწავლო დისციპლინების მთლიანი სპექტრი, პირობითად, დაყოფილია მოდულებად. 
მოდულებად დაყოფის პრინციპია ერთი ან მეტი დისციპლინის აგრეგირება  ერთ მოდულში ან, 
ერთი დისციპლინის დაყოფა ორ ან მეტ მოდულად.  

მოდულების თანმიმდევრობა უზრუნველყოფს სტუდენტის ცოდნის ლოგიკურ განვითარებას 
პროფესიონალი ბუღალტრის უნარჩვევების მისაღწევად. 

მოდულების სილაბუსები და სასწავლო ლიტერატურა სრულ თანხვედრაშია ბრიტანეთის ნაფიც 
ბუღალტერთა ინსტიტუტის საერთაშორისო პროგრამასთან. იგი ათწლეულობით გამოცდილია და 
აპრობირებულია მსოფლიოს 150-ზე მეტ  ქვეყანაში. 

 1.2 სწავლის შედეგები შეესაბამება ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

ზედამხედველობის სამსახურის  (შემდგომ - სამსახური)  უფროსის მიერ დამტკიცებული 

„პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტით“ განსაზღვრულ პროფესიულ კომპეტენციას. 

ყოველი მოდულის სწავლის დასრულება უზრუნველყოფს სტუდენტის ცოდნის შესაბამისობას 
პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტების მოთხოვნებთან.  

1.3  ინსტიტუტს შემუშავებული აქვს სტუდენტის სტატუსის მოპოვების, შეჩერებისა და შეწყვეტის 

წესები. 

ინსტიტუტს გაფორმებული აქვს მემორანდუმი საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და 
აუდიტორთა ფედერაციასთან (ბაფი), რომლის შესაბამისად სტუდენტების შერჩევას ახდენს ბაფი. 
ინსტიტუტში სტუდენტად  მიიღება სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მაძიებელი, 
რომელსაც:  

 აქვს ბაკალავრის  ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი; ან 

 საქართველოში ან უცხოეთში  მოპოვებული აქვს ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებულ 
საფეხურზე სწავლის უფლება; ან 

 რომელიც ფლობს პროფესიული განათლების V საფეხურის კვალიფიკაციას. 

სტუდენტის სტატუსის შეჩერება, შეწყვეტა და აღდგენა განსაზღვრულია ინსტიტუტის 
შინაგანაწესით. 

1.4 ინსტიტუტს შემუშავებული აქვს საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელების შეფასების 

სისტემა, რომლის შედეგებსაც იყენებს სასწავლო პროცესის ხარისხის გასაუმჯობესებლად 

ინსტიტუტი პერიოდულად იკვლევს სასწავლო პროგრამის მიმდინარეობას სტუდენტების 
გამოკითხვის გზით. აანალიზებს სიტუაციას და აუცილებლობის შემთხვევაში იღებს სათანადო 
გადაწყვეტილებას. 
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2. მატერიალური რესურსი                                           

2.1  ინსტიტუტს საკუთრებაში აქვს მატერიალური რესურსი, რომელიც გამოიყენება ინსტიტუტის 

მიზნების რეალიზაციისათვის და შეესაბამება საგანმანათლებლო პროგრამას, მათ შორის: 

ინსტიტუტს საკუთრებაშია  კომერციული ფართი სასწავლო პროცესისათვის. იგი მდებარეობს ქ. 
თბილისში, ბაქრაძის ქ. # 6-ა-ში, რომლის საერთი ფართობი 628 კვადრატული მეტრია. 

სასწავლო პროცესისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ინსტიტუტს გააჩნია: 

1. მაგიდა ინდივიდუალური  260 ცალი; 

2. მაგიდა 4 ადგილიანი  12 ცალი; 

3. სკამი 320 ცალი; 

4. კონდიციონერი  13 ცალი; 

5. ავტონომიური გათბობის სიტემა 1 ერთეული; 

6. ნოუთბუქი  9 ცალი; 

7. პროექტორი საპროექციო ეკტანით - 8 კომპექტი; 

8. აკუმლატორი სანათით (დენის ავარიული გამორთვისათვის) 10 კომპლექტი; 

9. დაფა მარკერის - 13 ცალი; 

10. დაფა განცხადების 11 ცალი; 

11. კარადები - 3 ცალი; 

12. ცეცხლმაქრი - 5 ცალი. 

2.2  ინსტიტუტში არის საგანმანათლებლო პროცესის წარმართვისთვის აუცილებელი გარემო: 

ელექტროენერგიის მიწოდების უწყვეტი სისტემა, სველი წერტილები, ბუნებრივი განათების 

შესაძლებლობა და გათბობის საშუალებები. 

ინსტიტუტის შენობა უზრუნველყოფილია ყველა აუცილებელი კომუნალური პირობებით. 

გათვალისწინებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები. 

2.3 სტუდენტებისათვის ხელმისაწვდომია სასწავლო კურსების პროგრამებში (სილაბუსებში) 

მითითებული ლიტერატურა. 

ყოველი სასწავლო მოდულისათვის (კურსების) აუცილებელი წიგნების ქართულ ენაზე თარგმნას და 

სტუდენტებისათვის მიწოდებას უზრუნველყოფს ბაფი. იგი პერიოდულად ახდენს წიგნების 

თარგმნის განახლებას დედნის ახალი რედაქციის გამოცების შესაბამისად. ყოველი მოდული მოიცავს 

სრულ ტექსტსა და ცალკე ერთეულად გამოცემულ სვარჯიშოებს. ამდენად, სტუდენტები სრულად 

არიან უზრუნველყოფილი მოდულის შესაბამისი სასწავლო ლიტერატურით. ამასთან სტუდენტებს 

დამატებითი მასალა (ახალი სავარჯიშო ტესტები, ჩატარებული გამოცდებზე სტუდენტების მიერ 

დაშვებული ტიპიური შეცდომების მიმოხილვა და სხვ.) მიეწოდება ყოველთვიური ჟურნალის 

„ბუღალტრული აღრიცხვა“ მეშვეობით, რომელიც ყველა სტუდენტისათვის ხელმისაწვდომია. 
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2.4 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები გამოიყენება საგანმანათლებლო საქმიანობაში, 

ასევე ინსტიტუტის მართვაში. 

სასწავლო პროცესის ვიზუალური თვალსაჩინოებისათვის გამოყენებულია პროექტორები. 

ინსტიტუტს გააჩნია ვებგვერდი, რომელიც სტუდენტს აძლევს საშუალებას თვალყური მიადევნოს 

მიმდინარე პროცესებს და მიიღოს მისთვის აუცილებელი ინფორმაცია შუალედური ტესტირების და 

გამოცდის გრაფიკების შესახებ;  გამოცდის შედეგებზე და სხვა მოვლენებთან დაკავშირებით. 

დანერგილია საგანმანათლებლო საქმიანობის ონლაინ რეჟიმში მართვის პროგრამა, რომელიც 

უზრუნველყოფს სტუდენტების ონლაინ რეგისტრაციას სასურველ მოდულებში, ასევე ინსტიტუტის 

შუალედური და სემესტრული შეფასების პირად ველში ნახვის შესაძლებლობას. 

ინსტიტუტი იყენებს დისტანციური სწავლების პრაქტიკას, სტუდენტებისათვის ვიდეოლექციებზე 

წვდომის უფლების მინიჭებით. 

2.5 ინსტიტუტში მიმდინარეობს გამოცემული აქტებისა და კორესპონდენციის აღრიცხვა 

ინსტიტუტში გამოცემული ყველა აქტი, ხელშეკრუელება და კორესპოდენცია აღრიცხულია, 
მიკუთვნებული აქვს სათანადო ნომერი და თემატურად იდენტიფიცირებული ჩაკერებულია 
საქაღალდეებში. 

2.6 ინსტიტუტში დაცულია პერსონალისა და სტუდენტთა უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა. 

შენობაში არ გამოიყენება ხანძარწარმომშობი ნივთები. შენობა თბება დახურული წვის დანადგარით 

გაცხელებული წყლის რადიატორებით. შენობაში აკრძალულია სიგარეტის მოწევა. დერეფანში 

განთავსებულია ცეცხლმაქრები. 

შენობის დერეფანში გამოკრულია ევაკუაციის გეგმა.  

ადმინისტრაციის ოთახში ინახება მინი აფთიაქი წნევისა და სიცხის საზომითა და პირველადი 

საჭიროების საშუალებებით; 

ინსტიტუტში წესრიგის დაცვას უზრუნველყოფს ინსტიტუტის დაცვის სამსახური და მორიგე 

ადმინისტრატორი.  

2.7 ინსტიტუტს აქვს ადაპტირებული გარემო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე 

პროფესიული სტუდენტებისათვის 

ინსტიტუტის კუთვნილი ფართი განთავსებულია შენობის პირველ სართულზე. შესაძლებელია 

შესასვლელ კარებამდე სატრანსპორტო საშუალებით ერთ მეტრამდე მიახლოება. ზედმეტი 

ძალისხმევის გარეშე შესაძლებელია სპეციალური საჭიროების მქონე პირის გადაადგილება 

აუდიტორიაში.  

 



ბაფი       სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა-მიღებული მომსახურება 

135 

3. ადამიანური რესურსი 

3.1 ინსტიტუტის პერსონალის კვალიფიკაცია შეესაბამება დაკავებულ თანამდებობებს 

ინსტიტუტის პერსონალის კვალიფიკაცია დაკავებული თანამდებობის შესაბამისია. მათ კარგად 

ესმით ინსტიტუტის მისია და მისი სპეციფიკური ხასითი; პროფესიული განათლების არსი და 

პერსპექტივა. ხანგრძლივად მუშაობენ დაკავებულ თანამდებობაზე და მონაწილეობენ ინსტიტუტის 

იმიჯის განვითარებაში. 

ინსტიტუტის პერსონალთან შრომითი ურთიერთობები მოწესრიგებულია შრომითი შინაგანაწესით. 

ყველა დასაქმებული პირისათვის (დირექტორი, განათლების კოორდინატორი, განათლების 

მეთოდისტი, ადმინისტრატორი, მასწავლებელი/ლექტორი, ადმინისტრატორი, ოფისის მენეჯერი, 

დაცვის სამსახური, დამლაგებელი) დადგენილია  თანამდებობრივი ინსტრუქცია. ლექტორის, 

როგორც ინსტიტუტის მნიშვნელოვანი ადამიანური რესურსის თანამდებობრივი ინცდრუქცია 

მოტანილია დანართის სახით (იხ. დანართი 17. ყველა დასაქმებულტან ფორმდება მუდმივი ან 

დროებითი (მაგ. ლექტორებთან, ყოველი სემესტრის დასაწყისში) ხელშეკრულება.    

3.2 საგანმანათლებლო პროგრამა ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე მასწავ-

ლებლების მიერ 

ინსტიტუტის პედაგოგიური პერსონალის კვალიფიკაცია სრულად პასუხობს მოთხოვნებს. 

პერსონალის თითქმის სრული შემადგენლობა პრექტიკულ საქმიანობას ეწევა ბიზნესის ან 

განათლების სფეროში. მათ მოსმენილი და ჩაბარებული აქვთ სასერტიფიკაციო პროგრამის ყველა ან 

უმეტესი მოდული.    

3.3 პროფესიული განათლების მასწავლებლების შერჩევა ხორციელდება ინსტიტუტის მიერ 

დადგენილი პირობების შესაბამისად. შრომითი ხელშეკრულებები გაფორმებულია საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

მასწვლებლების შერჩევის დროს გათვალისწინებულია შემდეგი პრინციპი: 

 უნდა ჰქონდეს უმაღლესი აკადემიური განათლება; 

 უნდა იყოს დასაქმებული მოდულის პროფილით კერძო ბიზნესში ან სხვა უმაღლეს 

სასწავლებელში; 

 შესწავლილი უნდა ჰქონდეს ის მოდული რომელსაც ასწავლის; 

 მაღალ ქულაზე უნდა ჰქონდეს ჩაბარებული გამოცდა იმ მოდულში, რომელსაც ასწავლის; ან  

 სხვა გზით უნდა შეძლოს მოცემულ მოდულში ცოდნისა და გამოცდილების მაღალი დონის 

დემონსტრირება. 

მასწავლებლების შესარჩევი კონკურსი ცხადდება ბაფის და ინსტიტუტის ვებგვერდებზე. ინსტიტუტი 
ასევე აკვირდება კურსდამთავრებულთა გამოცდების შედეგებს, არჩევს საუკეთესო შეფასების მქონე 
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პირებს; სწავლობს (მათი მასწავლებლების გამოკითხვის გზით) შერჩეული პირების უნარებს და 
სთავაზობს შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობას. 

ინსტიტუტის ადმინისტრაცია კონკურსში მონაწილეებს სთავაზობს ლექციის პრეზენტაციას ან/და 
ვიდეოლექციის ჩაწერას. შეფასების მიზნით პრეზენტაციას ან/და ვიდეო ლექციას ესწრება და 
განიხილავს ინსტიტუტის ადმინისტრაცია და ბაფის განათლების კომიტეტის წევრები. შერჩეულ პირს 
ეძლევა ლექციის ჩატარების უფლება.  

მასწავლებლის სტატუსის შენარჩუნება დამოკიდებულია კანდიდატების შეფასებაზე. ინსტიტუტი 
სემესტრში ერთხელ ატარებს ანონიმურ გამოკითხვას წინასწარ მომზადებული კითხვარით, რომლის 
მიზანია შეფასდეს სასწავლო პროცესი. გამოკითხვის შედეგები ანალიზდება ბაფის განათლების 
კომიტეტთან ერთად. აუცილებლობის შემთხვევაში ხდება შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება და 
ღონისძიებების გატარება.   

 

 

IV. სასწავლო პროცესი 

1. სასწავლო პროგრამის მოცულობა 

პროგრამა სრულად მოიცავს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის მიერ დამტკიცებული „პროფესიული სერტიფიცირების 

სტანდარტით“ გათვალისწინებულ პროფესიული კომპეტენციის გამოცდაზე შესამოწმებელ 

სასწავლო კურსებს, რომლებიც აგრეგირებულია შემდეგ მოდულებში: 

1.    F1. ბუღალტერი ბიზნესში 

2.    F2. მენეჯერული აღრიცხვა  

3.    F3. ფინანსური აღრიცხვა  

4.    F4. ქართული ბიზნესსამართალი  

5.    F5. საქმიანობის შედეგების მართვა  

6.    F6. საგადასახადო დაბეგვრა  

7.    F7. ფინანსური ანგარიშგება 

8.    F8. აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება 

9.    F9. ფინანსური მართვა 

10.   P1. კორპორაციული მართვა, რისკი და ეთიკა  

11.   P2. კორპორაციული ანგარიშგება  

12.   P3.  ბიზნესის ანალიზი 

13.   P4.  ფინანსური მართვა  

14.   P7. აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება  
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2.სწავლის  შედეგები 

სწავლის შედეგები მოცემულია მე-3 დანართში. 

 

3. სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა) 

სტუდენტის სასწავლო საქმიანობა (დატვირთვა)  მოიცავს: 

 ლექციაზე დასწრებას 

 პრაქტიკულ  მეცადინეობას 

 დამოუკიდებელ  მეცადინეობას 

 გამოცდების (შუალედური და დასკვნითი) ჩაბარებას 

 

4. სასწავლო გეგმა 

სასწავლო გეგმა, რომელსაც ცალკეული მოდულის სილაბუსი ითვალისწინებს, შეჯამებულია 

ქვემოთ მოტანილ ცხრილში 

 

მოდულები 
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საკონტაქტო საათები 

დ
ამ

ო
უ
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დ
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ათ
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ლექცია/ 

პრაქტიკული 

შუალედური/ 

დასკვნითი 

შეფასება 

F1. ბუღალტერი ბიზნესში 11 72 7 190 269 

F2. მენეჯერული აღრიცხვა 11 72 7 190 269 

F3. ფინანსური აღრიცხვა 11 72 7 190 269 

F4. ქართული ბიზნესსამართალი 11 72 7 190 269 

F5. საქმიანობის შედეგების მართვა 11 72 7 190 269 

F6. საგადასახადო დაბეგვრა 11 80 7 190 277 

F7. ფინანსური ანგარიშგება 11 76 7 190 273 

F8. აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება 11 72 7 190 269 

F9. ფინანსური მართვა 11 88 7 190 285 

P1. კორპორაციული მართვა, რისკი და ეთიკა 11 72 7 190 269 

P2. კორპორაციული ანგარიშგება 11 76 7 190 273 

P3.  ბიზნესის ანალიზი 11 72 7 190 269 

P4.  ფინანსური მართვა 11 76 7 190 273 

P7. აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება 11 72 7 190 269 
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5.სწავლების მეთოდები 

სასწავლო კურსის სწავლის შედეგების მიღწევისათვის გამოიყენება სწავლების შემდეგი მეთოდები: 

1. ლექცია 

 პრეზენტაცია 

 დემონსტრირება 

 ინდუქცია 

 დედუქცია 

 ანალიზი 

 სინთეზი 

 შემთხვევების შესწავლა 

2. პრაქტიკული მუშაობა 

 დემონსტრირება 

 ამოცანების ამოხსნა 

 პრობლემების გადაჭრა 

3. დამოუკიდებელი მუშაობა 

 წიგნზე მუშაობა 

 ინდუქცია 

 დედუქცია 

 ანალიზი 

 სინთეზი 

 შემთხვევების შესწავლა 

 საშიანო დავალების შესრულება 

 

6. სტუდენტის  ცოდნის შეფასება   

სასწავლო პროცესში სტუდენტის ცოდნა ფასდება კომპლექსურად. მისი ელემენტებია შუალედური 

(მიმდინარე),  სემესტრული და დასკვნითი შეფასება.  

შუალედური შეფასება ემყარება სემესტრის განმავლობაში სტუდენტის მიერ შეძენილი ცოდნისა 

და უნარების მიმდინარე ტესტირებას. 

სემესტრული შეფასება ხდება სტუდენტის მიერ შეძენილი ცოდნისა და უნარების ტესტირებით 

სემესტრის ბოლოს. 

დასკვნითი შეფასება არის ქულათა ჯამური რაოდენობა, რომლითაც საბოლოოდ შეფასდა 

სტუდენტის ცოდნა.  

 

7. თავისუფალი მსმენელი 

ინსტიტუტი უფლებას აძლევს ნებისმიერ მსურველს ჩაერთოს სასწავლო პროცესში პირადი 

მიზნებისათვის. ეს შეიძლება იყოს ბაფის სასერტიფიკაციო გამოცდებისათვის მომზადება ან 

პირადი ინტერესი, გაიღრმავოს ცოდნა და გაიუმჯობესოს უნარები რომელიმე მოდულში. ასეთი 

პირი სარგებლობს სტუდენტის ყველა უფლებით. 
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V. სწავლების ხარისხის განვითარება 

1. დაგეგმვა 

სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფა-განვითარების მიზნით იგი ხორციელდება სათანადო გეგმის 

გათვალისწინებით. ამას ხელს უწყობს სასწავლო მოდულების და სწავლების გეგმის არსებობა. 

სწავლების პერიოდი იგეგმება სემესტრულად, მოდულებისა და მოდულებში ჩართული 

სტუდენტების ჯგუფების მიხედვით. სტუდენტებს სწავლების გრაფიკი მიეწოდებათ ინდივი-

დუალურად, ელექტრონულად.  

 

2. განხორციელება 

სწავლების პროცესის გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობის პროცესი ექვემდებარება ადმინის-

ტრირებას. იგი მოიცავს მოდულების მიხედვით ჯგუფების ჩამოყალიბებას; სტუდენტის არჩევანის 

(მოდული, ჯგუფი, ლექტორი) დადასტურებას; სტუდენტის ინფორმირებას შუალედური და 

სემესტრული გამოცდების ჩატარების თარიღებისა და მიღებული შეფასების შესახებ; სასწავლო 

პროცესზე თვალყურის მიდევნებას მ.შ.  კომუნალური პირობების დაცვაზე და სტუდენტთა 

უსაფრთხოებაზე. 

 

3. მონიტორინგი 

ინსტიტუტში სწავლების პროცესი ორგანიზებულია ბაფის სასერტიფიკაციო პროგრამის 

მიზნებისათვის. შესაბამისად სწავლების ხარისხზე პასუხისმგებელია ბაფი. ამიტომ,  ბაფის 

განათლების კომიტეტი მონიტორინგს ახორციელებს ინსტიტუტში მიმდინარე სწავლების 

პროცესზე. მონიტორინგის მიზნით: 

 დაგეგმილია და ყოველი სემესტრის დასრულების ეტაპზე ხდება სტუდენტების გამოკითხვა 

წინასწარ მომზადებული კითხვარით; 

 გამოკითხვის შედეგები ანალიზდება და განიხილება ინსტიტუტის ხელმძღვანელობისა და 

ბაფის განათლების კომიტეტის მიერ; 

 ბაფის წარმომადგენელი თვალყურს ადევნებს სოციალურ ქსელში კანდიდატების მიერ 

გამოქვეყნებულ მასალას, აგროვებს შენიშვნებს და განსახილველად გადასცემს განათლების 

კომიტეტს; 

 განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე პერიოდულად აკვირდება სწავლების და 

ინსტიტუტის გამოცდების მიმდინარეობის პროცესს; აანალიზებს სტუდენტების 

საინსტიტუტო გამოცდების შედეგებს. 

 

4.  განვითარება 

ბაფის განათლების კომიტეტი საქართველოს კანონმდებლობაში და ფინანსური ანგარიშგებისა და 

აუდიტის სტანდარტებში შესული ცვლილებების გათვალისწინებით, პერიოდულად გადასინჯავს 

სასწავლო კურსების სილაბუსებს. იღებს გადაწყვეტილებას სილაბუსების და სასწავლო 

ლიტერატურის განახლების შესახებ. ასევე მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი ფაქტების 

საფუძველზე, იგეგმება სწავლების პროცესის განვითარების ღონისძიებები. ინსტიტუტი მის 

საქმიანობაში ითვალისწინებს ბაფის გადაწყვეტილებებსა და დირექტივებს. 
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სასერტიფიკაციო გამოცდების მომზადებისა და   

მართვის პოლიტიკა და პროცედურები 

 

1. შესავალი 

სასერტიფიკაციო გამოცდების მომზადებისა და  მართვის პოლიტიკა და პროცედურები 

მომზადებულია საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის (ბაფი) 

მიერ სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მაძიებელი კანდიდატების პროფესიული 

სერტიფიცირების გამოცდებისათვის. იგი მოიცავს სასერტიფიკაციო პროგრამისა და სრული 

სასერტიფიკაციო პროგრამის საგამოცდო პროცედურებს.  

სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსის მოპოვება შესაძლებელია კანდიდატის: 

ა) სასერტიფიკაციო პროგრამაში მონაწილეობით; და  

ბ) სრულ სასერტიფიკაციო პროგრამაში მონაწილეობით. 

სასერტიფიკაციო გამაოცდაში მონაწილეობა გულისხმობს კანდიდატის მიერ სასერტიფიკაციო 

გამოცდების ჩაბარებას შემდეგ სასწავლო კურსებში: 

1. „ფინანსური აღრიცხვა და ანგარიშგება“  

2. „აუდიტი“   

3. „ბიზნესის მართვა და რისკი“ –   

4. „ბიზნესსამართალი; და  

5. „საგადასახადო დაბეგვრა“. 

 

ჩამოთვლილი სასწავლო კურსები შეესაბამება სრული სასერტიფიკაციო პროგრამის შემდეგ 

მოდულებს: 

1. P1 კორპორაციული მართვა, რისკი და ეთიკა (უმაღლესი დონე) 

2. P2 კორპორაციული ანგარიშგება (უმაღლესი დონე) 

3.  P7 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესი დონე) 

4. F4 ქართული ბიზნესსამართალი 

5. F6 საგადასახადო დაბეგვრა 

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამის (ფარგლებში  კანდიდატები აბარებენ ACCA-ის ადაპტი-

რებული პროგრამით გათვალისწინებულ 14 მოდულს. კანდიდატები გამოცდებისათვის 

ემზადებიან დამოუკიდებლად ან ბაფის პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის სასწავლო 

პროცესში მონაწილეობით.  
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სრული სასერტიფიკაციო პროგრამის ფარგლებში კანდიდატები გამოცდებს აბარებენ შემდეგ 

მოდულებში: 

1.   F1. ბუღალტერი ბიზნესში 

2.   F2. მენეჯერული აღრიცხვა  

3.   F3. ფინანსური აღრიცხვა  

4.   F4 ქართული ბიზნესსამართალი 

5.   F5. საქმიანობის შედეგების მართვა 1 

6.   F6 საგადასახადო დაბეგვრა 

7.   F7 ფინანსური ანგარიშგება 

8.   F8 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება 

9.   F9 ფინანსური მართვა 

10.  P1 კორპორაციული მართვა, რისკი და ეთიკა 

11.  P2 კორპორაციული ანგარიშგება 

12.  P3  ბიზნესის ანალიზი 

13.  P4  ფინანსური მართვა (უმაღლესი დონე) 

14.  P7 აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესი დონე) 

სასერტიფიკაციო გამოცდები ტარდება წელიწადში ორჯერ: ზაფხულის სესიაზე - ივლისში და 

ზამთრის სესიაზე - იანვარში. 

 სასერტიფიკაციო გამოცდები წარიმართება სამსახურის მიერ აღიარებული საგამოცდო პროცესების 

შესაბამისად.  

 

2. ზოგადი პოლიტიკა 

2.1. საერთო პრინციპები 

სასერტიფიკაციო გამოცდების ძირითადი მიზანია შეფასდეს, აქვთ თუ არა კანდიდატებს 

(პრეტენდენტებს) აუცილებელი ტექნიკური კომპეტენცია და პროფესიული უნარ-ჩვევები 

იმისათვის, რომ მიიღონ სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსი. 

ამ მიზნით, ბაფი აყალიბებს  სასერტიფიკაციო გამოცდების შემუშავებისა და ჩატარების 

პროცედურებს, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ:  

ა)  გამოცდებით სათანადოდ ხდება ტექნიკური კომპეტენციისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების 

შემოწმება;  

ბ)  გამოცდები საიმედო და ვალიდურია;  

გ)  გამოცდები სამართლიანია და მიუკერძოებელი, რომლის შესახებ ინფორმაცია საჯაროა; და  

დ)  გამოცდები დაბალანსებულია და ამოწმებს დისციპლინის ცოდნის სიღრმესა და მასშტაბს და 

პრაქტიკაში გამოყენებას, ასევე აერთიანებს სხვადასხვა თემატიკიდან/დისციპლინიდან 

აღებულ მასალას, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა სიტუაციასა და კონტექსტში. 
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საგამოცდო პროცესის ვალიდურობის, საიმედოობის, სამართლიანობის, გამჭვირვალობისა და  

საკმარისობის შეფასების პრინციპების დაკმაყოფილების გარდა, ზოგადი პოლიტიკური 

გადაწყვეტილებების მისაღებად გაითვალისწინება სხვა ფაქტორებიც, კერძოდ:  

• ბაფის მიერ კონტროლის/ზემოქმედების განხორციელება გამოცდისათვის მოსამზადებელ 

საგანმანათლებლო პროგრამაზე;  

• შეფასების შერჩეული მეთოდოლოგია (მაგ., კომპეტენციაზე დაფუძნებული შეფასების 

მასშტაბი);  

• თითოეულ გამოცდაზე გამსვლელი კანდიდატების რაოდენობა;  

• გამოცდების ღირებულებაზე/ფასზე შეზღუდვები; 

• რესურსების ლიმიტები;  

• დამხმარე რესურსების (შრომითი რესურსები და კომპიუტერული) ხელმისაწვდომობა; და   

• კულტურული და სამართლებრივი გარემო (პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის შესახებ 

კანონები, თანასწორუფლებიანობა, ენის შესახებ კანონები და სხვ.). 

 

2.2. გამოცდებზე ზედამხედველობა 

სასერტიფიკაციო გამოცდებთან დაკავშირებული ზოგადი პოლიტიკის შესახებ გადაწყვეტილებები,  

მიიღება ბაფის განათლების კომიტეტის მიერ, რომელიც შედგება ბაფის გამგეობის მიერ არჩეული 

წევრებისაგან.  

განათლების კომიტეტი ანგარიშვალდებულია ბაფის გამგეობის წინაშე. კომიტეტის 

უფლებამოსილების ვადა  2 წელია. შესაძლებელია კომიტეტის წევრად პირის  ზედიზედ  3-ჯერ 

არჩევა. კომიტეტის შემადგენლობა განისაზღვრება 7-12 წევრით. კომიტეტის შემადგენლობაში 

აირჩევა განათლების საკითხებში კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე, ღრმად გათვით-

ცნობიერებული და ამ საკითხებით დაინტერესებული პირები ბაფის წევრებიდან და აკადემიური 

წრეებიდან. კომიტეტში შესაძლოა შედიოდეს ბაფის გამგეობის ერთი ან მეტი წარმომადგენელი, 

ასევე ბაფის არაწევრი გარე მნიშვნელოვანი დაინტერესებული მხარეების წარმომადგენლები. 

განათლების კომიტეტი პასუხისმგებელია სტრატეგიული პოლიტიკის წარმართვაზე. კომიტეტის 

მთავარი ამოცანაა სტრატეგიული მიზნების,  განათლებისა და პროფესიული კომპეტენციის 

ამოცანების მისაღწევად აუცილებელი პოლიტიკისა და სტანდარტების შემუშავება, მხარდაჭერა, 

დანერგვა და მათ შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება.  

განათლების კომიტეტი პასუხისმგებელია შემდეგ საკითხებზე: 

 უზრუნველყოს გამოცდების ჩატარების სტანდარტების და ხარისხის შენარჩუნება და 

განმტკიცება მთელი საგამოცდო პროცესის განმავლობაში;  

 გააანალიზოს საგამოცდო საკითხების მომზადების პროცესის ეფექტურობა და დროულობა; და 

განიხილოს გამოცდებთან დაკავშირებული ყველა საკითხი და მიიღოს გადაწყვეტილებები 

გამოცდების შედეგების შესახებ, მათ შორის, პრეტენზიების, სპეციალური საჭიროებების, 

სირთულეებისა და ავადმყოფობის გამო გაცდენის შემთხვევებში. 

განათლების კომიტეტის შემადგენლობაში შედის საგამოცდო პროცესის სამეთვალყურეო საბჭო. 

იგი ირჩევა განათლების კომიტეტის შემადგენლობიდან 3 წევრის შემადგენლობით. 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა ხდება 2 წლის ვადით.  საბჭოს შემადგენლობაში არ 

შეიძლება არჩეულნი იყვნენ ის პირები, რომლებიც ჩართულნი არიან კანდიდატთა სწავლების 

პროცესში.  
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სამეთვალყურეო საბჭო:  

 შეიმუშავებს საგამოცდო პროცესის წარმართვისათვის წესს, რომელსაც ამტკიცებს განათლების 

კომიტეტი;  

 შეიმუშავებს პოლიტიკას საგამოცდო პროცესის წარმართვის ზედამხედველობისათვის;  

 ახორციელებს საგამოცდო ცენტრში გამოცდების მიმდინარეობის მონიტორინგს.  

 

2.3. დამოუკიდებლობა, ინტერესთა კონფლიქტი და კონფიდენციალურობა 

განათლების კომიტეტი მოქმედებს მთლიანად პროფესიის საუკეთესო ინტერესების დასაცავად.  

კომიტეტის წევრები მუდმივად ახდენენ თავიანთი დამოუკიდებლობისა და კონფიდენცია-

ლურობის დემონსტრირებას, ასევე იმის დემონსტრირებას, რომ ინფორმირებულები არიან 

ინტერესთა პოტენციური კონფლიქტების შესახებ.   

იმისათვის, რომ ყველა კანდიდატს სამართლიანად და ობიექტურად მოექცნენ და არც ერთ 

კანდიდატს არ მიენიჭოს რაიმე უპირატესობა, განათლების კომიტეტი, რომელიც პასუხისმგებელია 

გამოცდებსა და საგამოცდო პროცესებზე, მათ შორის საგამოცდო ნამუშევრების შეფასებასა და 

შედეგების შესახებ ანგარიშის მომზადებაზე, უზრუნველყოფს დამოუკიდებლობას და გარეგ-

ნულადაც ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს, რომ არის დამოუკიდებელი ერთეული და არ არსებობს 

ინტერესთა კონფლიქტი. პირები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან საგამოცდო საკითხების 

ფაქტობრივი შემუშავებისა და საგამოცდო ნამუშევრების შეფასებაზე, შერჩეულნი არიან თავიანთი 

კვალიფიკაციის, გამოცდილებისა და ცოდნის გამო, გამოცდებზე შესამოწმებელი ცოდნისა და 

უნარ-ჩვევების დონის გათვალისწინებით.  

ინტერესთა კონფლიქტის სავარაუდო შემთხვევების გამოსავლენად გამოიყენება კონფიდენციალუ-

რობის დაცვის შესახებ ყოველწლიური შეთანხმების გაფორმება და შემდგომი კონტროლის  

პროცესები, კომიტეტის წევრების  დამოუკიდებლობისა და პატიოსნების მონიტორინგის მიზნით. 

კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ ყოველწლიური შეთანხმების ნიმუში იხილეთ 1-ელ 

დანართში.  

კონფიდენციალურობის დაცვაზე პასუხისმგებლობა, ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობა და 

ყველა კანდიდატის მიმართ სამართლიანი და ობიექტური მოპყრობა საგამოცდო პროცესში 

მონაწილე ყველა მხარეზე ვრცელდება. გამოცდებისა და საგამოცდო პროცესების 

კონფიდენციალურობისა და დაცულობის, ასევე ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობის 

უზრუნველყოფის პროცესები ვრცელდება საგამოცდო კითხვების შემმუშავებლებზე, გამოცდების 

ჩამტარებელ სუბიექტებსა და სხვა ნებისმიერ პირზე, რომელიც საგამოცდო პროცესების 

შემუშავებასა და განხორციელებაში მონაწილეობს.   
 

3. გამოცდის მომზადების პოლიტიკა 

3.1. ზოგადი პრინციპი 

სასერტიფიკაციო პროგრამის ფარგლებში გამოცდები ტარდება ბუღალტრული აღრიცხვის,  

ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ აღიარებული ბაფის საგამოცდო 

პროცესის შესაბამისად. 

ტესტების შედგენაზე პასუხისმგებელია განათლების კომიტეტი.   
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ტესტების შემუშავებისას გაითვალისწინება მათი საიმედოობის, ვალიდურობის, სამართლიანობის, 

გამჭვირვალობისა და საკმარისობის საკითხები. ქვემოთ აღწერილია შეფასების ხუთი პრინციპის 

არსი:   

შეფასების 

პრინციპი 

განმარტება 

ვალიდურობა 

 

ვალიდურობა განსაზღვრავს, შეფასების პროცედურით იზომება თუ არა ის, 

რისი შეფასებაც არის  გამიზნული.  

საიმედოობა 

 

საიმედოობა გულისხმობს, შეფასების პროცედურა მუდმივად გვაძლევს თუ 

არა ერთსა და იმავე შედეგს, ერთნაირ გარემოებებში.  

სამართლიანობა სამართლიანობა გულისხმობს იმას, რომ შეფასების პროცედურა არის 

კეთილსინდისიერი და მიუკერძოებელი. 

 

გამჭვირვალობა 

 

გამჭვირვალობა ნიშნავს იმას, რომ საჯაროდ ცნობილია შეფასების შესახებ 

დეტალური მონაცემები, როგორიცაა შესაფასებელი კომპეტენციების 

სფეროები და ღონისძიების ჩატარების დრო.  

საკმარისობა საკმარისობა გულისხმობს, რომ შეფასების პროცედურით მიღწეულია 

დაბალანსებულობა ცოდნის სიღრმესა და მასშტაბურობას, თეორიულ 

ცოდნასა და მის პრაქტიკულ გამოყენებას შორის და, სადაც ეს მართებულია, 

ინტეგრირებულია ცოდნის სხვადასხვა სფეროდან აღებული მასალა, 

რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა სიტუაციასა და კონტექსტში. 

 

განათლების კომიტეტი ტესტის სტრუქტურის განსაზღვრისა და ტესტის შემუშავებისას ხელმძღვა-

ნელობს შემდეგი კონცეპტუალური საკითხებით:   

 ტესტირების მიზნები;  

 შეფასების მიდგომა; 

 კითხვების ტიპების შერჩევა; 

 ტესტირების მოცულობა;  

 გამოცდის ვარიანტები; და  

 ტესტირების ფარგლები.  

თითოეულ საკითხზე ბაფის პოლიტიკა ქვემოთ არის განხილული.  

 

3.2. ტესტირების მიზნები 

განათლების კომიტეტის ამოცანაა იმგვარი გამოცდის სტრუქტურის გამოყენება, რომ 

კანდიდატებმა შეძლონ იმის დემონსტრირება, რომ მათ:  

 მიაღწიეს სასწავლო პროგრამაში მითითებული თითოეული საგნისთვის განსაზღვრულ 

სწავლის შედეგებს;  

 შეუძლიათ თეორიული ცოდნის ანალიტიკურად და პრაქტიკულად გამოყენება; 

 შეუძლიათ სხვადასხვა საგნის შესწავლის შედეგად მიღებული ცოდნის გამოყენება 

მრავალასპექტიანი, ან კომპლექსური პრობლემების გადასაჭრელად;  
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 შეუძლიათ კონკრეტული პრობლემის გადაჭრა შესაბამისი და შეუსაბამო მონაცემების 

განცალკევების შედეგად;  

 შეუძლიათ მრავალი პრობლემისგან შემდგარ სიტუაციებში პრობლემების გამოვლენა და მათი 

პრიორიტეტულობის განსაზღვრა, გადაჭრის საჭიროებისდა მიხედვით; 

 გაცნობიერებული აქვთ, რომ შესაძლოა არსებობდეს საგამოცდო კითხვებზე ალტერნატიული 

პასუხები და ესმით პროფესიული განსჯის მნიშვნელობა, ასეთ შემთხვევებში;  

 შეუძლიათ სხვადასხვა საკითხის ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ინტეგრირება;  

 შეუძლიათ მომხმარებლებისთვის ინფორმაციის ეფექტურად მიწოდება, რეალისტური 

რეკომენდაციების ლაკონურად და ლოგიკურად ფორმულირების გზით; 

 შეუძლიათ ეთიკური დილემის იდენტიფიკაცია.  

განათლების კომიტეტი საგამოცდო კითხვების შემუშავებამდე განსაზღვრავს გამოცდის 

კონკრეტულ მიზნებს. ტესტირების მიზნებს უნდა დაეყრდნოს  გადაწყვეტილებები, კითხვის 

ტიპისა და კითხვის დონის დადგენის თაობაზე.  

 

3.3. შეფასების მიდგომა 

ბაფის პოლიტიკაა გამოიყენოს ცოდნაზე დაფუძნებული შეფასების მოდულები კომპეტენციაზე 

დაფუძნებული შეფასების ელემენტებით. ამ დროს ყურადღება გამახვილებულია იმაზე:  

 კანდიდატმა შეიძინა თუ არა აუცილებელი პროფესიული ცოდნა იმისათვის, რომ შეასრულოს 

ის დავალებები, რომელთა შესრულებაც პროფესიონალ ბუღალტრებს მოეთხოვებათ; და  

 თუ როგორ შეუძლიათ კანდიდატებს კონკრეტული კომპეტენციების დემონსტრირება, 

რომელიც შესაძლებელია შეფასდეს გამოცდაზე სიტუაციური მაგალითების გამოყენებით.  

სერტიფიცირების მსურველი კანდიდატებისათვის ეს არის ის აუცილებელი პროფესიული ცოდნა 

და კომპეტენციები, რომელთა დაუფლებაც სერტიფიცირებულ ბუღალტერს მოეთხოვება, 

განათლების საერთაშორისო სტანდარტების (გსს) მიხედვით. როდესაც პირი გამოავლენს, რომ მას 

შეუძლია მოთხოვნილი სტანდარტით გათვალისწინებული ამოცანების შესრულება, მიიჩნევა, რომ 

იგი დაეუფლა სათანადო ცოდნას და კომპეტენციას.  

ბაფი კანდიდატის კომპეტენციის შესაფასებლად  იყენებს  სხვადასხვა ტიპის კითხვებზე 

დაფუძნებულ წერით გამოცდას.  

 

3.4. კითხვების ტიპების შერჩევა 

კანდიდატის კომპეტენციის შესაფასებლად ტესტირება ხდება რეალური სამუშაო გარემოს 

იმიტაციით სიტუაციური მაგალითების გამოყენებით. ტესტირებისათვის გამოიყენება კითხვები 

პასუხების ფიქსირებული ვარიანტებით და ღია ტიპის კითხვები. 

პასუხების ფიქსირებულ ვარიანტებიანი კითხვების შემთხვევაში, კანდიდატებმა სწორი პასუხი 

უნდა შეარჩიონ რამდენიმე ვარიანტიდან, ან კითხვაზე პასუხის გაცემა მოითხოვება ერთი 

სიტყვით, ან მოკლე ფრაზით. ამ ტიპის კითხვები მოიცავს კითხვებს მრავალი პასუხით, 

„სწორია/არასწორია“ პასუხებს, შესატყვისი სიტყვების (ფრაზების) ამორჩევას და ასევე ფრაზის 

(მოსაზრების) დასრულების შესახებ კითხვებს. ამ ტიპის კითხვებში სწორი პასუხის შესარჩევად 

შესაძლოა კანდიდატს მოეთხოვოს გამოთვლების შესრულება. პასუხების ფიქსირებულ 

ვარიანტებიანი კითხვების გამოყენება დაშვებულია შემდეგ გამოცდებზე: 
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 F1. ბუღალტერი ბიზნესში 

 F2. მენეჯერული აღრიცხვა  

 F3. ფინანსური აღრიცხვა 

საგამოცდო პაკეტში გამოყენებული პასუხების ფიქსირებულ ვარიანტებიანი კითხვების  რაო-

დენობა არ უნდა აღემატებოდეს 40 ერთეულს.  

ღია ტიპის კითხვების შემთხვევაში, კანდიდატებს მოეთხოვებათ ორიგინალური პასუხის დაწერა 

და წარმოდგენა, რაც მოიცავს კითხვებზე მოკლე პასუხების გაცემას, ესეების (თხზულების) 

დაწერას, პრაქტიკული შემთხვევების ანალიზს, პრობლემის გადაჭრასა და დავალებების 

შესრულებას.  

სწავლის შედეგების კომპეტენციის უმაღლესი დონის შესაფასებელი გამოცდა სრულად უნდა 

ეფუძნებოდეს პრაქტიკული შემთხვევების ანალიზს/სცენარს. 

კანდიდატისათვის წინასწარ უნდა იყოს ცნობილი ტესტის სტრუქტურა. ამ მიზნით განათლების 

კომიტეტი ბაფის ვებგვერდზე აქვეყნებს ტიპიურ ტესტებს ყველა საგამოცდო კურსისათვის. 

ტესტის ყველა კითხვაზე მითითებული იქნება მიკუთვნებული ქულა.  

ყოველი საგამოცდო ეტაპისათვის მზადდება ახალი საგამოცდო ტესტები. საგამოცდო ტესტში 

დასაშვებია წინა პერიოდში გამოყენებული კითხვის ანალოგიური შინაარსის კითხვის გამოყენება 

არაუმეტეს კითხვების 30 პროცენტისა. 

ტესტი აუცილებლად უნდა ითვალისწინებდეს იმ სიახლეებს, რომელიც კანონმდებლობასა და 

სტანდარტებში მომხდარი ცვლილებებიდან გამომდინარე ასახული იქნება სასწავლო პროგრამასა 

და წიგნებში. 

 

3.5. ტესტირების მოცულობა 

გამოცდის ვალიდურობისა და პროფესიისათვის შესაფერისობის მისაღწევად განათლების 

კომიტეტი ადგენს ტესტირების მოცულობას. ამ მიზნით გამოიყენება სასწავლო კურსით 

განსაზღვრული სწავლის შედეგები და კომპეტენციების სქემა (დანართი 2).  სასწავლო კურსი და 

სწავლის შედეგები მოცემულია მე-3 დანართში.  

 

3.6. გამოცდის ვარიანტები 

3.6.1. დახურული გამოცდა 

ბაფის პოლიტიკაა დახურული გამოცდის გამოყენება და დამკვიდრებულია ტესტების 

კონფიდენციალურობის დაცვა.  შესაბამისად არ ხდება ტესტების ბანკის ბეჭდვა ან/და სხვა 

ფორმით წინასწარ გავრცელება  და ტესტები ხელმისაწვდომი არ ხდება ფართო საზოგა-

დოებისათვის გამოცდის  ჩატარების შემდეგაც.  

ფართო საზოგადებისათვის ხელმისაწვდომია გამოცდაზე გამოყენებული სანიმუშო კითხვები, 

რომელიც უზრუნველყოფს კანდიდატის ორიენტირს გამოცდის შინაარსსა და ხასიათზე. 
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3.6.2. ლიტერატურასა და სხვა სასწავლო მასალებზე ხელმისაწვდომობა  

ტესტის შემუშავების დროს გათვალისწინებულია ის გარემოება, რომ გამოცდაზე  დაშვებული არაა 

სახელმძღვანელოს ან სხვა დამხმარე მასალის (მაგალითად,ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

აუდიტის სტანდარტები) გამოყენება.  

თუ გამოცდები დაკავშირებულია რაოდენობრივ ანალიზთან, კანდიდატს ეძლევა კალკულატორის 

გამოყენების უფლება. განათლების კომიტეტი უფლებამოსილია გადაწყვიტოს, კანდიდატები 

უზრუნველყოს თუ არა რაოდენობრივი ანალიზისათვის საჭირო ფორმულების წინასწარ-

მომზადებული ფურცლებით.  

3.6.3. განსაზღვრული დრო  

გამოცდის სტრუქტურა ითვალისწინებს განსაზღვრულ საგამოცდო დროს. გამოცდის დასრულების 

დროის განსაზღვრა კანდიდატების მიერ პრობლემებისა და საკითხების პრიორიტეტულობის 

განსაზღვრის (და, სავარაუდოდ, ზეწოლის ქვეშ მუშაობის) უნარ-ჩვევის გამომუშავებისა და 

შემოწმების საშუალებაა. განათლების კომიტეტი უფლებამოსილია დააწესოს გამოცდის განსხვა-

ვებული ხანგრძლივობა დისციპლინების მიხედვით. გამოცდის ხანგრძლივობა უნდა იყოს 

გონივრულლი და არ უნდა აღემატებოდეს 3,5 ასტრონომიულ საათს.  

 

3.7. ტესტირების ფარგლები 

3.7.1. მოცულობა 

გამოცდის კითხვების მოცულობა განისაზღვრება სასწავლო კურსის პროგრამის იმ საკითხების 

გათვალისწინებით, რომელთა შეფასებაც უნდა მოხდეს გამოცდაზე. განსაზღვრული მოცულობა 

უნდა იყოს საკმარისი იმის დასადგენად,  კანდიდატს გააჩნია თუ არა ის უნარი, რომელიც საჭიროა 

შესაბამისი სასწავლო კურსის პროგრამით განსაზღვრული ფუნქციის შესასრულებლად. 

3.7.2. ინტეგრირება 

ბაფის მიდგომაა, რომ საგამოცდო კითხვები ითვალისწინებდეს სასწავლო კურსის პროგრამის  

მრავალი ასპექტის შემოწმებას.  კერძოდ გამოცდის კითხვებმა უნდა უზრუნველყოს არა მარტო 

ტექნიკური ცოდნის, არამედ პროფესიული უნარ-ჩვევების, პროფესიული ფასეულობების, ეთიკისა 

და ქცევის საკითხების და ასევე უფრო ზოგადი ეკონომიკური ცოდნის ინტეგრირებულად 

შეფასება.  

3.7.3 ფსიქომეტრიული საკითხები  

ტესტირების ეფექტურობის განსაზღვრის მიზნით, ბაფი დანერგავს და გამოიყენებს ფსიქო-

მეტრიულ მაჩვენებლებს გამოცდის ვალიდურობისა და საიმედოობის დოკუმენტირებისა და 

რაოდენობრივი შეფასებისათვის. 

3.7.4. გამოცდის ფორმატი და ხანგრძლივობა 

გამოცდა ტარდება წერილობითი ფორმით. გამოცდის ხანგრძლივობა შეადგენს: 

ა)   2 საათსა და 15 წუთს შემდეგი გამოცდებისათვის: 

 F1. ბუღალტერი ბიზნესში 

 F2. მენეჯერული აღრიცხვა  

 F3. ფინანსური აღრიცხვა  

ბ)   3 საათსა და 30 წუთს - ყველა დანარჩენი გამოცდებისათვის. 
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4. ტესტების შემუშავების პროცესების მართვა  

4.1. ავტორების/მიმომხილველების შერჩევა 

ტესტებს, მისთვის შედგენილი კითვარებიდან ადგენს განათლების კომიტეტის წევრები ან 

კომიტეტის მიერ მოწვეული საგამოცდო კითხვების ავტორები. 

საგამოცდო კითხვების ავტორების გუნდი ყალიბდება კითხვების შემუშავების საბოლოო ვადამდე 

მინიმუმ ექვსი თვით ადრე.  

ავტორების გუნდის, როგორც ტესტის თანაავტორების კანდიდატურებს ამტკიცებს განათლების 

კომიტეტი.  

საგამოცდო კითხვების ავტორის შერჩევისთვის გამოიყენება შემდეგი კრიტერიუმები:  

 ტექნიკური კომპეტენცია და გამოცდილება; 

 წერის სათანადო უნარი;  

 გამოცდაზე შესამოწმებელი მასალის ცოდნა; 

 ორიგინალური კითხვების შემუშავების უნარი; 

 გამოცდების სპეციფიკის ცოდნა. 

ტესტის ავტორ(ებ)ის შესარჩევად განათლების კომიტეტი აქვეყნებს საკონკურსო განცხადებას 

ბაფის ვებგვერდზე. კონკურსში მონაწილეებს მოეთხოვებათ დაასაბუთონ რომ ფლობენ 

მოთხოვნილ კრიტერიუმებს.  

ტესტის ავტორი ვალდებულია იზრუნოს საკუთარი კვალიფიკაციისა და კომპეტენტურობის 

დონის შენარჩუნებაზე და ამაღლებაზე. 

განათლების კომიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სათანადო ტრენინგების ჩატარება ტესტის 

ავტორების კვალიფიკაციისა და კომპეტენტურობის დონის ასამაღლებლად. 

 

4.2. ავტორებისთვის განკუთვნილი მითითებები  

ტესტის ავტორებს მიეწოდებათ დეტალური ინფორმაცია საგამოცდო საკითხების მოცულობის 

შესახებ, სადაც აღწერილია, რა მოითხოვება კითხვისგან/კითხვებისგან, განსაზღვრულია 

მოთხოვნების რაოდენობა, თითოეული მოთხოვნის ტიპი და ხელმისაწვდომი ქულების 

რაოდენობა. ავტორებს ასევე გადაეცემათ ტესტის ავტორებისთვის განკუთვნილი ინსტრუქციები, 

ანუ სახელმძღვანელო მითითებები, რომლებიც მოიცავს კითხვის მისაღები ფორმატების/სტილის 

კრიტერიუმებს, შემუშავებული კითხვების ჩაბარების  ზღვრულ  ვადებსა და წესს, შრომის 

ანაზღაურების განაკვეთს.  

საგამოცდო კითხვების ავტორებისთვის განკუთვნილი ინსტრუქციები მოიცავს შეხსენებას, რომ 

მხოლოდ ის კითხვები გამოიყენონ, რომლებიც არ ყოფილა გამოყენებული წინამორბედ 

გამოცდაზე, ტექსტში (სახელმძღვანელოში), ან სხვა სასწავლო მასალაში. ავტორებს ასევე ეძლევათ 

მითითებები იმის თაობაზე, რომ, შეძლებისდაგვარად, თავიდან აიცილონ ვრცელი, ან 

მოსაბეზრებელი გაანგარიშებები. სხვა მნიშვნელოვანი გასათვალისწინებელი საკითხებია: (ა) 

სიტუაციური მაგალითის სცენარში მოცემული კითხვის რეალურობის უზრუნველყოფა, (ბ) 

რეალურ ადამიანებზე, ადგილებზე, ან საწარმოებზე მითითებების თავის არიდება და (გ) სცენარში  

გენდერული მიკერძოებულობის, ან სხვადასხვა სტერეოტიპის ხსენებისთვის თავის არიდება. 

ავტორებს რეკომენდაცია ეძლევათ, გაითვალისწინონ გამოცდის ხანგრძლივობა, რათა უზრუნ-
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ველყონ, რომ კარგად მომზადებულმა კანდიდატებმა გამოცდის დასრულება შეძლონ გამოყოფილ 

დროში. ავტორებს ასევე მოეთხოვებათ ცხადი, დირექტიული სიტყვების გამოყენება, რათა 

კონკრეტულად მიუთითონ, რისი გაკეთება მოეთხოვებათ კანდიდატებს საგამოცდო კითხვებზე 

გაცემულ პასუხში.  

კითხვების შემუშავების შემდეგ ავტორებმა ყურადღებით უნდა განიხილონ კითხვები  

კანდიდატის თვალთახედვით, რათა დაინახონ, დასმული კითხვები ბუნდოვანი ხომ არ არის, ხომ 

არ შეიცავს უსიტყვო დაშვებებს, ან არასრულ მონაცემებს. ზემოაღნიშნული პროცესის ნაწილია 

კითხვებისთვის მინიჭებული ქულების მართებულობის შეფასება, მათი სირთულისა და 

მოცულობის, ასევე მოცემულ სასწავლო კურსის პროგრამაში საკითხის შედარებითი მნიშვნელობის 

გათვალისწინებით.  ყურადღება უნდა მიექცეს იმას, კითხვაზე პასუხის გასაცემად აუცილებელი 

კომპეტენციის დონე შეესაბამება თუ არა გამოცდაზე შესამოწმებელი კომპეტენციის დონეს 

(ავტორებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელო მითითებების ნიმუში იხილეთ მე-4 დანართში). 

 

4.3. ტესტების დამტკიცების პროცესი  

განათლების კომიტეტი დარწმუნებული უნდა იყოს საგამოცდო ტესტების პაკეტის 

ვარგისიანობაში. თუ ეს მიუღწეველია სხვა გზით, მაშინ განათლების კომიტეტი ნიშნავს 

მომზადებული კითხვების ტესტირებას და/ან მიმოხილვას. ამ მიდგომის გამოყენების დროს: 

 გამოცდის წინასწარი ტესტირება მოხდება იმიტაციურ პირობებში, რომელშიც მონაწილეობას 

მიიღებენ შემფასებლების მცირე ჯგუფი, ახალი კურსდამთავრებულები ან/და განათლების 

კომიტეტის წევრები (მონაწილეთა რაოდენობას განსაზღვრავს კომიტეტის თავმჯდომარე); 

 იმიტაციურ გამოცდაში მონაწილეები ხელს აწერენ კონფიდენციალურობის დაცვის 

ხელწერილს და წარმოადგენენ თავიანთ მოსაზრებებს, ჩაბარებული გამოცდისთვის 

დათმობილი დროის, კითხვების სირთულის, სიცხადისა და შინაარსის შესახებ.  

 დაინიშნება დამოუკიდებელი მიმომხილველი, რომელსაც დაევალება  საგამოცდო პაკეტის 

შინაარსის,  მოცულობის და სირთულის ხარისხის მიმოხილვა და კომენტარების მომზადება; 

ტესტებს განიხილავს და ამტკიცებს განათლების კომიტეტი. ტესტების საბოლოო დამტკიცების 

დროს ფასდება, შემოთავაზებული საგამოცდო ტესტებით რაოდენ კარგად მოწმდება შესაბამისი 

სასწავლო კურსის პროგრამით გათვალისწინებული ცოდნა, უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები.  

ტესტების საბოლოო განხილვა/დამტკიცებაში მონაწილეობს განათლების კომიტეტის თავ-

მჯდომარე და კომიტეტის მინიმუმ ორი წევრი, რომლებსაც წინასწარ გადასცემენ საგამოცდო 

პაკეტის პროექტს მათი სიღრმისეული მიმოხილვისათვის.  

ტესტების დასამტკიცებლად განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:  

 საგამოცდო საკითხებში შეტანილი მასალის შესაბამისობა სასწავლო კურსის პროგრამასთან; 

 კითხვების სირთულე გამოცდის მიზანთან მიმართებით; 

 რა მასშტაბით იყო გამოყენებული იგივე, ან ანალოგიური კითხვები წინა გამოცდების დროს; 

 კითხვების სიცხადე კანდიდატების თვალთახედვით; 

 კონფიდენციალობის უზრუნველყოფის გარანტიები; 

 თითოეული კითხვისთვის მინიჭებული ხვედრითი წილი და ქულები იმ თემებთან 

მიმართებით, რომლებსაც მოიცავს კითხვები.  
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5. გამოცდის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა გამოცდის ჩატარების თარიღამდე 

5.1 უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა  

ბაფის თანამშრომლებისათვის კონფიდენციალური საკითხების შემთხვევითი გამჟღავნების 

თავიდან ასაცილებლად ტესტის ავტორები მუშაობენ ოფისის გარეთ (სახლში), ან, აუცილებლობის 

შემთხვევაში, ბაფი გამოყოფს ოფისის იმ ნაწილს, სადაც შეზღუდული იქნება თანამშრომლებისა და 

ოფისის სტუმრების თავისუფალი შესვლა. კონფიდენციალური მასალის დასაცავად ავტორები 

იყენებენ თავიანთ კომპიუტერში მომზადებული ტესტების (მათი ნაწილის) პაროლით დაცვის 

საშუალებას. 

ავტორების მიერ წარმოდგენილი კითხვები და საბოლოოდ დამტკიცებული ტესტები გადაეცემა 

განათლების კომიტეტის თავმჯდომარეს გარე ელექტრონული მეხსიერებაში (CD ან USB ფლეშ 

მეხსიერბა) ჩაწერილი და ინახება სეიფში, მასზე ხელმისაწვდომობის შეზღუდვის მიზნით. 

კომპიუტერში არსებული ფაილები და კონკრეტულ კითხვებზე წვდომა დაცულია პაროლით.  

გაუთვალისწინებელი მოვლენებისათვის ბაფი ადგენს საგანგებო გეგმას. მისი შინაარსი 

მდგომარეობს შემდეგში: 

 თუ გამოცდის ჩატარებამდე გამომჟღავნდება, რომ მის შესახებ ინფორმაციამ გაჟონა, მაშინ 

განათლების კომიტეტი გამოიკვლევს გაჟონვის მიზეზს და გაჟონილი ინფორმაციის 

სერიოზულობის გათვალისწინებით, გამოიტანს გადაწყვეტილებას გამოცდის გაუქმების 

შესახებ;  

 საგამოცდო სესიის ჩაშლის თავიდან ასაცილებლად ყოველი საგამოცდო სესიისათვის 

მომზადებული იქნება სარეზერვო საგამოცდო პაკეტი; სარეზერვოო პაკეტი ინახება 

ელექტრონული ფორმით და დაცული იქნება პაროლით.  

• თუ გამოცდის ჩატარების შემდეგ გამომჟღავნდება, რომ მის შესახებ ინფორმაციამ გაჟონა, 

ასეთი ფაქტი  ინდივიდუალურად განიხილება. გაჟონვის მასშტაბის შეფასების შემდეგ 

განისაზღვრება საგამოცდო პროცესისადმი ნდობის ან/და საიმედოობის დაკარგვის ხარისხი. 

განხილვის შემდეგ შესაძლოა,  გაუქმებულად გამოაცხადდეს ერთი ან უფრო მეტი 

კანდიდატის გამოცდის შედეგები. უარეს შემთხვევაში, გამოცდის შედეგები შესაძლოა 

მთლიანად გამოცხადდეს გაუქმებულად; 

 თუ სტიქიური უბედურება ან კატასტროფა, როგორიცაა წყალდიდობა, ან ბომბის აფეთქების 

მუქარა, შეუძლებელს ხდის კანდიდატების დროულად გამოცხადებას საგამოცდო ცენტრში, 

გამოცდის დაგვიანებით დაწყებაზე ან სხვა თარიღში გადატანაზე გადაწყვეტილებას იღებს 

განათლების კომიტეტი.  თუ დაგვიანება „მოკლევადიანი პერიოდით შემოიფარგლება“, 

შეიძლება გაგრძელდეს თავდაპირველი გამოცდა. სხვა შემთხვევაში, კომიტეტი სანაცვლო   

გამოცდას დანიშნავს სხვა დღეს, მაქსიმალურად მალე.   

 

5.2. საგამოცდო პაკეტების დაბეჭდვა და შენახვა 

ბეჭდვის დროს დაშვებული შეცდომების, ან გამოტოვებული ასოების შესასწორებლად ბაფი 

იყენებს პროფესიონალ რედაქტორს. 

მკაცრად კონტროლდება ტესტების ბეჭდვის (გამრავლების) პროცესი. კომიტეტის თავმჯდომარე 

გასამრავლებელ ტესტს ბეჯდავს ერთ ეგზემპლარად, ათავსებს კონვერტში და დალუქული სახით 

აგზავნის გასამრავლებლად ბეჭდვის პროცესზე ზედამხედველობის უფლების მქონე პირის  

მეშვეობით.  
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ტესტები იბეჭდება მესამე პირთან, მასთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 

ხელშეკრულებაში გაითვალისწინება კონტრაჰენტის პასუხისმგებლობა ბეჭდვის პროცესში 

ტესტების გამჟღავნებასთან დაკავშირებით. ასევე მისი ვალდებულებაა ბეჭდვის პროცესზე 

დაკვირვებისა და ზედამხედველობის უფლება მისცეს ბაფის მიერ დანიშნულ პირს 

(თანამშრომელს).  როგორც წესი, ბაფის თანამშრომელი (ოფისის მენეჯერი) მთელ პროცესს 

ესწრება, რათა არ დაუშვას არაუფლებამოსილი პირების მიერ საგამოცდო პაკეტზე წვდომა და 

ბეჭდვის ეტაპზე არ მოხდეს საგამოცდო ტესტების გარეთ გატანა. ბეჭდვის დასრულების შემდეგ 

საბეჭდად გამოყენებული და წუნად მიჩნეული ქაღალდები  ან/და ტესტის ზედმეტი ეგზემპლარი 

გროვდება და ნადგურდება ბაფის თანამშრომლის თანდასწრებით. 

დაბეჭდილი ტესტები უსაფრთხოდ იკვრება, ილუქება და ლაგდება შეხვეულ პაკეტებად. მისი 

ბაფის ოფისამდე ტრანსპორტირება ხდება ბაფის სატრანსპორტო საშუალებით ბეჭდვის პროცესზე 

ზედამხედველობის უფლების მქონე პირის თანხლებით. დაპაკეტებული ტესტები გამოცდის წინა 

დღემდე ინახება ბაფის ოფისში ჩაკეტილ ადგილას.   

საგამოცდო პაკეტების უსაფრთხო შენახვაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება  ბაფის თანამშრომელს, 

რომელიც ზედამხედველობას ახორციელებდა ტესტების ბეჭდვაზე, დაპაკეტებასა და 

ტრანსპორტირებაზე. მესამე პირზე გასამრავლებლად ტესტების გადაცემასა და გამრავლებული 

ტესტების მიღებაზე ფორმდება მიღება ჩაბარების აქტი.  

ტესტები განათლების კომიტეტის თავმჯდომარეს გადაეცემა გამოცდის წინა დღეს საგამოცდო 

ოთახებში კანდიდატთა რაოდენობების მიხედვით დასაკომპექტებლად. ოთახების მიხედვით 

დაკომპლექტებული საგამოცდო პაკეტები ილუქება და ინახება ბაფის ოფისში ჩაკეტილ უსაფრთხო 

ადგილას (მე-6 დანართში მოტანილია საგამოცდო ტესტების ბეჭდვა/შენახვის ინსტრუქცია).   

5.3. საკანცელარიო და სხვა მასალის გაკონტროლება 

ბაფი ასევე იყენებს დაცვის პროცედურებს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კანდიდატებმა 

საგამოცდო ცენტრში არ შემოიტანონ აკრძალული წერილობითი მასალა (განსაზღვრულია 

გამოცდაზე ქცევის წესებით) და მათ მხოლოდ ბაფის მიერ მიწოდებული საგამოცდო კითხვების 

პასუხების რვეულები  გამოიყენონ.  

საგამოცდო ცენტრში  იგზავნება ზუსტად ადეკვატური რაოდენობის საკანცელარიო ნივთები. ეს 

რაოდენობა შესაძლოა იყოს გამოცდაზე დარეგისტრირებული კანდიდატების რაოდენობის 110%-

თვის საჭირო რაოდენობა.  

გამოცდაზე პასუხის გასაცემად ბაფი იყენებს მხოლოდ პასუხის რვეულებს.  კანდიდატები, 

ჩვეულებისამებრ, ყოველ საგამოცდო კითხვების რვეულის გარეკანზე წერენ თავიანთ სახელს, 

გვარს და ბაფის წევრობის მოწმობის ნომერს (პირადი საიდენტიფიკაციო კოდი).  

როგორც წესი, კანდიდატები საგამოცდო ნაშრომს აბარებენ საგამოცდო ოთახის პასუხისმგებელ 

ზედამხედველს, რომელიც მას ათავსებს ინდივიდუალურ კონვერტში.  
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6. კანდიდატების დაშვება გამოცდაზე 

6.1. მიმოხილვა 

გამოცდის ჩატარების თარიღამდე ბაფი ატარებს კონტროლის ზომებს, რათა უზრუნველყოს 

გამოცდის ჩაბარება (ა) მხოლოდ უფლებამოსილი კანდიდატების მიერ და (ბ) ისეთ პირობებში, 

რომელიც სამართლიანია კანდიდატისათვის, მაგალითად, კანდიდატების სპეციალური 

საჭიროებების დაკმაყოფილება.  

 

6.2. კანდიდატების გამოცდაზე დაშვება 

პირის გამოცდაზე დასაშვებად აუცილებელი ბაფში კანდიდატად რეგისტრაცია. რეგისტრაციის 

მიზანია იმაში დარწმუნება, რომ კანდიდატი აკმაყოფილებს სასერტიფიკაციო გამოცდებში 

მონაწილეობისათვის დადგენილ მოთხოვნებს. კანდიდატად რეგისტრაციისათვის პირს 

მოეთხოვება შემდეგი დოკუმენტების წარდგენა: 

 განცხადება; 

 განათლებისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი; 

 კანდიდატის ანკეტა (დანართი 5),; 

 ფოტოსურათი მატერიალური და ელექტრონული ფორმით. 

რეგისტრაციის შემდეგ კანდიდატს ენიჭება რეგისტრაციის ნომერი და გადაეცემა პაროლი 

გამოცდაზე ელექტრონულ რეგისტრაციისათვის. 

ყოველ გამოცდაზე გასვლის უფლების მოსაპოვებლად კანდიდატი რეგისტრაციას გადის ბაფის 

კანდიდატთა მონაცემთა ბაზაში http://lms.accatraining.ge/projects/gfpaa/index.php ონლაინ რეჟიმში. 

რეგისტრაციის წესები აღწერილია მე-7 დანართში. კანდიდატის ონლაინ განაცხადი გადამოწმდება 

განათლების კოორდინატორის მიერ და ადასტურებს მის გამოცდაზე დაშვების შესაძლებლობას. 

კანდიდატს შესაძლებლობა აქვს მისი განცხადების დაკმაყოფილებაზე აღნიშნვა ნახოს საკუთარი 

პაროლის გამოყენებით. გამოცდაზე რეგისტრაცია წყდება საგამოცდო თარიღამდე  10 დღით ადრე. 

რეგისტრაციის შეწყვეტის შემდეგ განათლების კოორდინატორი ამზადებს კანდიდატების ერთიან 

სიას საგამოცდო მოდულების ჭრილში და გადასცემს განათლების კომიტეტს.  

განათლების კომიტეტი ამტკიცებს გამოცდაზე გამსვლელი კანდიდატების სიას. იგი გადაეცემა 

მთავარ ზედამხედველს გამოცდაზე გამოცხადებული კანდიდატის რეგისტრაციაში გასა-

ტარებლად.  

კომიტეტის თავმჯდომარე ადგენს საგამოცდო ცენტრში საგამოცდო ოთახების მიხედვით 

კანდიდატების განაწილების შესაძლებლობებს და ამზადებს კანდიდატების განთავსების გეგმას.  

http://lms.accatraining.ge/projects/gfpaa/index.php
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6.3. კანდიდატებისათვის განკუთვნილი ინსტრუქციები  

კანდიდატებს რეგისტრირების დროს გადაეცემათ სამახსოვრო (დანართი 7), სასერტიფიკაციო 

პროგრამაში მონაწილეობისა და საგამოცდო ინსტრუქციებთან დაკავშირებით. 

კანდიდატებს შესაძლებლობა აქვთ,  გამოცდის თარიღამდე საკმაო ხნით ადრე გაეცნონ საგამოცდო 

წესებს/ინსტრუქციებს ბაფის ვებგვერდის გამოყენებით. ინსტრუქციები მუდმივადაა 

განთავსებული ვებ-გვერდებზე.  

კანდიდატებისათვის განკუთვნილი ინსტრუქციები მოიცავს შემდეგ მნიშვნელოვან ინფორმაციას:  

 კანდიდატის გამოცდაზე დაშვების კრიტერიუმების დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებულ 

წესები;  

 გამოცდის ჩატარების დრო და ხანგრძლივობა;  

 საგამოცდო ცენტრში გამოცხადებისა და საგამოცდო ცენტრის დატოვების დროსთან 

დაკავშირებული წესები;  

 გამოცდაზე დაშვებული ნივთები: კალმები, ფანქრები, საშლელები, კალკულატორები,;  

 ვინაობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მოთხოვნილი ფორმა;  

 არასათანადო მოქცევის განმარტება და მასთან დაკავშირებული სანქციები;  

 ინფორმაცია შედეგების შეტყობინების შესახებ;  

 სპეციალური განხილვის /გასაჩივრების პროცესი.  

მე-9 დანართში დეტალურად არის აღწერილი კანდიდატებისათვის განკუთვნილი საგამოცდო 

ინფორმაცია. 

 

6.4. სპეციალური საჭიროებების მქონე კანდიდატები  

სპეციალური საჭიროებების მქონე კანდიდატებს ბაფი სთავაზობს შემდეგი ტიპის საშუალებებს:  

დაქვეითებული სმენის შემთხვევაში: კანდიდატის განაცხადის საფუძველზე განათლების 

კომიტეტის მიერ მომზადდება დამატებითი წერილობითი ინსტრუქცია.  

დაქვეითებული მხედველობისას: კანდიდატის განაცხადის საფუძველზე, საგამოცდო კითხვები 

მომზადდება უფრო დიდი შრიფტით. უზრუნველყოფილი იქნება სპეციალური განათება, 

გამოცდის წაკითხვაში დახმარებისათვის დამატებითი დროის გამოყოფა (საკითხი გადაწყდება 

ინდივიდუალურად);  

საგამოცდო ცენტრის შერჩევისას გათვალისწინებული იქნება შეზღუდული მობილურობის მქონე 

კანდიდატების მდგომარეობა და შეირჩევა ისეთი ობიექტი,  სადაც ფიზიკურად ადვილია შესვლა.   

გარდა ამისა, შეიძლება განათლების კომიტეტის გადაწყვეტილბით, მათ ასევე დამატებითი დროც 

გამოეყოთ;  

სპეციალური საჭიროებების მქონე კანდიდატებმა განათლების კომიტეტს უნდა მიმართონ 

განცხადებით გამოცდის თარიღამდე ერთი თვით ადრე. 

მე-10 დანართში წარმოდგენილია სპეციალურ პირობებში გამოცდის ჩაბარების განაცხადის 

ნიმუში. 
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7. გამოცდის ჩატარება 

7.1. საგამოცდო ცენტრის შერჩევა 

ყველა კანდიდატის გამოცდა ტარდება ერთ ცენტრში. აპრობირებული და გამოცდილი 

მიდგომებიდან გამომდინარე გამოცდები ტარდება ბაფის პროფესიონალ ბუღალტერთა 

ინსტიტუტის შენობაში. გამოცდაზე ზედამხედველობას ახორციელებენ ბაფის განათლების 

კომიტეტის მიერ შერჩეული, სათანადო უნარ-ჩვევებისა და წლების მანძილზე დაგროვილი 

გამოცდილების მქონე ზედამხედველები.  

კანდიდატების რაოდენობის სიჭარბის ან/და სხვა გარემოებიდან გამომდინარე, საჭიროების 

შემთხვევაში,  განათლების კომიტეტი შეარჩევს სხვა საგამოცდო ცენტრს.  

განათლების კომიტეტი საგამოცდო ცენტრის შესარჩევად გამოიყენებს კრიტერიუმებს, რომლის 

მიხედვით ყველა კანდიდატს ექმნება ერთნაირი და გონივრული კომფორტი და ამავე დროს 

უზრუნველყოფილი იქნება საგამოცდო პროცესის უსაფრთხოება და დაცულობა. კერძოდ, ცენტრის 

შერჩევისას გათვალისწინებული იქნება:  

 გონივრულად ადვილად მისადგომია თუ არა ავტომობილების, ან საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტისთვის და ცენტრის შენობის მახლობლად საკმარისი ავტოსადგომებია თუ არა;  

 კომფორტულია თუ არა, არის თუ არა სათანადო გათბობის და გაგრილების შესაძლებლობა;  

 უზრუნველყოფილია თუ არა სათანადო განათებითა და ვენტილაცით 

 აკმაყოფილებს თუ არა სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტებს და აქვს თუ არა ადვილად 

მისადგომი საავარიო გასასვლელები; 

• შესაძლებელია თუ არა კანდიდატებს შორის საკმარისი მანძილის დაცვა. საკმარისი მანძილის 

განმსაზღვრელია შემდეგი: 

 2.2 კვ.მ. ფართობი ერთ კანდიდატზე;  

 ინდივიდუალური მაგიდები ზომით 0,5მ. x 0,75 მ-ზე;  

 მაგიდების დაშორება წინ, უკან ან  გვერდით მდგომი მაგიდიდან 1 მ.   

 ინდივიდუალური მაგიდის ალტერნატივაა 1,8-2 მ. სიგრძის მაგიდა  2 კანდიდატისათვის;  

 დაცულია თუ არა ხელშემშლელი ხმაურისგან; 

 აღჭურვილია თუ არა საგამოცდო მასალების შესანახი ადვილად მისადგომი და უსაფრთხო 

ადგილით;  

 გამოყოფილია თუ არა სამუშაო ადგილი ზედამხედველებისთვის;  

 საათი ისეთ ადგილას არის თუ არა განთავსებული, რომ ყველა კანდიდატს შეეძლოს მისი 

დანახვა;  

 შესაძლებელია თუ არა ოთახში შესვლისა და გამოსვლის გაკონტროლება; და  

 ტუალეტები მოწყობილია  თუ არა ხელსაბანებისთვის გამოცალკევებული  ადგილით, 

საიდანაც შეიძლება შესვლისა და გამოსვლის გაკონტროლება.  

7.2. საგამოცდო მასალის დარიგება  

გამოცდის თარიღამდე საგამოცდო მასალა ინახება ბაფის ოფისში უსაფრთხო ადგილას. გამოცდის 

წინა დღეს განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე: 

 ამზადებს საგამოცდო ცენტრში კანდიდატების განაწილების სქემას ოთახების მიხედვით; 
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 დამხმარე პერსონალის გამოყენებით ნომრავს მაგიდებს და რწმუნდება კანდიდატების 

მისაღებად ცენტრის მზადყოფნაში; 

 აკომპლექტებს საგამოცდო მასალას ცალკეულ საგამოცდო ოთახში საჭირო რაოდენობის 

მიხედვით, ათავსებს და ლუქავს მათ ცალ-ცალკე პაკეტებად მთავარი ზედამხედველის 

თანდასწრებით; 

 დაპაკეტებულ-დალუქულ საგამოცდო მასალას აბრუნებს უსაფრთხო ადგილას შესანახად.  

გამოცდის დაწყებამდე 1 საათით ადრე დაკომპლექტებული და დალუქული საგამოცდო მაცალა 

გადაეცემა განათლების კომიტეტიდან მთავარ ზედამხედველად დანიშნულ პირს, რომელსაც  

პასუხისმგებლობა ეკისრება საგამოცდო ცენტრში მთლიანად გამოცდის ჩატარებაზე. მთავარ 

ზედამხედველზე საგამოცდო მასალის გადაცემა ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტით. მთავარი 

ზედამხედველი საგამოცდო მასალას უნაწილებს  საგამოცდო ოთახში პასუხისმგებელ 

ზედამხედველად დანიშნულ პირებს კანდიდატებზე დასარიგებლად.  

7.3. საგამოცდო ცენტრის ზედამხედველების მოვალეობები   

გამოცდის მიმდინარეობისას კანდიდატებზე სათანადო მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, 

გამოიყოფა საკმარისი ზედამხედველები, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს იმის გარანტია, რომ 

გამოუვლენელი არ დარჩება არც ერთი კანდიდატის მიერ ჩანაწერის ან სხვა დაუშვებელი მასალის 

გამოყენება, საგამოცდო  კითხვების, ან პასუხების გადაწერა მათი საგამოცდო ოთახიდან შემდგომ 

გატანის მიზნით,  სხვა კანდიდატის პასუხების რვეულში ჩახედვა, ან გამოცდასთან დაკავში-

რებული მასალის გატანა საგამოცდო ოთახიდან.  

მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად მთავარ ზედამხედველს ეხმარებიან ზედამხედველები. 

განათლების კომიტეტის მრავალწლიანი გამოცდილებით არსებობს ზედამხედველობის პრაქტიკის 

მქონე პირთა სია. მათთან წინასწარი კომუნიკაციით მთავარი ზედამხედველი აზუსტებს შეძლებენ 

თუ არა ისინი ზედამხედველის როლის შესრულებას გამოცდის დღეებში. პირები, რომლებიც 

მოწვეული იქნებიან ზედამხედველებად, გამოცდის დღეს საგამოცდო ცენტრში ცხადდებიან 

გამოცდის დაწყებამდე ერთი საათით ადრე. მათ ეძლევათ ზუსტი მითითებები მონიტორინგის 

განსახორციელებლად (მე-12 დანართში აღწერილია ზედამხედველებისათვის განკუთვნილი 

ინსტრუქცია).  

ზედამხედველების საჭირო რაოდენობას განსაზღვრავს მთავარი ზედამხედველი იმ პრინციპით, 

რომ ყოველ საგამოცდო ოთახში გამოცდაზე მონიტორინგს ორი ზედამხედველი ახორციელებდეს.   

ზედამხედველებს არ უნდა ჰქონდეთ ახლო ოჯახური/ნათესაური ურთიერთობა რომელიმე 

კანდიდატთან, რომელიც მოცემულ თარიღში წერს გამოცდას, არც სხვა ისეთი პრობლემა უნდა 

არსებობდეს, რასაც პოტენციურად შეუძლია ინტერესთა კონფლიქტის გამოწვევა.  

მოწვეული ზედამხედველები უნდა იყვნენ თავაზიანი, გულისხმიერი, ჩამოყალიბებული 

პიროვნებები, ტაქტიანი, პუნქტუალური და მონიტორინგის სათანადო უნარ-ჩვევის მქონე პირები.  

ზედემხედველად შესაძლებელია მოწვეული იყოს როგორც ბაფის წევრი ისე გარეშე პირები. 

დაუშვებელია ზედამხედველებად იმ პირების მოწვევა, რომლებიც ბაფის ფარგლებში ლექციებს 

უტარებდნენ კანდიდატებს.  

მთავარი ზედამხედველი. საგამოცდო ცენტრის მთავარი ზედამხედველი პასუხისმგებელია:  

 საგამოცდო მასალების დაცვის უზრუნველყოფაზე;  

 კანდიდატების უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე;  

 ზედამხედველების შერჩევა/მომზადებასა და მათზე ზედამხედველობის განხორციელებაზე;  
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 კანდიდატების მიერ ჩაბარებული საგამოცდო მასალის შედარებაზე გამოცდაზე დამსწრე 

კანდიდატების რაოდენობასთან; და  

 ყველა მასალის სათანადოდ მომზადების უზრუნველყოფაზე განათლების კომიტეტისათვის 

გადასაცემად. 

საგამოცდო ცენტრის მთავარი ზედამხედველი დაკისრებულ პასუხისმგებლობებს აცნობს ყველა 

ზედამხედველს, რომლებიც ადმინისტრაციული პროცედურების განხორციელებაში ეხმარებიან 

საგამოცდო ცენტრში (მთავარი ზედამხედველის ფუნქციების შესრულებისათვის დამხმარე 

დოკუმენტები მოცემულია მე-11 დანართში).  

სხვა ზედამმხედველები. სხვა ზედამხედველების მოვალეობებია: 

 გამოცდაზე გამოცხადებული კანდიდატების ვინაობის დადგენა, რეგისტრაცია, საგამოცდო 

ოთახებში განაწილება და განთავსება;  

 საგამოცდო მასალის განაწილება;  

 გამოცდის დროს კანდიდატებზე დაკვირვება;  

 საგამოცდო ოთახში შესვლისა და გამოსვლის კონტროლი;  

 საგამოცდო მასალების შეგროვება, აღრიცხვა და უსაფრთხოდ შენახვა; და  

 რეაგირება უწესრიგობასა და საგანგებო სიტუაციებზე.  

ზედამხედველები:  

 იმოსებიან აკურატულად და იცვამენ კომფორტულ, უხმაურო ფეხსაცმელს. ატარებენ 

ვინაობის საიდენტიფიკაციო ნიშანს/იარლიყს;  

 უზრუნველყოფენ წყნარ და კომფორტულ ატმოსფეროს კანდიდატებისათვის;  

 საგამოცდო ცენტრის მთავარ ზედამხედველს ატყობინებენ უჩვეულო სიტუაციების შესახებ;  

 აქტიურად მოძრაობენ და ათვალიერებენ საგამოცდო ოთახს; 

 არ საუბრობენ და არც კითხულობენ გამოცდის მიმდინარეობისას.  

7.4. უსაფრთხოების საკითხები  

7.4.1. ლეგიტიმური კანდიდატების იდენტიფიცირება  

საგამოცდო ცენტრის მთავარ ზედამხედველს გადაეცემა იმ კანდიდატების სია, რომელთაც 

გამოცდის ჩაბარების ნებართვა მიეცათ. კანდიდატების სიები დგება ანბანის მიხედვით. 

კანდიდატებს მოეთხოვებათ ვინაობის დამადასტურებელი სათანადო დოკუმენტის წარმოდგენა. 

ამგვარი დოკუმენტია ბაფის მიერ გაცემული ფოტოსურათიანი წევრის მოწმობა ან/და პირადობის 

დამადასტურებელი მოწმობა.  

საგამოცდო ოთახში შესვლამდე კანდიდატი ვინაობის დამადასტურებელ დოკუმენტს წარუდგენს 

მარეგისტრირებელ ზედამხედველს და ხელს აწერს სარეგისტრაციო სიაში მისი გვარის გასწვრივ. 

რეგისტრაციის დროს კანდიდატს გადაეცემა საგამოცდო ოთახის და მაგიდის ნომრის 

მიმანიშნებელი ბარათი. 

7.4.2. საგამოცდო ოთახში შესვლა/ოთახიდან გასვლა    

საგამოცდო ოთახში დაიშვებიან მხოლოდ ლეგიტიმური კანდიდატები. კანდიდატებს  ოთახში 

შესვლა დასაშვებია გამოცდის ოფიციალურ დაწყებამდე 30 წუთით ადრე. დაგვიანების 
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შემთხვევაში კანდიდატები დაიშვებიან მაშინ, თუ გამოცდის დაწყებიდან გასული არ არის 

მხოლოდ 45 წუთზე მეტი.  

ნებისმიერი კანდიდატის საგამოცდო ოთახიდან გასვლა და ოთახში დაბრუნება გამოცდის 

გაგრძელების უფლებით დასაშვებია გამოცდის დაწყებიდან ერთი საათის შემდეგ. იგი 

დაუშვებელია გამოცდის ბოლო 30-წუთიან პერიოდში. კანდიდატი უფლებამოსილია წერის 

დასრულების შემდეგ გავიდეს საგამოცდო ოთახიდან. ასეთ შემთხვევაში, კანდიდატმა უნდა 

დატოვოს საგამოცდო სივრცე (დერაფანი) დაუყოვნებლივ. დაუშვებელია საგამოცდო ოთახში 

ხელახლა შესვლა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ოფიციალურად ხდება ოთახიდან გაშვება 

ზედამხედველების თანხმობით, მაგალითად ტუალეტში წასასვლელად. ოთახში ხელახლა 

შესვლის უფლებით ოთახიდან დროებით გასვლის დროს კანდიდატმა თავისი საგამოცდო მასალა  

მაგიდაზე უნდა დატოვოს დახურულ მდგომარეობაში.  

7.4.3. ადგილების განაწილება  

საგამოცდო ადგილები წინასწარ ნაწილდება. ამ მიზნით დგება საგამოცდო სივრცის გეგმა 

ოთახების განლაგების და ოთახებში მაგიდების წყობის განსაზღვისათვის. მაგიდები  წინასწარ 

ინომრება. კანდიდატს მისი ოთახის და მაგიდის ნომერი ეცნობება რეგისტრაციის გავლის 

მომენტში. ნათესავი კანდიდატების გვერდი-გვერდ აღმოჩენის თავიდან ასაცილებლად ხდება 

სარეგისტრაციო სიაში ერთი გვარის კანდიდატების დაშორიშორება. ასევე, მარეგისტრირებელი 

ზედამხედველი უფლებამოსილია ერთი გვარის კანდიდატები სხვადასხვა საგამოცდო ოთახში 

გაანაწილოს.   

7.4.4. საგამოცდო ცენტრში დაშვებული მასალები  

ბაფის ვებგვერდზე განთავსებული წესებიდან  კანდიდატებისათვის წინასწარ ცნობილია 

საგამოცდო ოთახებში დაშვებული მასალების ნუსხა. გამოცდის დაწყებამდე ზედამხედველები მათ 

დამატებით ცხადად განუმარტავს ნებადართული და აკრძალული ნივთების სიის შესახებ.  

კანდიდატებს საგამოცდო ოთახში შეუძლიათ გამოიყენონ მხოლოდ: 

 პასტები, ფანქრები, სახაზავი და საშლელი; 

 წამლები;  

 სასმელი წყალი პლასტმასის კონტეინერში;  

 კალკულატორი (დაპროგრამებისა და მეხსიერული უზრუნველყოფის გარეშე). 

 ერთჯერადი ცხვირსახოცები;  

 უხმაუროდ შესაჭმელი მსუბუქი საჭმელი. 

აკრძალული და დაუშვებელია საგამოცდო ოთახებში შემდეგი ნივთების შეტანა:  

 რვეულები, ქაღალდები, წიგნები, ან სხვა სასწავლო მასალა ნებისმიერ ფორმატში, ან 

ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციის მატარებელი საგანი, გარდა ბაფის მიერ დამტკიცებულისა;  

 მობილური ტელეფონები, ან სხვა ელექტრონული მოწყობილობები: მათ შორის პერსონალური 

ციფრული ასისტენტი (PDAs), უკაბელო ელფოსტის მოწყობილობები, აიპოდი, აუდიო 

ფაილების (MP3) ფლეიერი, პეიჯერი, კამერა, რადიო, ჩამწერი მოწყობილობები, ჯიბის 

კომპიუტერი, პროგრამირებადი საათები;  

 ყურსასმენები, ან მიკროფონიანი ყურსასმენები; და  

 ნებისმიერი სახის იარაღი. 
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წესების დაცვის მიზნით, ზედამხეველები დამატებით აფრთხილებენ კანდიდატებს და თხოვენ 

გამორთონ მობილური ტელეფონები და მასთან ერთად ყველა საკუთარი ნივთი, გარდა იმისა 

რომელთა გამოყენება დასაშვებია, განათავსონ საგამოცდო ოთახში ცალკე გამოყოფილ ადგილზე.  

7.4.5. საგამოცდო პაკეტების დარიგება  

გამოცდის პასუხების რვეულები წინასწარ რიგდება და  მაგიდებზე თავსდება კანდიდატების 

ოთახში შემოსვლამდე. კანდიდატები გამოცდის დაწყებამდე არსებულ დროს იყენებენ პასუხების 

რვეულის გარეკანზე მითითებული მონაცემების ჩასაწერად (გამოცდის დასახელება; სახელი და 

გვარი; პირადი საიდენტიფიკაციო კოდი). ნაბეჭდი საგამოცდო პაკეტები  ზედამხედველის მიერ 

რიგდება და მოითხოვება მათი გადაბრუნებულ მდგომარეობაში დატოვება გამოცდის დაწყების 

გამოცხადებამდე.  

7.5. გამაფრთხილებელი განცხადებები   

ზედამხედველები სათანადო მომზადებას გადიან იმის თაობაზე, თუ რა, როგორ და როდის უნდა 

უთხრან კანდიდატებს ისე, რომ კანდიდატებმა ერთნაირად მიიღონ ერთი და იგივე ინფორმაცია, 

მიუხედავად იმისა, რომელ საგამოცდო ოთახში იმყოფებიან. საგამოცდო ცენტრის მიერ 

გაკეთებული ყველა განცხადების მოსმენის შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს ყველა კანდიდატს.  

გამაფრთხილებელი განცხადებების ნიმუში განხილულია მე-13 დანართში.  

7.6. საგანგებო სიტუაციებისთვის განკუთვნილი პროცედურები 

გამოცდა ვერ იქნება დაზღვეული დაუგეგმავი მოვლენების მოხდენისაგან,  როგორიცაა, 

მაგალითად გამოცდის უსაფრთხოების წესების დარღვევა, წუნდებული საგამოცდო რვეულების 

გამოვლენა, ხანძარი, ელექტროენერგიის გათიშვა, კანდიდატების ავად გახდომა. საგანგებო 

სიტუაციის მართვა ევალება მთავარ ზედამხედველს.  მან იმგვარად უნდა მოახდინოს რეაგირება 

საგანგებო სიტუაციებზე, რომ ყურადღება გაამახვილოს გამოცდის უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფაზე, რათა გამოცდა არ გაუქმდეს. 

საგანგებო პროცედურების შესახებ საგამოცდო ცენტრის მთავარი ზედამხედველისათვის განკუთ-

ვნილი ინსტრუქციები მოცემულია მე-14 დანართში. 

7.7.  არამართლზომიერი მოქცევა გამოცდის დროს 

კანდიდატებისათვის დადგენილია გამოცდაზე ქცევის წესები. კანდიდატის არამართლზომიერ 

ქცევად ითვლება  გამოცდის მსვლელობისას სხვა კანდიდატებთან კომუნიკაცია, ან ინფორმაციის 

გადაცემა, ისეთი მასალის გამოყენება, რომლის გამოცდაზე შეტანა აკრძალულია, სხვისთვის 

ხელისშემშლელი მოქცევა და ასევე წერის დაწყება, ან გაგრძელება გამოცდის ოფიციალურად 

დაწყებამდე ან დასრულების შემდეგ, ან გამოცდის შეჩერების დროს. 

კანდიდატის არამართლზომიერი ქცევის ფაქტის მთავარი წყაროა ზედამხედველის განცხადება 

დარღვევის ფაქტთან დაკავშირებით. ასეთი ფაქტის დაფიქსირებისას საკმარისია ზედამხედველის 

სიტყვიერი განცხადება მთავარ ზედამხედველთან, რომელიც უფლებამოსილია გაატაროს 

სათანადო ზომა.  

მთავარი ზედამხედველი უფლებამოსილია გამოცდაზე გამოვლენილი არამართლზომიერი ქცევის 

სიმძიმის გათვალისწინებით,  კანდიდატის მიმართ გაატაროს შემდეგი ღონისძიება: 

• მისცეს უკანასკნელი გაფრთხილება (თუ გამოცდის დაწყებიდან მხოლოდ 20 წუთია გასული); 

• მოხსნას გამოცდიდან; ან 
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• გააუქმოს კანდიდატის საგამოცდო ნაშრომი (თუ გამოცდის დასრულებამდე დარჩენილია 30 

წუთი).  

7.8. კანდიდატების ავადმყოფობა   

აშკარად უმნიშვნელო ავადმყოფობის შემთხვევებში, მთავარმა ზედამხედველმა უნდა: 

 კანდიდატი გაიყვანოს საგამოცდო ოთახიდან;  

 დაადგინოს, საჭიროა თუ არა სამედიცინო დახმარების გაწევა;  

 განსაზღვროს, შეუძლია თუ არა კანდიდატს გამოცდის  გაგრძელება და როდის;  

 განსაზღვროს, კანდიდატს ესაჭიროება თუ არა ცალკე ოთახი გამოცდის (წერის) 

გასაგრძელებლად;  

 დამატებითი დრო მისცეს კანდიდატს იმ დროის საკომპენსაციოდ, რომელიც მან ავად 

გახდომის დროს დაკარგა; და  

 განსაზღვროს, გამოცდის შეფერხება სხვა კანდიდატებისათვის იმდენად მნიშვნელოვანი იყო 

თუ არა, რომ აუცილებელია მათთვის დამატებითი დროის მიცემა. 

სერიოზული ავადმყოფობის შემთხვევაში, მთავარმა ზედამხედველმა უნდა: 

 გამოიძახოს სამედიცინო დახმარება კანდიდატისათვის;  

 კანდიდატი საგამოცდო ოთახიდან გაიყვანოს მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეს უსაფრთხოა 

კანდიდატისათვის; და  

 ყველა კანდიდატს დაუყოვნებლივ აცნობოს, რომ მათ დამატებითი დრო მიეცემათ, გამოცდის 

ბოლოს, გამოცდის შეფერხების საკომპენსაციოდ.  

7.9. საგამოცდო ნამუშევრების შეგროვება 

მთავარი ზედამხედველი პასუხისმგებელია ყველა კანდიდატის მიერ დაწერილი პასუხის 

შეგროვებასა და აღირიცხვაზე. კანდიდატს, რომელსაც არ სურს, რომ რაიმე მიზეზის გამო მისი 

საგამოცდო ნაშრომი შემოწმდეს, უნდა დაწეროს განცხადება. ამგვარი კანდიდატების პასუხები 

მაინც შეგროვდება, მაგრამ შეფასება არ მოხდება. საგამოცდო პასუხებს აგროვებს ზედამხედველი. 

ყოველი კანდიდატის საგამოცდო მასალა (რვეული და საგამოცდო კითხვები) თავსდება 

ინდივიდუალურ კონვერტში და ილუქება. ზედამხედველი სიაში წერს კანდიდატის სახელსა და 

გვარს და ხელს აწერინებს კანდიდატს.  

 კანდიდატებს უფლება არა აქვთ, საგამოცდო ცენტრიდან გაიტანონ რაიმე ნივთი, რომელიც მათ არ 

შემოუტანიათ, როგორიცაა ცარიელი ქაღალდი, შავად ნაწერი ქაღალდი  და საგამოცდო კითხვები. 

კანდიდატების მიერ ხელმოწერილ სიას და დალუქულ კონვერტებს ზედამხედველი აბარებს 

მთავარ ზედამხედველს. 

მთავარი ზედამხედველი საგამოცდო ნამუშევრების რაოდენობას უდარებს გამოცდაზე 

გამოცხადებულ კანდიდატთა რაოდენობას. აკომპლექტებს დაწერილ საგამოცდო პასუხებსა და 

გამოუყენებელ საგამოცდო კითხვებს ცალ-ცალკე და გადასცემს განათლების კომიტეტს. 

საგამოცდო პასუხების გადაცემა ფორმდება მიღება ჩაბარების აქტით. 
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8. საგამოცდო ნამუშევრების შეფასება  

8.1. შეფასების პროცესის ზოგადი პროცედურები 

შეფასების პროცესის ადმინისტრირებას ახორციელებს განათლების კომიტეტი. იგი 

უზრუნველყოფს, რომ საგამოცდო ნამუშევრის შემფასებლებისათვის უცნობი დარჩეს მის მიერ 

შეფასებული ნამუშევრების ავტორები.  

განათლების კომიტეტი კანდიდატების საგამოცდო ნამუშევრიდან აშორებს (ახევს) გარეკანის იმ 

ნაწილს, რომლითაც ნამუშევრის იდენტიფიცირებაა შესაძლებელი. ანიჭებს მას სპეციალურ კოდს 

და იმავე კოდს აწერს კანდიდატის ნაშრომზე.  ამგვარად კოდირებულ საგამოცდო ნამუშევრებს 

აერთიანებს სტანდარტული ზომის (20-დან 50 ერთეულამდე) შეკვრად, შემფასებლებისათვის 

გადასაცემად. კანდიდატების საგამოცდო ნამუშევრიდან მოხეული გარეკანის ნაწილები 

კომპლექტდება დისციპლინების მიხედვით, თავსდება კონვერტში, ილუქება და ინახება დაცულ 

ადგილას.  

კოდირებული საგამოცდო ნამუშევრების შეკვრებად დაყოფამდე, საგამოცდო ნამუშევრების 

ყოველი 50 ერთეულიდან შემთხვევით შეირჩევა 5 ნამუშევარი გარეგნული დათვალიერებისათვის. 

დათვალიერების მიზანია იმაში დარწმუნება, რომ საგამოცდო ნამუშევრებში არაა კანდიდატის 

მიერ დატოვილი რამე ნიშანი, რომელიც შემფასებელს ნაშრომის იდენტიფიცირების საშუალებას 

მისცემს. ნამუშევრის იდენტიფიცირების ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში განათლების კომიტეტი: 

 დაათვალლიერებს ყველა ნამუშევარს; ან 

 მიიღებს გადაწყვეტილებას ყველა ნამუშევრის ორი შემფასებლის მიერ შეფასების შეახებ. 

რამე ნიშნის შემცველი ნამუშევარი შეფასდება ორი შემფასებლის მიერ დამოუკიდებლად 

(ორჯერადი შეფასება). 

შეფასების ყველა ეტაპის დასრულების შემდეგ საგამოცდო ნამუშევრები უბრუნდება განათლების 

კომიტეტს შეფასებასთან ერთად.  შემფასებლები შეფასების უწყისში შეფასებას წარადგენენ, 

საგამოცდო ნაშრომზე დატანილი კოდების მიხედვით.  

საგამოცდო ნამუშევრების შესაფასებლად თითოეული ინდივიდუალური შემფასებელი აფასებს 

მასზე განაწილებული საგამოცდო ნამუშევრების ყველა პასუხს.   

განათლების კომიტეტი უწყისებზე დაყრდნობით ახდენს საგამოცდო ნამუშევრის შეფასების 

იდენტიფიცირებას, ნამუშევრის ავტორების მიხედვით.  

8.2. შემფასებლების შერჩევა 

შემფასებლები შეიძლება იყვნენ როგორც გამოცდილი, ასევე გამოუცდელი წევრები (მაგალითად 

ფიქსირებულვარიანტიანი კითხვებზე პასუხების შესაფასებლად). შემფასებლებად შეიძლება 

შერჩეულნი იყვნენ აკადემიური წრეების წარმომადგენლები, საბუღალტრო, აუდიტორული, 

საგადასახადო და სხვა მომსახურების გამწევი ფირმების თანამშრომლები, კომერციული 

საქმიანობით დაკავებული, ან სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე პირები. შემფასებლების 

შერჩევის დროს უპირატესობა ენიჭება მათ კომპეტენციას, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს 

შემფასებლის შესარჩევად დადგენილ კრიტერიუმებს.  

შემფასებლების შერჩევისთვის გამოიყენება შემდეგი კრიტერიუმები:  

 ტექნიკური კომპეტენცია და გამოცდილება; 

 გამოცდაზე შესამოწმებელი მასალის ცოდნა; 
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 კითხვებზე გაცემული პასუხის შეფასების უნარი; 

 გამოცდების სპეციფიკის ცოდნა. 

შემფასებლები გადიან სპეციალურ მომზადებას იმისათვის, რომ ერთნაირად გაასწორონ 

საგამოცდო ნამუშევრები. ამგვარი მომზადებისათვის შესაძლებელია  საკმარისი იყოს საცდელი 

შეფასების პროცესში მონაწილეობა. საჭიროების შემთხვევაში განათლების კომიტეტი დანიშნავს  

შემფასებელთა ტრენინგს. 

8.3. შეფასების სახელმძღვანელო 

საგამოცდო კითხვის ავტორი წერს ნამუშევრების შეფასების სახელმძღვანელოს საგამოცდო 

პაკეტის თითოეული კითხვისათვის. საგამოცდო ნამუშევრების შეფასების სახელმძღვანელო 

შეიცავს თითოეული კითხვის პასუხს და თითოეული კითხვის შეფასების ბადეს. შეფასების ბადეში 

განმარტებულია ის ქულები, რომლებიც კითხვის თითოეულ კომპონენტს ენიჭება. შეფასების 

ბადის მაგალითი მოცემულია მე-15 დანართში. 

მაშინ, როდესაც გამოცდა შეიცავს სიტუაციურ მაგალითებს/სცენარებს ან კითხვებს, რომლებიც 

თხზულების დაწერას მოითხოვს, აღნიშნულ სახელმძღვანელოს საბოლოო სახე მხოლოდ ტესტის 

შეფასების შემდეგ შეიძლება მიეცეს. ეს იმით არის განპირობებული, რომ კანდიდატმა ზოგჯერ 

შეიძლება ისეთი მართებული პასუხი წარმოადგინოს, რომელიც მოცემული კითხვის ავტორს არ 

განუსაზღვრია. 

ზოგიერთ მოდულში, როდესაც საგამოცდო პაკეტი შეიცავს სიტუაციურ მაგალითებს, თხზულების 

დაწერას, ან წერილობითი ანგარიშის მომზადებას, საგამოცდო ნამუშევრების შეფასების სახელმ-

ძღვანელოში შეიძლება ყურადღება არ გამახვილდეს მხოლოდ პასუხის შინაარსობრივ სისწორეზე. 

განათლების კომიტეტი უფლებამოსილია შემფასებლებისგან ასევე მოითხოვოს, რომ მათ თავიანთი 

შეხედულებისამებრ დაწერონ ქულები ინფორმაციის წარმოდგენის ფორმატის, სტილისა და 

გამოყენებული მიდგომისთვის. ეს მიდგომა შეიძლება გამოყენებული იყოს მაგალითად, 

„აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების“ საგამოცდო ნამუშევრის შესაფასებლად. ასეთ 

შემთხვევაში, შემფასებლებს ეძლევათ ინსტრუქციები ამგვარი ქულების მინიჭების 

დესკრიპტორების შესახებ. მე-16 დანართში განხილულია დესკრიპტორების  ზოგიერთი 

მაგალითი, რომლებიც შეფასების ამგვარ ფორმებს ეხება. 

8.4. შეფასების პროცესი 

შეკვრებად დაკომპლექტებული ნამუშევრები შესაფასებლად გადაეცემა შემფასებლებს. საგამოცდო 

ნამუშევრის შეფასებისას გამოიყენება წითელი პასტა. 

საგამოცდო ნამუშევრის ყოველ გვერდზე კეთდება აღნიშვნა (წითელი ხაზი მთელს გვერდზე), 

რათა ჩანდეს, რომ გვერდი შეფასებულია და არც ერთი დაწერილი გვერდი არაა გამორჩენილი 

(ხშირად კანდიდატები ცარიელ გვერდებს სტოვებენ კითხვების სხვადასხვა ნაწილებს შორის, რათა 

დაამატონ პასუხები, თუ დრო დარჩებათ).   

შემფასებელი საგამოცდო ნამუშევრებს შემოწმების შემდეგ იმავე თანმიმდევრობით ალაგებს 

შეკვრაში და აბრუნებს განათლების კომიტეტში.  

შეფასების დროს შემფასებელი ქულებს წერს საგამოცდო ნამუშევრებზე შემდეგნაირად:   

 ქულები იწერება პასუხების რვეულის მარცხენა კიდეში შეფასების სქემის შესაბამისად, 

თითოეული ელემენტისთვის პასუხის იმ ნაწილში, რომელშიც ციფრებია გამოყენებული და 

თითოეული ქულიანი მოსაზრებისთვის - პასუხის თხრობით ნაწილში. მინიჭებული ქულები 
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ჯერ იკრიბება კითხვის თითოეული ნაწილის ბოლოს, ხოლო შემდეგ მთლიანად ჯამდება 

თითოეული კითხვის ბოლოს;  

 ქულების საერთო რაოდენობა ნათლად უნდა ჩანდეს - შემოხაზული უნდა იყოს. არსებითი 

მნიშვნელობა აქვს მინიჭებული ქულების ნათლად მითითებას პასუხის ყველა ნაწილში, 

საგამოცდო ნამუშევრის ნებისმიერი შემდგომი განხილვის დროს გამოსაყენებლად;    

  კანდიდატის საბოლოო შეფასება (ქულების ჯამი) იწერება პასუხის რვეულის თავფურცელზე;  

 თუ ნაშრომი არასრულია, პასუხების რვეულის თავფურცელზე საბოლოო შეფასების გასწვრივ 

მიეწერება „არასრულია“.  

როდესაც განათლების კომიტეტის გადაწყვეტილებით საგამოცდო ნამუშევრები ორჯერად 

შეფასებას დაექვემდებარება, მაშინ პირველი შემფასებელი ქულებს არ წერს საგამოცდო 

ნამუშევრებზე, რათა მეორე დამოუკიდებელ გამსწორებელზე გავლენა არ მოახდინოს პირველი 

შემფასებლის მიერ მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა.  

ორჯერადი შეფასება გულისხმობს საგამოცდო ნამუშევრების შეფასებას ორი სხვადასხვა 

შემფასებლის მიერ, რომლებიც თავიანთ კომენტარებს და ქულებს ცალკე ფურცელზე წერენ და არა 

თვითონ საგამოცდო ნამუშევარში. 

შემფასებელი ამზადებს შეფასების ელექტრონულ ნაკრებს კანდიდატის მიერ ცალკეულ კითხვის 

პასუხზე მინიჭებული ქულების მითითებით. შემფასებელი უნდა დარწმუნდეს, რომ პასუხების 

რვეულის თითოეულ კითხვასთან მითითებული ქულები შეესაბამება  ელექტრონული ფორმით 

წარმოდგენილ ქულებს.  

8.5. ხელახლა შეფასება 

ხელახლა შეფასების პროცედურა გამოიყენება იმ საგამოცდო ნამუშევრების მიმართ, რომელთა 

შეფასება ახლოა დაწესებულ ზღვართან. კერძოდ, იმ შემთხვევებში, როდესაც საგამოცდო 

ნამუშევრები შეფასებულია 45-დან 55 ქულამდე.  

ხელახალი შეფასება ხდება საგამოცდო ნამუშევრების პირველადი შეფასების გამოქვეყნებამდე. 

ხელახლა შეფასებისათვის შერჩეული საგამოცდო ნამუშევრების შესაფასებლად განათლების 

კომიტეტი შეარჩევს შემფასებელს, რომელიც არ მონაწილეობდა პირველადი შეფასების პროცესში. 

ხელახალი შეფასების შემდეგ გამოვლენილი შედეგები გაანალიზდება და  თუ  შეფასებებში 

მნიშვნელობანი განსხვავებები აღმოჩნდება, განსხვავებული შეფასების მიზეზი განიხილება 

განათლების კომიტეტში. განხილვაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს ორივე შემფასებელმა. 

განსხვავება მნიშვნელოვნად ჩაითვლება თუ იგი ტოლია ან მეტია 5 ქულაზე. სხვა შემთხვევაში, 

საბოლოო შეფასებად დარჩება ის ქულა, რომელიც მეტია.  

8.6. ანგარიშის მომზადება შეფასების შედეგების შესახებ 

საბოლოო ქულების დაწერის შემდეგ განათლების კომიტეტი ამზადებს ანგარიშს საგამოცდო 

შედეგების შესახებ, რომელშიც მთლიანად არის შეფასებული კანდიდატთა შედეგები. დეტალური 

ანგარიში გამოიყენება  ბაფის შიდა ორგანიზაციული ანგარიშგების მიზნებისათვის, ხოლო უფრო 

შემოკლებული ვერსია ქვეყნდება ბაფის ვებგვერდზე ან/და ჟურნალში „ბუღალტრული აღრიცხვა“. 
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9. შეფასების დამტკიცება, შედეგების გაცხადება და გასაჩივრება    

9.1. გამოცდის ჩაბარების სტანდარტი 

გამოცდების ჩაბარების სტანდარტს ადგენს განათლების კომიტეტი.  გამოცდის ჩაბარების 

სტანდარტი, განისაზღვრება შესაძლო ქულების პროცენტული მაჩვენებლით. კომიტეტი 

უფლებამოსილია  სტანდარტი დაადგინოს 50-დან 70 პროცენტის ფარგლებში.  

განათლების კომიტეტის გადაწყვეტილებით საგამოცდო ნამუშევრების შეფასება ხდება 100-

ქულიანი სისტემით.   გამოცდების ჩაბარების სტანდარტი შეადგენს 50%. შესაბამისად, გამოცდა  

ჩაბარებულად ჩაითვლება კანდიდატის მიერ 50 ქულის ან მეტის მიღების შემთხვევაში. 

 

9.2. შეფასების შედეგების დამტკიცება 

საგამოცდო ნამუშევრების შეფასების შედეგების დამტკიცება განათლების კომიტეტის ფუნქციაა. 

შედეგების საბოლოო დამტკიცება ხდება გასაჩივრების პროცედურების ამოწურვის შემდეგ.  

საგამოცდო ნამუშევრების შეფასების დამტკიცების პროცესი შედგება შემდეგი ეტაპისაგან:  

1. განათლების კომიტეტი შემფასებლების მონაწილეობით განიხილავს საგამოცდო ნამუშევრების 

პირველად შეფასებას (ნედლი ქულები).   

 შემფასებლების მიერ განათლების კომიტეტს განსახილველად წარედგინება  ისეთი 

ინფორმაცია, როგორიცაა: 

•  მთავარი ზედამხედველისაგან  მიღებული კომენტარები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

გამოცდასთან დაკავშირებით; 

•  კონკრეტულ კითხვაზე შემფასებლებისა და მიმომხილველების შენიშვნები; 

•  თითოეული კანდიდატისათვის თითოეულ კითხვაზე ფაქტობრივად მინიჭებული ქულები 

(საწყისი ქულა/შეფასება); 

•  ერთ კითხვაზე მინიჭებული უმაღლესი ქულები (საწყისი ქულა/შეფასება); 

•  ერთ კითხვაზე მინიჭებული ყველაზე დაბალი ქულები (საწყისი ქულა/შეფასება); 

•  კანდიდატების რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც გამსვლელი ქულა 

(საწყისი ქულა/შეფასება) დააგროვეს ერთი კითხვის მიხედვით; 

•  კანდიდატების რაოდენობა და პროცენტული მაჩვენებელი, რომლებმაც გამსვლელი ქულა 

(საწყისი ქულა/შეფასება) ვერ დააგროვეს ერთი კითხვის მიხედვით; 

•  საწყისი ქულების განაწილება თითოეულ კითხვაზე; 

•  სტუდენტების მოცემული ნაკადის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია, რაც შეიძლება 

გავლენას ახდენდეს შედეგებზე; და 

•  შედეგების სტატისტიკური ანალიზი. 

•  სირთულეები, რომლებიც კანდიდატებს შეექმნათ იმის გამო, რომ გამოცდა აშკარად 

ზედმეტად ხანგრძლივი იყო; და 

•  შემფასებლებისა და ლექტორების კომენტარები გამოცდის შესახებ. 
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განათლების კომიტეტმა უნდა დაადგინოს გარკვეულმა ფაქტორებმა უარყოფითი გავლენა ხომ 

არ მოახდინეს მინიჭებულ ქულებზე და ამის შედეგად კომპეტენტურმა კანდიდატებმა  

გამოცდის ჩაბარების სტანდარტზე ნაკლები ქულა ხომ არ დააგროვეს. ასეთი განსახილველი 

ფაქტორი, წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე,  შესაძლოა იყოს: 

•  შეზღუდული დრო ამა თუ იმ კითხვისთვის; 

•  კითხვების, ან მოთხოვნების ბუნდოვანი ფორმულირება; 

•  შეუსაბამო მოთხოვნები, მაგალითად საგამოცდო პაკეტი შესაძლოა შეიცავდეს ისეთ 

ასპექტებს, რომლებიც არ შეესაბამება სასწავლო კურსის პროგრამას, ან არ შეესაბამება 

პროფესიული კომპეტენციის იმ დონეს, რომლის დემონსტრირებასაც მოელიან 

კანდიდატებისაგან გონივრულ ფარგლებში; 

•  შეუსაბამობები თარგმანში ; და 

•  ძალიან რთულად ჩამოყალიბებული კითხვები. 

ამგვარი ფაქტორები, მათი არსებობისას, ამცირებს გამოცდაზე გამომსვლელი ყველა 

კანდიდატის ქულების რაოდენობას, რომელთა მიღებაც მათ შეუძლიათ, რაც გავლენას ახდენს 

კანდიდატების უნარზე, დააკმაყოფილონ გამოცდის ჩაბარების საწყისი სტანდარტი.  

 ამგვარი ფაქტორების არსებობა შეიძლება მიანიშნებდეს, რომ კომპეტენტურ კანდიდატებს 

შეიძლება გამოცდის ჩააბარებაში ხელი შეუშალა ასეთმა ფაქტორებმა, რომლებსაც ისინი ვერ 

აკონტროლებენ. ასეთ შემთხვევებში, განათლების კომიტეტი იღებს გადაწყვეტილებას 

აუცილებელია თუ არა კანდიდატების ნედლი ქულის მთლიანად კორექტირება, რათა 

საბოლოო კორექტირებული შედეგები უკეთესად ასახავდეს კანდიდატის ნამდვილ 

კომპეტენციას. 

 კორექტირების აუცილებლობაზე დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში 

განათლების კომიტეტმა უნდა იმსჯელოს კორექტირების კოეფიციენტის დასადგენად. 

მაკორექტირებელი კოეფიციენტი შესაძლებელია დადგენილი იყოს, როგორც მთლიანად 

საგამოცდო პაკეტის, ისე პაკეტში შემავალი ერთი ან რამდენიმე კითხვისათვის.  

 მაკორექტირებელი კოეფიციენტის დადგენის შემდეგ განათლების კომიტეტი  შემფასებლებს 

აძლევს უფლებას დადგენილი კოეფიციენტებით გადაიანგარიშონ ნედლი ქულები და  

განმეორებით შეაფასონ. განათლების კომიტეტმა უნდა დაადგინოს შედეგების მეორედ 

განხილვის თარიღი. 

2. მეორე ეტაპზე ხელახლა განიხილება  ყველა პრობლემა, რომელიც წამოიჭრა სამართლიანი 

შეფასების დასადგენ წინასწარ შეხვედრაზე და დამატებითი სტატისტიკური ინფორმაცია, 

რომელიც კომიტეტის წევრებს წარედგინება შემფასებლების მიერ. განსახილველი ინფორმაცია 

უნდა მოიცავდეს სტატისტიკურ მონაცემებს, რომლებიც ეხება მიმდინარე გამოცდის წინა 

წლების გამოცდებთან შედარებას. 

 განხილვის მეორე უტაპზე ხდება საგამოცდო ნამუშევრების შეფასების დამტკიცება. ითვლება, 

რომ დამტკიცებული შეფასება სამართლიანია და ექვემდებარება პირველად გაცხადებას ბაფის 

ვებგვერდზე გამოქვეყნებით. თუ გამოქვეყნებული შეფასება არ იქნება გასაჩივრებული 

კანდიდატ(ებ)ის მიერ, განხილვის მეორე ეტაპზე დამტკიცებული შეფასება ჩაითვლება 

საბოლოო შეფასებად. 
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3. შეფასების გასაჩივრების შემთხვევაში, საგამოცდო ნამუშევრები შეფასების განსახილველად 

გადაეცემა საჩივრის განმხილველ კომისიას. საჩივრების განხილვის დასრულების შემდეგ 

განათლების კომიტეტი ამტკიცებს კანდიდატების საბოლოო შეფასებას. 

 

9.3. შეტყობინების პროცედურები 

კანდიდატებისათვის საგამოცდო ნამუშევრების პირველადი შეფასების გაცხადება ხდება ბაფის 

ვებგვერდზე გამოქვეყნებით, ნამუშევრის ავტორების საიდენტიფიკაციო კოდების მიხედვით, 

კანდიდატების ვინაობის გარეშე. გამოქვეყნებული შეფასებიდან კანდიდატებს შეუძლიათ  

საკუთარი შეფასების ამოცნობა მხოლოდ საიდენტიფიკაციო ნომრით.  

გასაჩივრების პროცედურების დასრულების შემდეგ კანდიდატების მიერ მიღებული შეფასება 

ქვეყნდება ბაფის მონაცემთა ბაზაში პირად საინფორმაციო გვერდზე. შეფასება კანდიდატების 

ვინაობის მიხედვით საჯარო გამოქვეყნებას არ ექვემდებარება.  

 

9.4. გასაჩივრება  

ნებისმიერ კანდიდატს შეუძლია გაასაჩივროს თავისი საგამოცდო ნამუშევრის შეფასება. 

გასაჩივრება უნდა მოხდეს დადგენილ ვადაში. საჩივრის ავტორს უფლება აქვს მოითხოვოს: 

 თავისი საგამოცდო ნამუშევრის ხელახალი შეფასება; ან 

 წერილობითი ანგარიში, თავისი საგამოცდო ნამუშევრის შეფასებასთან დაკავშირებით. 

საჩივარი იწერება განათლების კომიტეტის სახელზე. გასაჩივრების ვადის ამოწურვის მომდევნო 

სამუშაო დღეს ბაფის სამდივნოში შემოსული საჩივრები გადაეცება განათლების კომიტეტის, 

რომელიც ვალდებულია საჩივრებზე რეაგირება მოახდინოს გონივრულ ვადაში. ეს არ უნდა 

აღემატებოდეს 10 კალენდარულ დღეს. 

განათლების კომიტეტი, პირველ რიგში, განიხილავს: 

 დაცულ იქნა თუ არა ინფორმაციის ხელით დამუშავებისა და კომპიუტერიზებული დამუ-

შავების ყველა პროცედურა, ინდივიდუალური შედეგის შეჯამების, განხილვისა და 

გამოქვეყნებისას  

 ხომ არ დარჩენილა კანდიდატის პასუხების რომელიმე ნაწილი შეუფასებელი; და  

 სათანადოდ დაჯამდა თუ არა მინიჭებული ქულები.   

განათლების კომიტეტი ქმნის საჩივრების განმხილველ კომისიას. კომისიის შემადგენლობა 

განისაზღვრება 3 წევრით (კომისიის თავმჯდომარე და ორი შემფასებელი). საჩივრის ხასიათიდან 

გამომდინარე, საჩივრების განმხილველი კომისია ხელახლა აფასებს საგამოცდო ნაშრომს ან 

ამზადებს ანგარიშს საგამოცდო ნამუშევრის შეფასებასთან დაკავშირებით. საჩივრის განმხილველი 

კომისიის მიერ მომზადებული ანგარიში განიხილება კომისიის წევრების, განათლების კომიტეტის 

თავმჯდომარისა და კანდიდატის (ინდივიდუალურად) მონაწილეობით. 

დაშვებული არაა: 

 საგამოცდო ნამუშევრის კანდიდატისათვის დაბრუნება;  

 საჩივრების განმხილველ კომისიაში კანდიდატის მიერ მოთხოვნილი შემფასებლის მონა-

წილეობა. 
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9.5. შედეგების, ტესტებისა და პასუხების გამოქვეყნება  

კანდიდატების ინდივიდუალური შედეგები საჯაროდ არ არის ხელმისაწვდომი. განათლების 

კომიტეტი აქვეყნებს მხოლოდ შედეგების სტატისტიკურ ანალიზს. დამსაქმებელს შეიძლება 

მიეწოდოს კანდიდატის შეფასების შესახებ ინფორმაცია, თუ დამსაქმებელი არის კანდიდატის 

სპონსორი და შესაბამისი სამმხრივი ხელშეკრულებით შეთანხმებულია ინფორმაციის მიღების 

უფლება. დაშვებული არაა ტესტებისა და საგამოცდო კითხვების პასუხების გასაჯაროება.  

კანდიდატების პასუხები ბაფის საკუთრებად მიიჩნევა და კანდიდატებს არ უბრუნდებათ. 

საგამოცდო  ნამუშევრები უსაფრთხოდ ინახება ბაფში 6 წლის განმავლობაში. ამ ვადის ამოწურვის 

შემდეგ საგამოცდო ნამუშევრები ექვემდებარება განადგურებას, რათა ხელმისაწვდომი არ გახდეს 

არაუფლებამოსილი პირებისათვის.  

 

10. სასერტიფიკაციო გამოცდების მომზადებისა და  მართვის პოლიტიკისა და პროცედურების 

განვითარება 

ბაფის განათლების კომიტეტი საქართველოს კანონმდებლობაში და ფინანსური ანგარიშგებისა და 

აუდიტის სტანდარტებში შესული ცვლილებების გათვალისწინებით, პერიოდულად გადასინჯავს 

სასერტიფიკაციო გამოცდების მომზადებისა და მართვის პოლიტიკასა და პროცედურებს. 

გადასინჯვა უნდა მოემსახუროს ამ დოკუმენტში აღწერილი პოლიტიკისა და პროცედურების 

განვითარებას შეცვლილი გარემოებებისა და ვითარების გათვალისწინებით.  გადასინჯვისა და 

სათანადო გადაწყვეტილებების მიღება საფუძველი იქნება განათლების კომიტეტის სამოქმედო 

გეგმის  განახლებისა და დაგეგმილი ღონისძიებების განსახორციელებლად. მიმდინარე 

თარიღისათვის განათლების კომიტეტმა გაანალიზა არსებული პოლიტიკა და პროცედურები და 

მათი განვითარებისათვის შეიმუშავა სათანადო სამოქმედო გეგმა, რომელიც აღწერილია   მე-18 

დანართში. 

ბაფის სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა ექვემდებარება სამსახურის მონიტორინგს. განათლების 

კომიტეტი ვალდებულია: ა) გამოასწოროს მონიტორინგის შედეგად გამოვლენილი ხარვეზები   

საგამოცდო პროცესის გასაუმჯობესებლად; ბ) გაუმჯობესების მიზნით დაგეგმილი ცვლილებები 

შეათანხმოს სამსახურთან, და ასევე, გ) აცნობოს სამსახურს სასერტიფიკაციო გამოცდების 

მომზადებისა და  მართვის პოლიტიკისა და პროცედურების განვითარების მიზნით კომიტეტის 

სამოქმედო გეგმაში შეტანილი ცვლილებების შინაარსი; და მიაწოდოს ინფორმაცია სამსახურს 

სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ცვლილებების შესრულების შესახებ. 
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1-ლი დანართი -  განათლების კომიტეტიის წევრის მიერ კონფიდენციალურობის  

დადასტურება 

 

განათლების კომიტეტიის  თავმჯდომარეს 

მე ვაცნობიერებ, რომ გამოცდის დაცულობა საგამოცდო პროცესის ყოველი მონაწილის მუდმივ 

საზრუნავს უნდა წარმოადგენდეს და განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ არც ერთმა 

კანდიდატმა არ უნდა ისარგებლოს დაუმსახურებელი უპირატესობით.   

ასევე ვაცნობიერებ, რომ მხოლოდ  კომიტეტის თავმჯდომარეს და განათლების კომიტეტს აქვს 

უფლება, გამოაქვეყნოს გამოცდასთან, გამოცდის შეფასების სახელმძღვანელოებთან, ან 

პროცედურებთან დაკავშირებული რაიმე მასალა ან ინფორმაცია.   

შესაბამისად,  ვალდებულებას ვიღებ და თანხმობას ვაცხადებ:   

1.   არ გავამჟღავნო, არც განვიხილო რაიმე ამგვარი მასალა, ან ინფორმაცია კომიტეტის მიერ იმ 

დოკუმენტებში გამოქვეყნებამდე, რომელიც ხელმისაწვდომია ყველა კანდიდატისათვის; 

2.  სრულად დავიცვა კომიტეტის მიერ დადგენილი  უსაფრთხოების ყველა ზომა;  

3. დაუყოვნებლივ შევატყობინო კომიტეტის თავმჯდომარეს უსაფრთხოების ზემოაღნიშნული 

ზომების ნებისმიერი დარღვევის შესახებ, რომელიც ჩემთვის გახდება ცნობილი; 

4.  თავი ავარიდო ინტერესთა ყველა პოტენციურ კონფლიქტს, თუ კომიტეტის თავმჯდომარესთან 

წინასწარ არ იქნება შეთანხმებული;  

5.  დაუყოვნებლივ შევატყობინო კომიტეტის თავმჯდომარეს ნებისმიერი გარემოების, მათ შორის 

ნებისმიერ  კანდიდატთან  ჩემი ნებისმიერი კავშირის შესახებ,  რამაც შეიძლება უარყოფითი 

გავლენა მოახდინოს ჩემს ობიექტურობაზე, ან ინტერესთა  კონფლიქტი გამოიწვიოს, ან ამგვარი 

შთაბეჭდილება შექმნას. 

 

თარიღი _______________________________________________ 

ხელმოწერა   _______________________________________________ 

სახელი და გვარი _____________________________________________ 

თანამდებობა  _______________________________________________ 
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მე-2 დანართი კომპეტენციების რუკა1  

კომპეტენციების ნუსხა  

 

ყველაზე გავრცელებული თვისებები და უნარ-ჩვევები 

 

პროფესიული 

კვალიფიკაციის 

დონე2 

I.   ეთიკური ქცევა და პროფესიონალიზმი   

I-1   საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვა A 

I-2   მოქმედება კომპეტენტურად, გულწრფელად და კეთილსინდისიერად  A 

I-3   სამუშაოს შესრულება სათანადო გულისხმიერების გამოჩენის სურვილით A 

I-4   ობიექტურობისა და დამოუკიდებლობის შენარჩუნება A 

I-5   ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილება A 

I-6   ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა A 

I-7   პროფესიის რეპუტაციის შენარჩუნება და გაძლიერება A 

I-8   პროფესიული ქცევის წესების დაცვა A 

II. პიროვნული თვისებები   

II-1   საკუთარი თავის მართვა A 

II-2   ლიდერობისა და ინიციატივის დემონსტრირება A 

II-3  კომპეტენციის შენარჩუნება და დემონსტრირება და შეზღუდვების გაცნობიერება A 

II-4    დამატებითი ღირებულების შექმნისკენ სწრაფვა  ინოვაციური საშუალებებით A 

II-5   ცვლილებების მართვა A 

II-6   სხვათა მიმართ პროფესიული მოქცევა A 

III. პროფესიული უნარ-ჩვევები  

III-1    ინფორმაციის მოპოვება  

III-2   ინფორმაციისა და იდეების შესწავლა და კრიტიკულად ინტერპრეტირება  

III-3    პრობლემების გადაჭრა და გადაწყვეტილებების მიღება   

III-4    ქმედითი და ეფექტიანი კომუნიკაცია  

III-5    მართვა და ზედამხედველობა  

III-6  კანდიდატს ესმის, რა გავლენას ახდენს საინფორმაციო ტექნოლოგიები სერტიფი-

ცირებული ბუღალტრის ყოველდღიურ ფუნქციებსა და სამუშაოზე  

 

III-7     ძირითადი სამართლებრივი კონცეფციების გათვალისწინება   

IV.   კორპორაციული მართვა, სტრატეგია და რისკების მართვა  

IV-1      სამეურნეო სუბიექტის მართვის მოდელის შეფასება   

IV-1.1   სამეურნეო სუბიექტის მართვის სტრუქტურის შეფასება B 

IV-2       სამეურნეო სუბიექტის სტრატეგიების შეფასება   

IV-2.1 სამეურნეო სუბიექტის სტრატეგიული გეგმისა და დაგეგმვის პროცესების 

გააზრება 

B 

 

                                                      
1. გამოცდის კომპეტენციების რუკით განისაზღვრება პროფესიული კვალიფიკაციის ის დონეები, რომლებიც 

კანდიდატებმა უნდა გამოამჟღავნონ გამოცდაზე. გამოიყოფა პროფესიული კვალიფიკაციის სამი  დონე. C დონეზე 

მოითხოვება ყველაზე დაბალი, ხოლო A  დონეზე ყველაზე მაღალი პროფესიული კვალიფიკაციის დონის 

გამომჟღავნება. 
2.  პროფესიული კვალიფიკაციის დონე: სპეციალური ცოდნისა და განსწავლულობის ხარისხი, რომელიც ინდივიდმა 

უნდა გამოამჟღავნოს ამა თუ იმ კომპეტენციასთან მიმართებით. 
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მე-3 დანართი - სასწავლო კურსი და  სწავლის შედეგები 

 

საგნები და 

კომპენტენციის სხვა 

სფეროები და  

კომპეტენციის დონეები 

სწავლის შედეგები 

ა) ფინანსური აღრიცხვა 

და ანგარიშგება 

(საშუალო დონე) 

1.  ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპების გამოყენება სამეურნეო 

ოპერაციებთან და სხვა მოვლენებთან მიმართებით. 

2.  ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს-ების) 

სამეურნეო ოპერაციებთან და სხვა მოვლენებთან მიმართებით. 

3.  ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად გამოყენებული 

სააღრიცხვო პოლიტიკის მიზანშეწონილობის შეფასება. 

4.  ფინანსური ანგარიშგების, მათ შორის კონსოლიდირებული 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადება ფასს-ების შესაბამისად. 

5. ფინანსური ანგარიშგებისა და შესაბამის განმარტებით შენიშვნებში 

მოცემული ინფორმაციის ინტერპრეტაცია. 

6. არაფინანსური მონაცემების შემცველი ანგარიშების ინტერპრეტაცია 

(მაგალითად,   მდგრადობის ანგარიშებისა და ინტეგრირებული 

(შერეული) ანგარიშების). 

ბ) მმართველობითი 

აღრიცხვა 

(საშუალო დონე) 

1. იმ მეთოდების გამოყენება, რომლებიც განკუთვნილია 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების დასასაბუთებლად, მათ 

შორის, პროდუქტის თვითღირებულების კალკულაცია, გადახრების 

ანალიზი, სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების მარაგის 

მართვა, ბიუჯეტის შედგენა და პროგნოზირება (პროგნოზების 

გამოთვლა). 

2.  სათანადო რაოდენობრივი მეთოდების გამოყენება დანახარჯების 

ქცევისა და დანახარჯთა ცენტრების გასაანალიზებლად. 

3.  ფინანსური და არაფინანსური მონაცემების ანალიზი, მმართვე-

ლობითი გადაწყვეტილებების მისაღებად აუცილებელი ინფორ-

მაციის მისაღებად. 

4.  ანგარიშების მომზადება მმართველობითი გადაწყვეტილებების 

დასასაბუთებლად, მათ შორის ანგარიშების, რომლებიც ეხება 

დაგეგმვასა და ბიუჯეტების შედგენას, დანახარჯების მართვას, 

ხარისხის კონტროლს, საქმიანობის შედეგების შეფასებას და 

შედარებით ანალიზს. 

5. პროდუქტებისა და სამეურნეო (ბიზნეს) სეგმენტების შედეგების 

შეფასება. 

გ) ფინანსები და 

ფინანსური 

მართვა(საშუალო დონე) 

1.  საწარმოს დაფინანსების სხვადასხვა წყაროს შედარება, მათ შორის, 

საბანკო სახსრებით დაფინანსება, ფინანსური ინსტრუმენტებით, 

ობლიგაციებით, საკუთარი კაპიტალითა და ფასიანი ქაღალდების 

ბაზრების მეშვეობით დაფინანსება. 

2.  ფულად ნაკადებსა და საბრუნავ კაპიტალზე ორგანიზაციის 

მოთხოვნების ანალიზი. 

3. ორგანიზაციის მიმდინარე და მომავალი ფინანსური მდგომარეობის 

გაანალიზება სათანადო მეთოდების გამოყენებით, მათ 

შორის,კოეფიციენტების ანალიზი, ტენდენციების ანალიზი და 

ფულადი ნაკადების ანალიზი. 
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4.  ორგანიზაციის კაპიტალის ღირებულების გამოსათვლელად 

გამოყენებული ელემენტების მიზანშეწონილობის შეფასება. 

5.  კაპიტალის ბიუჯეტირების მეთოდების გამოყენება ფასიან 

ქაღალდებზე საინვესტიციო გადაწყვეტილებების შესაფასებლად. 

6.  შემოსავლებზე დაფუძნებული, აქტივებზე დაფუძნებული და 

საბაზრო შეფასების მიდგომების ახსნა, რომლებიც გამოიყენება 

საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მისაღებად, ბიზნესის 

დაგეგმვასა და გრძელვადიან ფინანსურ მართვაში. 

დ) საგადასახადო 

დაბეგვრა 

(საშუალო დონე) 

1.  საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობასთან  შესაბამისობა და  

დეკლარირების მოთხოვნები. 

2. პირდაპირი და არაპირდაპირი გადასახადების გამოთვლა ფიზიკური 

პირებისა და სუბიექტებისათვის. 

3. მარტივ საერთაშორისო ოპერაციებთან დაკავშირებული საგადასახადო 

საკითხების ანალიზი. 

4.  გადასახადების დაგეგმვას, კანონიერი გზებით გადასახადების 

შემცირებასა და გადასახადების უკანონო მეთოდებით დამალვას ან 

შემცირებას შორის განსხვავების ახსნა. 

ე) აუდიტი და 

მარწმუნებელი 

მომსახურება (საშუალო 

დონე) 

1.  ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების მიზნებისა და 

ეტაპების აღწერა. 

2.  აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების, შესაფერისი კანონებისა და 

სხვა ნორმატიული აქტების გამოყენება ფინანსური ანგარიშგების 

აუდიტში. 

3.  ფინანსური ანგარიშგების არსებითი უზუსტობის რისკების შეფასება 

და აუდიტის სტრატეგიაზე მისი გავლენის განხილვა. 

4.  აუდიტორულ გარიგებებში გამოსაყენებელი რაოდენობრივი 

მეთოდების პრაქტიკული გამოყენება. 

5.  მარწმუნებელი გარიგებების ელემენტებისა  და მარწმუნებელი 

გარიგებების სტანდარტების ძირითადი ელემენტების ახსნა. 

ვ)  კორპორაციული 

მართვა, რისკების 

მართვა და შიდა 

კონტროლი (საშუალო 

დონე) 

1.  ეფექტიანი კორპორაციული მართვის პრინციპების ახსნა, მათ შორის, 

მესაკუთრეთა, ინვესტორებისა და მართვის უფლებამოსილებით 

აღჭურვილი პირების უფლებებისა და პასუხისმგებლობების 

ახსნა.ასევე კორპორაციულ მართვაში, ინფორმაციის გამჟღავნებისა 

და გამჭვირვალობის მოთხოვნებში დაინტერესებულ მხარეთა 

როლის ახსნა. 

2.  ორგანიზაციის მართვის სტრუქტურის ელემენტების ანალიზი. 

3.  ორგანიზაციის რისკებისა და შესაძლებლობების ანალიზი რისკის 

მართვის კონცეფციის ფარგლებში. 

 4.  ფინანსურ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული შიდა კონტროლის 

ანალიზი. 

ზ) ბიზნესსამართალი 

(საშუალო დონე) 

1. სხვადასხვა ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის სუბიექტების 

საქმიანობის მარეგულირებელი და სხვა საკანონმდებლო აქტების 

ახსნა. 

2.  სერტიფიცირებული ბუღალტრის საქმიანობის გარემოსთან 

დაკავშირებული კანონებისა და სხვა ნორმატიული აქტების  ახსნა. 

თ)ინფორმაციული  

ტექნოლოგიები 

(საშუალო დონე) 

1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების საერთო კონტროლის საშუა-

ლებებისა და შესაბამისი გამოყენებითი (პროგრამული) კონტროლის 

საშუალებების ადეკვატურობის ანალიზი. 
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2.  ახსნა, თუ როგორ უწყობს ხელს ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

მონაცემების ანალიზსა და გადაწყვეტილებების მიღებას. 

 3. ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით ბიზნესის (სამეურნეო) 

ანალიზით გადაწყვეტილებების ხელშეწყობა. 

ი) სამეწარმეო და 

ორგანიზაციული გარემო 

(საშუალო დონე) 

1. იმ გარემოს დახასიათება, სადაც ორგანიზაცია საქმიანობს, მათ 

შორის, ძირითადი ეკონომიკური, სამართლებრივი, პოლიტიკური, 

სოციალური, ტექნიკური, საერთაშორისო და კულტურული ძალების 

(ფაქტორების). 

2.  გლობალური გარემოს ასპექტების ანალიზი, რომლებიც 

ზემოქმედებს საერთაშორისო ვაჭრობასა  და ფინანსებზე. 

3. გლობალიზაციის ნიშნების დახასიათება, მათ შორის მულტი-

ნაციონალური კორპორაციების, ელექტრონული კომერციისა და 

განვითარებადი ბაზრების როლის. 

კ) ეკონომიკური თეორია 

(ეკონომიქსი) საბაზო  

დონე 

1. მიკროეკონომიკისა და მაკროეკონომიკის ძირითადი პრინციპების 

დახასიათება; 

2. სამეწარმეო საქმიანობაზე მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების 

ცვლილების გავლენის დახასიათება. 

3. სხვადასხვა ტიპის საბაზრო სტრუქტურების ახსნა, მათ შორის 

თავისუფალი (სრულყოფილი) კონკურენციის, მონოპოლისტური 

კონკურენციის, მონოპოლიისა და ოლიგოპოლიის. 

ლ) ბიზნესის სტრატეგია 

და მართვა (საშუალო 

დონე) 

1. ორგანიზაციების სხვადასხვა ორგანიზაციული ფორმების და 

მართვის სტრუქტურების ახსნა. 

2. ორგანიზაციებში სხვადასხვა ტიპის ფუნქციური და საოპერაციო 

სამსახურების შექმნის მიზნისა და მნიშვნელობის ახსნა. 

3. ორგანიზაციის სტრატეგიაზე მოქმედი გარე და შიდა ფაქტორების 

ანალიზი. 

4. იმ პროცესების ახსნა, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია 

ორგანიზაციის სტრატეგიის პრაქტიკაში განსახორციელებლად. 

 5. იმის ახსნა, როგორ შეიძლება ორგანიზაციული ქცევის თეორიების 

გამოყენება ორგანიზაციაში მომუშავე პიროვნებების, გუნდისა და 

ორგანიზაციის საქმიანობის შედეგების გასაუმჯობესებლად. 

მ) ფინანსური ანალიზი 

(საშუალო დონე) 

 

 

 

 

1.  ფინანსებსა და ბიზნესის სტრატეგიას შორის კავშირის ახსნა. 

2.  ბიზნესის სტრატეგიის ფორმულირებისა და მხარდაჭერისათვის 

ფინანსური გადაწყვეტილებების შეფასება. 

3.  დანახარჯთა და მმართველობითი აღრიცხვის როლის შეფასება 

სტრატეგიული დაგეგმვისა და გადაწყვეტილების მიღებისას. 

4.  ფინანსური კოეფიციენტების გამოყენება სტრატეგიებს შორის 

არჩევანის გაკეთების და სტრატეგიის განხორციელებისას.  

ნ) ზოგადი უნარები 

 (საშუალო დონე) 

1.   სხვადასხვა წყაროდან მიღებული სხვადასხვა სახის ინფორმაციის 

შეფასება კვლევის, ანალიზისა და სინთეზის მეშვეობით. 

2.  პროფესიული განსჯის გამოყენება, მათ შორის შესაძლო ვარიანტების 

დადგენა და შეფასება, კარგად დასაბუთებული დასკვნების 

გამოსატანად სათანადო ფაქტებისა და გარემოებების 

გათვალისწინებით. 

3.  იმის დადგენა, როდის არის მიზანშეწონილი სპეციალისტებთან 

კონსულტაციების გამართვა პრობლემების გადასაჭრელად და 

დასკვნების გამოსატანად. 
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4. ლოგიკური მსჯელობის, კრიტიკული ანალიზისა და შემოქმე-

დებითი (ინოვაციური) აზროვნების გამოყენება პრობლემების 

გადასაჭრელად. 

5.  რეკომენდაციების მომზადება მრავალმხრივი და რთულად 

იდენტიფიცირებადი პრობლემების გადაჭრის გზების შესახებ. 

ო) კომუნიკაციის  

უნარები 

 (საშუალო დონე) 

1.  თანამშრომლობისა და გუნდური მუშაობის უნარის წარმოჩენა 

ორგანიზაციის საერთო მიზნების მისაღწევად. 

2.  ინფორმაციის ნათლად და ლაკონურად მიწოდება როგორც 

წერილობით, ისე სიტყვიერად, როდესაც ინფორმაციას წარადგენს და 

იხილავს ან ანგარიშს ადგენს ფორმალურ და არაფორმალურ 

სიტუაციაში. 

3.  ყველანაირ ურთიერთობაში გაცნობიერებული კულტურული და 

ენობრივი განსხვავებების დემონსტრირება. 

4.  აქტიური  მოსმენისა და ეფექტური გასაუბრების ტექნიკის 

გამოყენება. 

5.  მოლაპარაკების წარმოების უნარების გამოყენება საკითხის 

მოსაგვარებლად და შეთანხმების მისაღწევად. 

6.  რჩევის მიცემისა და მოთათბირების უნარების გამოყენება 

კონფლიქტის მინიმუმამდე დასაყვანად ან გადასაჭრელად, 

პრობლემების მოსაგვარებლად და ხელსაყრელი შესაძლებლობების  

მაქსიმალურად გამოყენების უზრუნველსაყოფად. 

7.  იდეების მიწოდება და სხვებზე გავლენის მოხდენა მხარდაჭერის 

მიღებისა და ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად. 

პ) პიროვნული უნარები 

 (საშუალო დონე) 

1.  მუდმივად სწავლისადმი თავდადებულობის დემონსტრირება . 

2. პროფესიული სკეპტიციზმის გამოყენება, ყველანაირი ინფორმაციის 

გამოკვლევისა და კრიტიკულად შეფასების გზით. 

3. თვითდისციპლინისა და თვითკონტროლის მაღალი სტანდარტების 

დადგენა, სხვების მაგალითზე და თვითგააზრების მეშვეობით. 

4.  დროისა და რესურსების მართვა პროფესიული ვალდებულებების 

შესრულების უზრუნველსაყოფად. 

5.  პრობლემების წინასწარ განჭვრეტა და მათი გადაჭრის პოტენციური 

გზების/გეგმების დასახვა. 

6.  ახალი შესაძლებლობების მიმართ მზაობის უნარი. 

ჟ) ორგანიზაციული 

უნარები 

(საშუალო დონე) 

1. დავალებების შესრულება ორგანიზაციაში მიღებული მეთოდებით, 

დავალების დადგენილ ვადებში შესრულების უზრუნველსაყოფად. 

2.  საკუთარი და სხვების სამუშაოს მიმოხილვა იმის დასადგენად, 

შეესაბამება თუ არა შესრულებული სამუშაო ორგანიზაციის 

ხარისხის დადგენილ სტანდარტებს. 

3.  ადამიანთა მართვის უნარების გამოყენება სხვა თანამშრომელთა 

მოტივირებისა და მათი ზრდა-განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. 

4.  სამუშაოთა დელეგირების უნარების გამოყენება თანამშრომლებზე 

დავალებების გასანაწილებლად. 

5. ლიდერობის უნარების გამოყენება სხვებზე გავლენის მოსახდენად, 

რათა მათ იმუშაონ ორგანიზაციის მიზნების მისაღწევად. 
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6.  სათანადო მექანიზმებისა და მეთოდების გამოყენება შრომის 

ნაყოფიერებისა და ეფექტიანობის ასამაღლებლად და გადაწყვეტი-

ლებების მიღების პროცესის გასაუმჯობესებლად. 

რ) პროფესიული 

სკეპტიციზმი და 

პროფესიული განსჯა 

(საშუალო დონე) 

1.  კრიტიკული აზროვნების გამოყენება ფინანსური ინფორმაციისა და 

სხვა შესაბამისი მონაცემების შესაფასებლად. 

2.  გონივრული შესაძლო ვარიანტების დადგენა და შეფასება, კარგად 

დასაბუთებული დასკვნების გამოსატანად სათანადო ფაქტებისა და 

გარემოებების გათვალისწინებით. 

ს) ეთიკური პრინციპები 1.  ეთიკის ძირითადი არსის ახსნა.  

2.  წესებზე დაფუძნებული და პრინციპებზე დაფუძნებული ეთიკის 

მიდგომების უპირატესობებისა და ნაკლოვანებების ახსნა. 

3.  ეთიკური პრობლემების გამოვლენა და იმის დადგენა, როდის უნდა 

იქნეს გამოყენებული ეთიკური პრინციპები. 

4.  მოქმედების სხვადასხვა კურსის გაანალიზება და მათი ეთიკური 

შედეგების განსაზღვრა. 

5.  ძირითადი ეთიკური პრინციპების: პატიოსნების, ობიექტურობის, 

პროფესიული კომპეტენციისა და სათანადო გულისხმიერების, 

კონფიდენციალობისა და პროფესიული ქცევის  გამოყენება ეთიკურ 

დილემასთან მიმართებით და დილემის გადაჭრის სათანადო 

მიდგომის განსაზღვრა. 

6. პროფესიული ქცევისას შესაბამისი ეთიკური მოთხოვნების/ 

ნორმების გამოყენება სტანდარტების შესაბამისად. 

ტ) საზოგადოებრივი 

ინტერესების დაცვის 

ვალდებულება 

(საშუალო დონე) 

1.  ეთიკის როლის ახსნა  ბუღალტრული  პროფესიისა და სოციალური 

პასუხისმგებლობის კონტექსტში. 

2.  ეთიკის როლის ახსნა ბიზნესისა და სათანადო კორპორაციული 

მართვის კონტექსტში. 

3.  ეთიკისა და სამართლის ურთიერთკავშირის, მათ შორის, 

საკანონმდებლო და სხვა ნორმატიულ აქტებსა და საზოგადოებრივ 

ინტერესებს შორის ურთიერთკავშირის გაანალიზება. 

4.  პიროვნებაზე, ბუღალტრულ პროფესიასა და საზოგადოებაზე 

არაეთიკური ქცევის გავლენის/შედეგების გაანალიზება. 
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მე-4 დანართი - სახელმძღვანელო მითითებები ავტორებისთვის 

 

ზოგადი ინსტრუქციები  

თითოეულმა ავტორმა ყურადღებით უნდა განიხილოს სასწავლო კურსის პროგრამა, სანამ განსაზღვრავს იმ 

თემებს, რომელთან დაკავშირებითაც სურს ერთ-ერთი კითხვის შედგენა. საგამოცდო მასალის 

მომზადებასთან დაკავშირებით განიხილება ბოლოდროინდელი მოვლენები და სამუშაო გარემოსთან 

დაკავშირებული მიმდინარე პრობლემები  ყურადღება ეთმობა ექვსთვიანი პერიოდის წესს. იმისათვის, რომ 

გამოცდებისთვის მზადებისას კანდიდატებს შესაბამისი ლიტერატურის გაცნობის სათანადო შესაძლებლობა 

ჰქონდეთ, კანდიდატები არ ჯარიმდებიან/არ იჩაგრებიან, თუ საგამოცდო კითხვებს პასუხს გასცემენ 

კანონმდებლობის ან/და ბაფის ისეთი ოფიციალური დოკუმენტების საფუძველზე, რომლებიც გამოცდის 

თარიღამდე ექვსი თვით ადრე  იყო ძალაში.  

კითხვებში ყურადღება უნდა გამახვილდეს უნარ-ჩვევებზე და არა თეორიული ცოდნის რეპროდუცირებაზე, 

ასევე კანდიდატის უნარზე, გამოიყენოს ცოდნა და არა სტანდარტებისა და სახელმძღვანელოების 

გადმოწერაზე. მრავალი ნაწილისგან შემდგარი საგამოცდო პაკეტის შემთხვევაში, თავიდან უნდა იქნეს 

აცილებული ისეთი სიტუაცია, როდესაც კანდიდატების პასუხები დამოკიდებულია საგამოცდო მასალაში 

მოცემულ წინა ნაწილებზე. მოსალოდნელია, რომ ეს კითხვები შეეხება სასწავლო კურსის პროგრამის თემებს 

და შესაძლოა სხვადასხვა წელს ისინი განსხვავებული იყოს მიდგომის მიხედვით.  

კითხვების შემუშავებისას ყურადღება მიაქციეთ, სად ჩართავთ ციფრებს, რათა უზრუნველყოთ, რომ ისინი 

საკმარისად განსხვავდებოდეს და კანდიდატების პასუხების შეფასება ადვილი იყოს, რაიმე გაუგებრობის 

წარმოქმნის გარეშე.  

ავტორებმა კითხვები შეიძლება შეიმუშაონ საკუთარი სამუშაო გამოცდილების საფუძველზე; თუმცა ეს 

ავტორის ორიგინალური ნაშრომი უნდა იყოს და არ უნდა ასახავდეს რეალურ სიტუაციას, სამეურნეო 

სუბიექტს, ან დარგს.  

კრიტერიუმები საგამოცდო პაკეტში შესული კითხვისათვის 

1.     შესამოწმებელი ცოდნა/უნარ-ჩვევა წინასწარგანსაზღვრული კურსის შინაარსიდან უნდა იყოს 

აღებული და გონივრული იყოს იმის მოლოდინი, რომ „კარგად მომზადებულმა“ კანდიდატმა მას 

ყურადღება მიაქცია. გახსოვდეთ, ჩვენ უნივერსალურ პროგრამას ვთავაზობთ. ბევრი კანდიდატი 

შეიძლება არასოდეს იყოს ნამუშევარი იმ სფეროში, რომელშიც ის გამოცდას აბარებს.  

2.   იმ მასალის წასაკითხად, გასაანალიზებლად და დასამუშავებლად საჭირო დრო, რომლის მიხედვითაც 

პასუხი უნდა მოამზადოს კანდიდატმა, კითხვის თითოეული კომპონენტისათვის გათვალისწინებული 

ქულების პროპორციული უნდა იყოს. თავი აარიდეთ ვრცელი და შეუსაბამო, ან არასწორი 

მიმართულების მიმცემი მასალის შეთავაზებას.  

3.      თვითონ შეკითხვა/დავალება ფორმულირებული უნდა იყოს ლაკონურად და ზუსტად, ცხადად.  

4.     ავტორებმა უნდა შეძლონ შეთანხმება იმის თაობაზე, რა იქნებოდა გონივრულად სრული ან 

სრულყოფილი პასუხი და რა ალტერნატიული პასუხებია მისაღები.  

5.   თითოეული სრული, ანუ სრულყოფილი პასუხისათვის მოთხოვნილი ქულები უნდა შეესაბამებოდეს 

გასანაწილებელი ქულების რაოდენობას.  

6.     კითხვის თითოეულ ნაწილზე განაწილებული ქულები უნდა ასახავდეს ამ ნაწილების შედარებით 

მნიშვნელობას.   

 შენიშვნა: თავი აარიდეთ ისეთი კითხვების შედგენას, რომელთა ნაწილები ერთმანეთთან არის 
დაკავშირებული, რათა კანდიდატმა, რომელიც პირველ ნაწილს ვერ გასცემს პასუხს, მაინც შეძლოს  
სხვა ნაწილებისთვის პასუხის გაცემა.  

7.    კონკრეტულ კითხვაზე განაწილებული ქულების მთლიანი რაოდენობა უნდა ასახავდეს მოცემული 

სასწავლო კურსის პროგრამაში მოცემული თემის/კონცეფციის მთლიან მნიშვნელობას.  
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მე-5 დანართი - სერტიფიცირებული  ბუღალტრის სტატუსის მაძიებლის (კანდიდატის) 

ანკეტა 

 

 

 

ხელმოწერა: --------------------------------------------                                            თარიღი: ---------------------------------- 

  

გვარი, სახელი, მამის სახელი:  

FIRST NAME, LAST NAME: 

დაბადების თარიღი: 

საცხოვრებელი ადგილი: 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

სახლის: ------------- სამსახურის: ---------------  მობილური: ------------------ 

ელფოსტის მისამართი  -------------------------------------------- 

განათლება:  (უმაღლესი) 

დაწესებულების დასახელება  სპეციალობა 
ხარისხი 

(დიპლომი) 

დაწყება-

დამთავრება 

    

    

    

    

მუშაობის გამოცდილება: (მიმდინარე/უკანასკნელი სამუშაო ადგილი) 

თანამდებობა ორგანიზაციის  დასახელება, მისამართი, საკონტაქტო პირი 
მუშაობის 

თარიღები 

   

   

   

   

 

ბაფის წევრი _________________ -დან 
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მე-6 დანართი - საგამოცდო ტესტების ბეჭდვა/შენახვის ინსტრუქცია 

1. ტესტები ბეჭდვა/გამრავლების საკითხებს განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე ათანხმებს 

აღმასრულებელ დირექტორთან. მთავარი   შესათანხმებელი საკითხებია: 

 ტესტების გამრავლების ვადა; 

 ტესტების ეგზემპლარი რაოდენობა; 

 სატრანსპორტო საშუალების გამოყოფა; 

 ოფისის მენეჯერისთვის დავალების მიცემა; 

 ოფისის მენეჯერის ინტრუქტაჟი; 

 დაბეჭდილი ტესტების უსაფრთხოების დაცვა. 

2. აღმასრულებელი დირექტორი აფორმებს ხელშეკრულებას ტესტების ბეჭდვისათვის შერჩეულ პირთან 

(სტამბა). 

3. სტამბასთან გაფორმებული ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს შეკვეთის სპეცფიკური 

ხასიათი; მის შესრულებაზე ბაფის მხრიდან ზედამხედველობის განხორციელების საჭიროება. 

4. სტამბამ მკაცრად უნდა დაიცვას ბეჭდვის ვადა. 

5. ტესტების გამრავლების პროცესი იწყება ოფისის მენეჯერისათვის გასამრავლებელი ტესტების 

გადაცემით, რომელიც ფორმდება წერილობით (ნიმუში თან ერთვის). ტესტები გამოცდების მიხედვითაა 

დალუქული და მითითებული გამოცდის დასახელება, გვერდების რაოდენობა და გასამრავლებელი 

ეგზემპლარების რაოდენობა. 

6. ოფისის მენეჯერის მოვალეობა ტესტების ბეჭდვა-შენახვასთან დაკავშირებით შეთანხმებულია 

აღმასრულებელ დირექტორთან. 

7. ოფისის მენეჯერი: 

  განათლების კომიტეტის თავმჯდომარისაგან იბარებს დალუქულ ტესტებს დასაბეჭდად. თუ 

ბეჭდვისათვის ისეთი სტამბა იქნება შერჩეული, რომელიც გასამრავლებელი ბეჭდური მასალის 

პირველ წყაროდ ელექტრონულ ინფორმაციას იყენებს, მაშინ ოფისის მენეჯერს ტესტები გადაეცემა 

ელექტრონულ მატარებელზე ჩაწერილი, რომელიც კოდით იქნება დაცული; 

  ხელს აწერს ტესტების გამრავლებასთან და შენახვასთან საკუთარი პასუხისმგებლობის 

დეკლარაციას (ნიმუში თან ერთვის); 

  სტამბის წარმომადგენელთან აზუსტებს ტესტების ბეჭდვის თარიღს და დათქმულ დროს გადააქვს 

სტამბაში დალუქული ტესტები. 

  ესწრება სტამბის წარმომადგენლის მიერ დალუქული პაკეტის გახსნას; 

  ესწრება ბეჭდვის პროცესს; 

  აკვირდება ხომ არ მიუწვდება ვინმე არაუფლებამოსილი პირს ხელი საგამოცდო პაკეტზე; 

  აკვირდება ტესტების დაკომპლექტების და დაკვეთის რაოდენობის მიხედვით პაკეტებად შეხვევის 

პროცესს; 

  იბარებს დაპაკეტებულ ტესტებს; 

  სტამბის წარმომადგენელისაგან მოითხოვს წუნდებული ქაღალრის და ზედმეტი ეგზემპლარი 

ტესტების განადგურებას მისი თანდასწრებით;   

  დაბეჭდილი ტესტები ბაფის სატრანსპორტო საშუალებით გადმოაქვს ბაფის ოფისში; 

  ინახავს ტესტებს დაცულ ადგილას. 

8. გამოცდების მიხედვით შეკრული ტესტები განათლების კომიტეტის თავმჯდომარეს გადაეცემა 

გამოცდის წინა დღეს, რომელიც ფორმდება წერილობით (ნიმუში თან ერთვის); 
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მე-6 დანართით გათვალისწინებული დოკუმენტის ნიმუში 1. 

ტესტების გასამრავლებლად გადაცემის აქტი 

მიღება-ჩაბარების აქტი 

20XX წლის „ . . . . . “ . . . . . . . . . . . . . . .  . .  ბაფის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარისაგან სტამბური 

წესით გასამრავლებლად ჩავიბარე კონვერტში დალუქული ტესტები შემდეგი გამოცდებისათვის: 

წიგნის ნომერი გამოცდის დასახელება დალუქული 

კონვერტის 

რაოდენობა 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ხელმოწერები 

ჩააბარა ჩაიბარა 

კომიტეტის თავმჯდომარე 

 

ოფისის მენეჯერი 

      

    

 

 

მე-6 დანართით გათვალისწინებული დოკუმენტის ნიმუში 2. 

საგამოცდო ტესტების ბეჭდვა/შენახვაზე პასუხისმგებლობის დეკლარაცია 

 

ინფორმირებული ვარ, რომ საგამოცდო პროცესის ყველა მონაწილეზე ვრცელდება გამოცდებისა და 

საგამოცდო პროცესების კონფიდენციალურობისა და დაცულობის, ასევე ინტერესთა კონფლიქტის 

დაუშვებლობის უზრუნველყოფის მოთხოვნა. 

ვიცნობ განათლების კომიტეტის მიერ შემუშავებულ საგამოცდო ტესტების ბეჭდვა/შენახვის 

ინსტრუქციის შინაარს და სრულად ვაცნობიერებ ჩემი, როგორს ოფისის მენეჯერის საგამოცდო ტესტების 

ბეჭდვის პროცესში ზედამხედველად ჩართულობის და დაბეჭდილი ტესტების გამოცდის წინა დღემდე 

სენახვის პასუხისმგებლობას. 
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შესაბამისად ვალდებულებას ვიღებ დავიცვა ჩემი კონტროლის ქვეშ არსებული ინფორმაციის 

კონფიდენციალურობა ჩემთვის მონდობილი ორიგინალი ტესტების ტრანსპორტირების, ტესტების 

ბეჭდვის/გამრავლების პროცესში ზედამხედველობის, გამრავლებული ტესტების მიღება 

ტრანსპორტირების და დათქმულ დრომდე უსაფრთხოდ შენახვის პერიოდის ჩათვლით.  

ბაფის ოფისის მენეჯერი: 

თარიღი: 

 

 

მე-6 დანართით გათვალისწინებული დოკუმენტის ნიმუში 3. 

განათლების კომიტეტისათვის ტესტების  გადაცემის აქტის ნიმუში 

მიღება-ჩაბარების აქტი 

20XX წლის „ . . . . . “ . . . . . . . . . . . . . . .  . .  ბაფის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარის თანასწრებით 

გავხსენი ტესტების შეკვრა, დავითვალე და ჩავაბარე სტამბური წესით დაბეჭდილი ტესტებიშემდეგი 

გამოცდებისათვის: 

წიგნის ნომერი გამოცდის დასახელება რაოდენობა 

(ცალი) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ხელმოწერები 

ჩააბარა ჩაიბარა 

ოფისის მენეჯერი 

 

კომიტეტის თავმჯდომარე 
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მე-7 დანართი - გამოცდებზე ონლაინ რეგისტრაცია 

 
1.  წესები და ინფორმაცია გამოცდებზე ონლაინ (On-Line) დარეგისტრირების შესახებ  

  ყოველი წლის ზამთრის გამოცდებისათვის 10 იანვრამდე (მოდულებში F4, F6, F7, F8, F9, P1, P2, P3) 

და 20 იანვრამდე (მოდულებში F2, F3, F5, P4, P7), ხოლო ზაფხულის გამოცდებისათვის 30 ივნისამდე 

(მოდულებში F4, F6, F7, F8, F9, P1, P2, P3) და 7 ივლისამდე (მოდულებში F2, F3, F5, P4, P7) 

მიმდინარეობს ბაფის გამოცდებზე ელექტრონული რეგისტრაცია.  

    

  ზემოთ მითითებული თარიღების შემდეგ ბაფის მონაცემთა ბაზაში გამოცდაზე On-Line 

დარეგისტრირებას ვეღარ შეძლებთ.  

  გამოცდებზე ელექტრონული ვერსიით On-Line დარეგისტრირებისას კანდიდატს უნდა ჰქონდეს 

საკუთარი რეგისტრაციის ნომერი და პაროლი, რითაც შევა საკუთარ გვერდზე ბაფის მონაცემთა 

ბაზაში.  http://lms.accatraining.ge/projects/gfpaa/index.php 

  On-Line რეჟიმში გამოცდებზე დარეგისტრირებამდე კანდიდატს უკვე უნდა ჰქონდეს გადახდები 

შესრულებული, გადახდის ქვითრები დასკანერებული (გადახდის ქვითრები უნდა მოთავსდეს A4 

ფორმატის ერთ ფურცელზე, ისე რომ ერთად იყოს მოთავსებული ყველა დოკუმენტი) და On-Line 

რეგისტრაციისას ატვირთოს ეს დოკუმენტები:  

1.  გამოცდის საფასურის ქვითარი;  

2.  ბაფის საწევროს გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი;  

  არასრული გადახდის ანდა არასწორი გადახდის შემთხვევაში, კანდიდატი რეგისტრაციას ვერ 

დაასრულებს (რეგისტრაციაზე დასტურს ვერ მიიღებს). ამის შესახებ ინფორმაციის წაკითხვა მას 

შეუძლია კომენტარის ველში, რომელიც გამოჩნდება სტატუსზე მაუსის დაჭერის შემდეგ, სადაც 

ზუსტად იქნება მითითებული დაბლოკვის მიზეზი.  

  მხოლოდ მიზეზის აღმოფხვრის შემდეგ მოხდება  ბაფის ადმინისტრაციის მიერ დასტურის გაცემა 

კანდიდატის მოთხოვნაზე.  

კანდიდატმა გადახდის ქვითრები უნდა შეინახოს გამოცდის ბოლომდე (საჭიროებისამებრ, წარმოადგინოს 

ბუღალტერთან).  

 

2. გამოცდაზე რეგისტრაციის ინსტრუქცია  

 გამოცდაზე რეგისტრაციისათვის ბაფის მონაცემთა ბაზაში კანდიდატმა საკუთარ გვერდზე უნდა ნახოს 

შემდეგი ღილაკები:  

  = გამოცდაზე რეგისტრაცია =  

  გამოცდაზე რეგისტრაციის მოთხოვნის დამატება = (მარცხნივ + გამოცდაზე რეგისტრაცია)  

  გავეცანი და ვეთანხმები აღნიშნულ წესებს   V  

  = ეტაპის არჩევა = (სკოლა-პროგრამაში) 

  = წიგნის არჩევა = (ჯგუფში ორი წკაპი)  

  = გადახდის ქვითრების ატვირთვა = (choose file)  

  = მოთხოვნის დასრულება = (დამახსოვრება)  

  

http://lms.accatraining.ge/projects/gfpaa/index.php
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 გადახდის ქვითრების ატვირთვისა და მოთხოვნის დასრულების შემდეგ, აუცილებელია კანდიდატმა 

სტატუსის ღილაკზე მიიტანოს ან დააჭიროს მაუსი (სადაც წერია:)  

  = რეგისტრაციის მოთხოვნა დაუსრულებულია =  

ავტომატურად გადადიხართ კვლავ წიგნებში რეგისტრაციაზე და დააჭირეთ:  

  = დამახსოვრება/რეგისტრაციის მოთხოვნის დასრულება = ღილაკს.  

 (ამ ღილაკზე მაუსის დაჭერის გარეშე, თქვენი მოთხოვნა ჩვენთან არ იგზავნება და ის მხოლოდ თქვენს 

გვერდზე ჩანს.)  

 იმავე სტატუსთან (სტატუსის ქვემოთ მოთავსებულ გამოსახულებაზე) მაუსის მიტანისას ამის შემდეგ 

დაიწერება:  

  = მოთხოვნა ელოდება დადასტურებას =  

 მხოლოდ ამ შემთხვევაშია თქვენი მოთხოვნა ჩვენთან გამოგზავნილი და არა სხვა შემთხვევებში.  

 ადმინისტრატორი გადაამოწმებს თქვენს გადახდებს და, თუ ყველაფერი სწორია, თქვენს მოთხოვნას 

დაადასტურებს. ამის შემოწმება ხდება სტატუსთან მაუსის მიტანისას, სადაც გამოჩნდება შეტყობინების 

ფანჯარა:  

  = დადასტურებულია = (V- მწვანე ფერის).  

 თუ არ არის სწორი, მაშინ მოთხოვნა არ დადასტურდება და შეგიძლიათ მიზეზს გაეცნოთ მესიჯის 

ველში (გამოჩნდება მაუსის დაჭერის შემდგომ სტატუსის ქვემოთ მოთავსებულ ფიგურაზე) და 

გამოასწოროთ. 

 გამოსწორებისა და დასტურის შემთხვევაში, კანდიდატს არჩეული მოდული დაუფიქსირდება თავის 

გვერდზე: გრაფიკსა და შეფასებაში. 

 თუ კანდიდატი დარეგისტრირების შემდეგ ვეღარ ახერხებს გამოცდაზე გასვლას, გამოცდებამდე 5 

დღით ადრე, წერილობით უნდა მიმართოს ბაფის ადმინისტრაციას, გააუქმოს განაცხადი და გამოცდის 

თანხა კრედიტში შეენახება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადახდილი თანხა აღიარდება შემოსავლად.  

   

 ბაფის მონაცემთა ბაზის ლინკი (რეგისტრაციის ნომერი და პაროლი) ტელეფონით არ გაიცემა. 
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მე-8 დანართი -   გამოცდებისთვის მომზადება და საგამოცდო პროცედურები  

 
1. ზოგადი  

გამოცდებისათვის მომზადება 

 სერტიფიცირების პროგრამაში ჩართული კანდიდატი ბაფის გამოცდებისათვის ემზადება 

დამოუკიდებლად ან/და პბი-ში;  

    

  გამოცდებისათვის მოსამზადებლად კანდიდატები უზრუნველყოფილნი არიან ACCA -ის წიგნებით, 

რომლის თარგმნა-გამოცემის უფლებამოსილება მოპოვებული აქვს ბაფს; 

  გამოცდების ჩატარებას ხელმძღვანელობს განათლების კომიტეტი; 

  განათლების კომიტეტი უზრუნველყოფს საგამოცდო ტესტების მომზადებას და კანდიდატთა ცოდნის 

შეფასებას.  

  განათლების კომიტეტის ვალდებულებაა კანდიდატთა ცოდნის შეფასება, ნამუშევრების აუდიტი და 

გასაჩივრებული ნამუშევრის განხილვა. 

   განათლების კომიტეტი ადგენს გამოცდების ჩატარების წესებს, კანდიდატების გამოცდაზე ქცევის 

ნორმებს და აკონტროლებს მათ შესრულებას.  

 

2. გამოცდების განრიგი და დამთხვევა 

ქვემოთ მოცემული ინფორმაციის გათვალისწინება აუცილებელია ახალი მოდულების არჩევისას, რათა 

შემდგომში არ მოხდეს არჩეული მოდულების მიხედვით საგამოცდო დღეების გადაფარვა.  

გამოცდების განრიგი 

ერთსა და იმავე დროს გამოცდები ჩატარდება შემდეგ მოდულებში: 

1.  მოდულები: F3; P4 

2.  მოდულები: F2; P7; F5;  

3.  მოდულები: F6; F7; P2; P1;  

4.  მოდულები: F4; F8; F9; P3;  

5.  მოდული: F1;  

 

 საგამოცდო დროის ხანგრძლივობა: 

ა)  F1; F2 და  F3 მოდულებში - 2 საათი და 15 წუთი; 

ბ)  დანარჩენ  მოდულებში - 3 საათი და 30 წუთი. 

 

3. საგამოცდო პროცედურები  

  კანდიდატი ვალდებულია, გამოცდამდე 10 დღით ადრე გამოცდაზე დარეგისტრირდეს ელექტრონულად 

(on-line) გამოცხადებული წესების მიხედვით.  

  ერთ საგამოცდო პერიოდში კანდიდატი დაიშვება არა უმეტეს 3 გამოცდაზე.  

  ბაფის მიერ პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამის (ACCA) გამოცდები ტარდება წელიწადში 

ორჯერ, ყოველი წლის ივლისსა და იანვარში.  
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  კანდიდატი გამოცდაზე რეგისტრირდება ონლაინ რეჟიმში (on-line).  

  კანდიდატი გამოცდაზე დაიშვება პირადობის მოწმობისა და ბაფის წევრობისა მოწმობის წარდგენის 

შემდეგ. 

  გამოცდების დამთავრების შემდეგ კოდირებული ნამუშევრები გადაეცემა შემფასებლებს.  

  კანდიდატების გამოცდების შედეგები ქვეყნდება წინასწარ გამოცხადებულ თარიღში ბაფის ვებგვერდზე 

www.gfpaa.ge  

  ნამუშევრების გასწორება და აუდიტი უნდა დასრულდეს გამოცდების დამთავრებიდან 20 დღის ვადაში.  

  წარმატებულად მიიჩნევა კანდიდატის ნამუშევრი, რომელიც შესაძლო მაქსიმალური 100 ქულიდან 

დაიმსახურებს მინიმუმ 50 ქულას და მეტს.  

  კანდიდატი უფლებამოსილია გაასაჩივროს შეფასების შედეგი მისი გამოქვეყნებიდან სამი დღის ვადაში.  

  კანდიდატმა უნდა გადაიხადოს გასაჩივრების შესაბამისი თანხა (50 ლარი) და განათლების 

კომიტეტიისაგან მოითხოვოს ნაშრომის ანალიზი, თუ კანდიდატს გამოცდის შეფასების ქულა შეეცვალა 

და დააკმაყოფილა შეფასების სტანდარტი, მას უბრუნდება გადახდილი (50 ლარი) საფასაური.  

  კანდიდატს გადაეცემა შემფასებლის მიმოხილვა თავის ნაშრომზე.  

  ხელახალ შეფასებას ექვემდებარება ნაშრომი, რომლის შეფასება მოექცევა  45-55 ქულიან შუალედში.  

  პირველ ცდაზე წარუმატებლობის შემთხვევაში, მომდევნო საგამოცდო პერიოდში კანდიდატს 

შესაძლებლობა ექნება, ხელახლა ჩააბაროს გამოცდა იმავე მოდულში, კანდიდატი იხდის განმეორებით 

გამოცდაზე გასვლის საფასურს.  

    კანდიდატის ნამუშევრები და ტესტების ნიმუშები გამოცდების დამთავრებიდან ექვსი თვის 

განმავლობაში ინახება განათლების კომიტეტში.  

 

 

http://www.gfpaa.ge/
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მე-9 დანართი - გამოცდებისათვის დადგენილი წესები 

 

1. გამოცდაზე ქცევის წესები  

  კანდიდატი გამოცდაზე უნდა გამოცხადდეს მის დაწყებამდე სულ მცირე 30 წუთით ადრე;  

  დაგვიანების შემთხვევაში კანდიდატი გამოცდაზე დაიშვება მხოლოდ მაშინ, თუ გამოცდის 

დაწყებიდან არ იქნება გასული 30 წუთზე მეტი;  

  გამოცდის დაწყებამდე ყველა კანდიდატმა უნდა იცოდეს თავისი ადგილი აუდიტორიაში;  

  F1,F2 da F3 მოდულებში გამოცდები მიმდინარეობს 2.25 საათი, ხოლო დანარჩენ მოდულებში - 3.50 

საათი;  

  კანდიდატმა რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინოს ბაფის წევრობისა და პირადობის 

დამადასტურებელი (სურათიანი) მოწმობები;  

  კანდიდატი ვალდებულია, საგამოცდო მაგიდაზე გამოცდის დამთავრებამდე ედოს პირადობისა და 

ბაფის მოწმობა; 

  კანდიდატმა თან უნდა იქონიოს კალკულატორი, სახაზავი, კალამი, ფანქარი, საშლელი, სათლელი - 

ეს ნივთები გამოცდაზე არ გაიცემა;  

  ხელჩანთები საგამოცდო აუდიტორიაში უნდა მოთავსდეს  ზედამხედველის მიერ შესაბამისად 

გამოყოფილ მაგიდაზე;  

  კანდიდატს საგამოცდო წესების დარღვევად ჩაეთვლება ჰოლში წიგნებით სარგებლობა;  

  გამოცდაზე არ დაიშვება ჩართული მობილური ტელეფონების შეტანა;  

  კანდიდატებს გამოცდის მიმდინარეობისას ეკრძალებათ ერთმანეთთან საუბარი;  

  კანდიდატს უფლება აქვს, მოსაწევად ან ტუალეტში გავიდეს მხოლოდ გამოცდაზე მეთვალყურის 

ნებართვით, გამოცდის დაწყებიდან ერთი საათის შემდეგ;  

  კანდიდატს უფლება არა აქვს, მოსაწევად ან ტუალეტში გავიდეს გამოცდის დასრულებამდე ბოლო 

30 წუთის განმავლობაში;  

  გადაწერის ან გადაჩურჩულების მცდელობისას, კანდიდატი მოიხსნება გამოცდიდან.  

  კანდიდატმა მუშაობა უნდა შეწყვიტოს ზედამხედველის მიერ გამოცდის დამთავრების შესახებ 

გამოცხადებისთანავე.  

2. აკრძალვა 

 აკრძალული და დაუშვებელია საგამოცდო ოთახებში შემდეგი ნივთების შეტანა:  

- რვეულები, ქაღალდები, წიგნები, ან სხვა სასწავლო მასალა ნებისმიერ ფორმატში, ან ნებისმიერი 

ტიპის ინფორმაციის მატარებელი საგანი, გარდა ბაფის მიერ დამტკიცებულისა;  

- მობილური ტელეფონები, ან სხვა ელექტრონული მოწყობილობები: მათ შორის პერსონალური 

ციფრული ასისტენტი (PDAs), უკაბელო ელფოსტის მოწყობილობები, აიპოდი, აუდიო 

ფაილების (MP3) ფლეიერი, პეიჯერი, კამერა, რადიო, ჩამწერი მოწყობილობები, ჯიბის 

კომპიუტერი, პროგრამირებადი საათები;  

- ყურსასმენები, ან მიკროფონიანი ყურსასმენები; და  

- ნებისმიერი სახის იარაღი. 

 აკრძალულია სხვისი ხელისშემშლელი მოქცევა და ასევე წერის დაწყება, ან გაგრძელება გამოცდის 

ოფიციალურად დაწყებამდე ან დასრულების შემდეგ, ან გამოცდის შეჩერების დროს. 

 აკრძალულია გამოცდის მიმდინარეობისა და დასრულების შემდეგ საგამოცდო კითხვების, 

პასუხების რვეულების და რაიმე სახის ჩანაწერების გატანა საგამოცდო ოთახიდან.    
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3. სხვა წესები  

  ბაფის გამოცდაზე დასაშვებად ყველა კანდიდატმა უნდა გაიაროს on-line რეგისტრაცია, მონაცემთა 

ბაზაში მითითებული წესების მიხედვით გამოცდამდე 10 დღით ადრე.  

  თუ გამოცდაზე დარეგისტრირების შემდეგ ვერ ახერხებთ გამოცდაზე გასვლას, გამოცდებამდე 5 

დღით ადრე, წერილობით მიმართეთ ბაფის ადმინისტრაციას, გააუქმეთ გამოცდის განაცხადი და 

გამოცდის თანხა (180 ლარი) კრედიტში შეგენახებათ, წინააღმდეგ შემთხვევაში, გადახდილი თანხა 

აღიარდება შემოსავლად ( ტელეფონით ინფორმაცია არ მიიღება). 

  არასწორ ანგარიშზე გადახდის შემთხვევაში, პრედენდენტმა გამოცდამდე უნდა გამოასწოროს 

დაშვებული შეცდომა და თანხა გადაიტანოს შესაბამის ანგარიშზე.  

  ყველა გამოცდა დაიწყება 11.00 საათზე, რეგისტრაცია -10.00 სთ.  

  გამოცდაზე სავალდებულოა ბაფის წევრობისა და პირადობის მოწმობის წარმოდგენა და 

რეგისტრაციის ნომრის ცოდნა. 

  ბაფის გამოცდების შედეგები ქვეყნდება ვებგვერდზე: www.gfpaa.ge  

  გამოცდის შედეგის გასაჩივრება მოხდება გამოცდის შედეგის გამოქვეყნებიდან სამი დღის ვადაში 

მისამართზე: წერეთლის გამზირიბ#61. მითითებული დროის შემდეგ განცხადებები აღარ მიიღება.  

4. გამოცდებზე გასათვალისწინებელი 

ა)  F1; F2 და  F3 მოდულებში:  

  ჩაწერეთ რეგისტრაციის ნომერი სამუშაო რვეულის გარეკანზე.  

  იმუშავეთ მხოლოდ ბურთულიანი კალმით. ფანქრით ნაწერი არ გასწორდება.  

  ტესტით მოთხოვნილი პირობის შესაბამისად, შეარჩიეთ სწორი პასუხი და გააფერადეთ პასუხის 

ფურცელზე. 

  არ დატოვოთ გაუფერადებელი არც ერთი ტესტის პასუხი. 

  გამოცდის დაწყების შემდეგ ზედამხედველებს არ დაუსვათ კითხვები.  

ბ)  დანარჩენ მოდულებში:  

  ჩაწერეთ რეგისტრაციის ნომერი სამუშაო რვეულის გარეკანზე. 

  იმუშავეთ მხოლოდ ბურთულიანი კალმით. ფანქრით ნაწერი არ გასწორდება.  

  ყველა ამოცანის ამოხსნა დაიწყეთ ახალი ფურცლიდან და მიუთითეთ ამოცანის ნომერი.  

  ყველა ძირითადი გაანგარიშება, რომელშიც ქულები უნდა მიიღოთ, დაწერეთ რვეულის მარჯვენა 

გვერდზე. ფანქრით მუშაობა დასაშვებია, მხოლოდ რვეულის მარცხენა მხარეს (იგი გასწორებას არ 

ექვემდებარება). 

   გამოცდის დაწყების შემდეგ ზედამხედველებს არ დაუსვათ კითხვები.  

  თუ, თქვენი აზრით, ამოცანის პირობაში შეცდომაა, ანიშნეთ ზედამხედველს და აცნობეთ მას თქვენი 

მოსაზრება. არ გაამჟღავნოთ თქვენი მოსაზრება სხვა კანდიდატებთან, რადგან ცრუ განგაშმა 

შეიძლება სხვები დააზარალოს.  

 

 

 

 

http://www.gfpaa.ge/
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მე-10 დანართი  -  განაცხადი განსაკუთრებულ პირობებში გამოცდის ჩაბარების თხოვნის 

შესახებ  

 

წინამდებარე დოკუმენტის დანიშნულება 

წინამდებარე დოკუმენტი იმ კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ, რომლებიც ითხოვენ სპეციალურ 

პირობებს მოდულის ცოდნის შეფასებისას. კანდიდატებს, რომელთაც ისეთი განსაკუთრებული 

მდგომარეობა აქვთ, რომელიც გავლენას მოახდენს მათ უნარზე, ჩააბარონ ფოკუსირებული სესიები ან/და 

გამოცდები, შეუძლიათ გამოცდისთვის მოითხოვონ სპეციალური პირობები.  

ეს პირობები ასახავს კონკრეტული კანდიდატისთვის სამუშაო ადგილზე აუცილებელი სტანდარტის 

მიღწევისთვის საჭირო კონკრეტულ  მეთოდს:  

 სმენადაქვეითებულ კანდიდატებს შესაძლოა სპეციალური პირობები დასჭირდეთ ფოკუსირებულ 

სესიაზე მიმდინარე განხილვების დროს;   

 მხედველობადაქვეითებულმა კანდიდატებმა შეიძლება მოითხოვონ უფრო დიდი შრიფტით დაწერილი 

საგამოცდო პაკეტი. 

თქვენი განაცხადი განმტკიცებული უნდა იყოს თქვენი მკურნალი ექიმის, სპეციალისტების და თქვენი 

დამქირავებლის მიერ გაცემული დოკუმენტაციითა და ანგარიშებით და ისინი უნდა დაერთოს განაცხადის 

ფორმას. თითოეულ შემთხვევაში, განსხვავებული დოკუმენტაციის წარმოდგენა იქნება საჭირო, მაგრამ 

კანდიდატებმა განაცხადის წარმოდგენისას უნდა გაითვალისწინონ შემდეგი საკითხები:    

 იმ პირობებისა და სტრატეგიების აღწერა, რომლებიც კანდიდატის სამუშაო ადგილზე გამოიყენება 

კანდიდატის უნარშეზღუდულობის გამო;  

 სპეციალური პირობების აღწერა, რომლებიც კანდიდატს შეუქმნეს წარსულში უნივერსიტეტში სწავლის 

დროს.  

ამასთან, ნებისმიერ კანდიდატს, რომლის თხოვნა სპეციალური პირობების შექმნის შესახებ 

დაკმაყოფილდება, განაცხადის ხელახლა წარმოდგება მოეთხოვება ყოველ 18 თვეში ერთხელ,  ხელახალი 

შეფასებისათვის.  

ყველა მოწოდებული მონაცემისა და ინფორმაციის კონფიდენციალურობა მკაცრად იქნება დაცული.  

განსაკუთრებულ პირობებში გამოცდის ჩაბარების თხოვნის შესახებ ზემოაღნიშნული განაცხადი უნდა 

წარმოადგინოთ შესაბამის დამამტკიცებელ დოკუმენტაციასთან ერთად ბაფის გამოცდამდე ერთი თვით 

ადრე. საგანგებო სიტუაციები განიხილება თხოვნის მიღების შემთხვევაში.  

გთხოვთ გამოიყენოთ Savi კალამი. 

გთხოვთ, განაცხადის yvela სექცია შეავსოთ და დაუბრუნოთ ბაფის ოფისს.  

 

1-ლი ნაწილი: პირადი მონაცემები 

სახელი  __________________________________________________ 

გვარი   __________________________________________________ 

დაბადების თარიღი ______________________________________________ 

ფოსტის მისამართი ______________________________________________ 

საფოსტო ინდექსი_______________________________________________ 

ელფოსტა  _________________________________________________ 

ტელეფონი/ფაქსი _______________________________________________ 

მოდული/წიგნი: ________________________________________________ 
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მე-2 ნაწილი: განაცხადი განსაკუთრებული პირობების შესახებ  

მსურს თხოვნით მივმართო ბაფს განსაკუთრებული პირობების შექმნის შესახებ  გამოცდასთან 

დაკავშირებით.  

მე-3 ნაწილი: განსაკუთრებული პირობების მოთხოვნის კონკრეტული მიზეზები 

1. მიუთითეთ დეტალები თქვენი მდგომარეობის შესახებ.  

2. აღწერეთ, რა დონის გავლენას იქონიებს ეს გამოცდაზე.  

მე-4 ნაწილი: კანდიდატის სამუშაო ადგილი (ამ ნაწილს ავსებს კანდიდატი და დამქირავებელი) 

კანდიდატის მიერ გატარებული ზომები თავისი მდგომარეობის სამუშაოზე ზემოქმედების მინიმუმამდე 

შესამცირებლად და როგორ ხდება ამ მდგომარეობის მართვა.  

დამქირავებლის მიერ გატარებული ზომები სამუშაო ადგილზე კანდიდატის მდგომარეობის ზემოქმედების 

მინიმუმამდე შესამცირებლად და კანდიდატის ხელშესაწყობად.  

მე-5 ნაწილი: განცხადება პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის შესახებ  

კანდიდატის ხელმოწერა________________                       თარიღი _______________________  

 

მე-6 ნაწილი: სამედიცინო ინფორმაცია (ამ ნაწილს ავსებს მკურნალი ექიმი და სპეციალისტი) 

პაციენტის სახელი ________________________________________________________________________ 

გვარი       _________________________________________________________________________ 

მკურნალი ექიმის სახელი და გვარი _________________________________________________________ 

სპეციალიზაცია __________________________________________________________________________ 

სამედიცინო მომსახურების პროვაიდერის ნომერი და ბეჭედი ___________________________________ 

საფოსტო მისამართი ______________________________________________________________________ 

საფოსტო ინდექსი ________________________________________________________________________ 

ტელეფონი (მოქმედი) _____________________________________________________________________ 

ფაქსი (მოქმედი) __________________________________________________________________________ 

ელფოსტა (მოქმედი) ______________________________________________________________________ 

მკურნალი ექიმის ხელმოწერა __________________________    თარიღი ___________________________ 

 



ბაფი             სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა, მართვის პოლიტიკა და პროცედურები 

187 

მე-11 დანართი - მთავარი ზედამხედველის ფუნქციები და მათი შესრულების კითხვარი 
 

საგამოცდო ცენტრის მისამართი: 

გამოცდის თარიღი: 

 

  

ფუნქციის დასახელება 

შესრულდა 

თუ არა 

შესრულების 

თარიღი ან 

დოკუმენტი. 

კომენტარი 
კი არა 

 მოსამზადებელი ეტაპი    

1. ზედამხედველების სიის მიღება განათლების კომიტეტის 

(გ/კ) თავმჯდომარისაგან 

☐ ☐  

2. კომუნიკაცია ზედამხედველებთან ☐ ☐  

     

 გამოცდის დღე    

3. კანდიდატების სიის მიღება გ/კ თავ-რისაგან ☐ ☐  

4. საგამოცდო ტესტების კომპლექტების ჩაბარება გ/კ თავ-

რისაგან და დაცულ ოთახში შენახვა  

☐ ☐  

5. კანდიდატების საგამოცდო ოთახებში განთავსების გეგმის 

ჩაბარება გ/კ თავ-რისაგან 

☐ ☐  

6. ზედამხედველების ინსტრუქტაჟი და საზედამხედველო 

ფუნქციების განაწილება 

☐ ☐  

7. დამოუკიდებლობის, ინტერესთა კონფლიქტის 

არარსებობისა და კონფიდენციალურობის  დასტური 

მიღება ზედამხედველებისაგან 

☐ ☐  

8. გამაფრთხილებელი განცხადების ნიმუშების გადაცემა 

ზედამხედველებისათვის  

☐ ☐  

9. კანდიდატების ხელმოსაწერი გამოსდაზე ქცევის წესების 

და საგამოცდო ნამუშევრების კონვერტების გადაცემა 

ზედამხედველებისათვის  

☐ ☐  

10. რეგისტრატორებისათვის კანდიდატების სარეგისტრაციო 

სიის და კანდიდატის სამუშაო ადგილის ნომრების 

გადაცემა 

☐ ☐  

11. საგამოცდო ცენტრის დათვალლიერება/შემოწმება 

შემდეგში დარწმუნების მიზნით: 

   

  ყველა ოთახში არსებობს საათი და საავარიო 

პროცედურების სქემა    

☐ ☐  

  საგამოცდო ცენტრში არსებული ტემპერატურა არ 

იქნება კანდიდატისათვის ხელშემშლელი 

☐ ☐  

  საგამოცდო ოთახები განიავებული და სათანადოდ 

განათებულია 

☐ ☐  

  სველი წერტილები მოწესრიგებულია და სველი ☐ ☐  
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წერტილების ოთახებში არაა დამალული გამოცდაზე 

გამოსაყენებლად აკრძალული საგანი (წიგნი, 

კონსპექტი, შპარგალკა და სხვ.) 

12. სამუშაო რვეულების და სხვა მასალის  გადაცემა 

ზედამხედველებისათვის 

☐ ☐  

13. დაკომპლექტებული საგამოცდო პაკეტების გადაცემა 

ზედამხედველებისათვის 

☐ ☐  

14. დაკვირვება ზედამხედველების მიერ ფუნქციის 

შესრულებაზე 

☐ ☐  

15. რეგისტრატორებისაგან სარეგისტრაციო სიის მიღება ☐ ☐  

16. ზედამხედველებისაგან მიღება/ჩაბარება:    

  ტესტების და კანდიდატების საგამოცდო ნაშრომების ☐ ☐  

  გამოუყენებელი საგამოცდო ტესტების ☐ ☐  

  გამაფრთხილებელი განცხადების ნიმუშების ☐ ☐  

  კანდიდატების ხელმოწერილი გამოსდაზე ქცევის 

წესების 

☐ ☐  

17. საგამოცდო ნამუშევრების რაოდენობის შედარება 

რეგისტრირებული კანდიდატების რაოდენობასთან 

☐ ☐  

18. გ/კ თავმჯდომარისათვის გადაცემა:    

  საგამოცდო დისციპლინების მიხედვით 

დაკომპლექტებული კანდიდატების საგამოცდო 

ნამუშევრების და გამოუყენებელი ტესტების 

☐ ☐  

  კანდიდატების სარეგისტრაციო სიის ☐ ☐  

  კანდიდატების ხელმოწერილი და გამოუყენებელი 

გამოცდაზე ქცევის წესების 

☐ ☐  

  გამაფრთხილებელი განცხადების ნიმუშების ☐ ☐  

19. ანგარიშის მომზადება გამოცდის ჩატარების შესახებ და 

გადაცემა გ/კ თავმჯდომარისათვის 

☐ ☐  

20. გამოცდის ზედამხედველობის პროცესშიი მონაწილე 

პირთა სიის მომზადება (ასანაზღაურებელი საათების 

მითითებით)  და გადაცემა გ/კ თავმჯდომარისათვის 

☐ ☐  

 

მთავარი ზედამხედველი:       ხელმოწერა 

თარიღი: 
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ზედამხედველებისათვის გასაგზავნი უწყების ნიმუში 

 

მე, . . .. . . . .... . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .   . . . ბაფის განათლების კომიტეტის მიერ დანიშნული ვარ სასერტიფიკაციო 

გამოცდების უფროს ზედამხედველად. ჩემთვის მოწოდებული ინფორმაციის შესაბამისად თქვენ შერჩეული 

ხართ გამოცდაზე ზედამხედველად. ქვემოთ წარმოგიდგენთ სასერტიფიკაციო გამოცდების განრიგს: 

 

# გამოცდის დასახელება გამოცდის 

თარიღი 

გამოცდის დაწყების 

დრო 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

კანდიდატების რაოდენობიდან გამომდინარე შესაძლოა ყველა გამოცდის ზედამხედველად არ იყოთ 

გამოძახებული. მიუხედავად ამისა გთხოვთ:  

1. დაგვიდასტუროთ თქვენი შესაძლებლობა შეასრულოთ გამოცდებზე ზედამხედველის მოვალეობა; 

2. დამატებით მოგვაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რომელიმე თარიღში ვერ შეძლებთ 

ზედამხედველის მოვალეობის შესრულებას;  

3. გაითვალისწინოთ, წინასწარ განაცხადოთ და თავი შეიკავოთ იმ გამოცდ(ებ)ის ზედამხედველობაზე, 

რომელსაც აბარებს თქვენი ოჯახის წევრი, ნათესავი ან სხვაგვარად თქვენთან დაახლოებული პირი, 

რადგან ამან შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს თქვენს ობიექტურობაზე, ან ინტერესთა  

კონფლიქტი გამოიწვიოს, ან ამგვარი შთაბეჭდილება შექმნას. 

პატივისცემით, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ბაფის სასერტიფიკაციო გამოცდების  

უფროსი ზედამხედველი  

ელ. ფოსტის გაგზავნის თარიღი:                
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უფროსი ზედამხედველისათვის გამოცდისათვის აუცილებელი მასალის  გადაცემის აქტი 

 

ქ. თბილისი 

 

თარიღი: 

გადამცემი: 

მიმღები: 

ამ დოკუმენტზე ხელის მოწერით ვადასტურებთ, რომ განათლების კომიტეტის თავმჯდომარემ გადასცა და 

უფროსმა ზედამხედველმა  ჩაიბარა:  

1. დალუქული საგამოცდო ტესტების კომპლექტები შემდეგ  მახასიათებლებით: 

 

## დამოცდის დასახელება კომპლექტების 

რაოდენობა 

კომპლექტზე არსებული 

მითითების აღწერა  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

  

 

2. სხვა აუცილებელი მასალა: 

 

## დსახელება რაოდენობა შენიშნვა 

1. კანდიდატების სია   

2. კანდიდატების საგამოცდო ოთახებში განთავსების გეგმა   

3. გამაფრთხილებელი განცხადების ნიმუშები   

4. ზედამხედველების დამოუკიდებლობის, ინტერესთა 

კონფლიქტის არარსებობისა და კონფიდენციალურობის  

დასტურის ბლანკები  

  

5. კანდიდატების ხელმოსაწერი გამოსდაზე ქცევის წესები   

6. საგამოცდო ნამუშევრების დასალუქი კონვერტები   

7. კანდიდატის სამუშაო მაგიდის ნომრები   

8. კანდიდატის სამუშაო რვეული   

 სხვა (ჩამოთვალეთ)   

 

ხელმოწერა: 

გადამცემი:       მიმღები: 
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ზედამხედველებისათვის გამოცდისათვის აუცილებელი მასალის  გადაცემის უწყისი 

 

ქ. თბილისი 

 

თარიღი: 

ამ დოკუმენტზე ხელის მოწერით ვადასტურებთ, რომ უფროს ზედამხედველისაგან მივიღე გამოცდის 

პროცესისთვის აუცილებელი შემდეგი მასალები: 

 

 ზედამხედველის 

სახელი და 

გავრი 

საგამოცდო 

ოთახის # 

სამუშაო 

რვეული 

ტესტის 

პაკეტი 

კონვერ-

ტები 

გამაფრთხი-

ლებელი 

განცხადების 

ნიმუშები 

გამოც-

დაზე 

ქცევის 

წესები 

ზედამხედ-

ველის 

ხელმოწერა 

         

         

         

         

 

უფროსი ზედამხედველის ხელმოწერა 

 

მე-11 დანართისთვის განკუთვნილი დოკუმენტის  ნიმუში 4 

 

ზედამხედველების მიერ  გამოცდაზე გამოყენებული მასალის  დაბრუნების უწყისი 

 

ქ. თბილისი 

 

თარიღი: 

ამ დოკუმენტზე ხელის მოწერით ვადასტურებთ, რომ უფროს ზედამხედველს ჩავაბარე შემდეგი მასალები: 
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უფროსი ზედამხედველის ხელმოწერა 
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უფროსი ზედამხედველის მიერ გამოცდისათვის გამოყენებული მასალის  გადაცემის აქტი 

 

ქ. თბილისი 

თარიღი: 

გადამცემი:  

მიმღები: 

ამ დოკუმენტზე ხელის მოწერით ვადასტურებთ, რომ უფროსმა  ზედამხედველმა გადასცა და განათლების 

კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩაიბარა:  

1. საგამოცდო მასალა: 

 

## დამოცდის დასახელება კონვერტში 

დალუქული 

ტესტები და 

კანდიდატების 

ნამუშევრები (ცალი) 

გამოუ-

ყენებელი 

ტესტი 

(ცალი) 

გამოუყე-

ნებელი 

ტესტი 

(ცალი) 

ხელმოწერილი 

გამოცდაზე 

ქცევის წესები 

(ცალი) 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

  

2. სხვა აუცილებელი მასალა: 

 

## დსახელება რაოდენობა შენიშნვა 

1. კანდიდატების სია   

2. კანდიდატების საგამოცდო ოთახებში განთავსების გეგმა   

3. გამაფრთხილებელი განცხადების ნიმუშები   

4. ზედამხედველების დამოუკიდებლობის, ინტერესთა 

კონფლიქტის არარსებობისა და კონფიდენციალურობის  

დასტური  

  

5. გამოუყენებელი კონვერტი   

6. კანდიდატის სამუშაო მაგიდის ნომრები   

7. გამოუყენებელი სამუშაო რვეული   

8. ანგარიში გამოცდის ჩატარების შესახებ   

 გამოცდის ზედამხედველობის პროცესშიი მონაწილე 

პირთა სია 

  

 სხვა (ჩამოთვალეთ)   

 

ხელმოწერა: 

გადამცემი:       მიმღები: 
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გამოცდის ზედამხედველების პასუხისმგებლობის დადასტურება 

განათლების კომიტეტის თავმჯდომარეს 

ინფორმირებული ვარ, რომ გამოცდის ზედამხედველზე, როგორც საგამოცდო პროცესის მონაწილეზე 

ვრცელდება გამოცდებისა და საგამოცდო პროცესების კონფიდენციალურობისა და დაცულობის, ასევე 

ინტერესთა კონფლიქტის დაუშვებლობის უზრუნველყოფის მოთხოვნა. 

ვაცნობიერებ და ვადასტურებ კონფიდენციალურობის დაცვაზე ჩემს პასუხისმგებლობას, ინტერესთა 

კონფლიქტის დაუშვებლობას და საგამოცდო პროცესში მონაწილე ყველა კანდიდატის მიმართ სამართლიანი 

და ობიექტური მოპყრობის ვალდებულებას.   

შესაბამისად ვალდებულებას ვიღებ და თანხმობას ვაცხადებ დაუყოვნებლივ შევატყობინო განათლების 

კომიტეტის თავმჯდომარეს ნებისმიერი გარემოების, მათ შორის ნებისმიერ  კანდიდატთან  ჩემი ნებისმიერი 

კავშირის შესახებ,  რამაც შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ჩემს ობიექტურობაზე, ან ინტერესთა  

კონფლიქტი გამოიწვიოს, ან ამგვარი შთაბეჭდილება შექმნას.  

 

თარიღი:  

 

ზედამხედველების ხელმოწერა: 

 

 ზედემხედველების სახელი და გვარი ხელმოწერა 

 1. 

2. 

3. 

4. 
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მე-12  დანართი - ზედამხედველის ინსტრუქცია 

  

კანდიდატები სხდებიან მითითებული ნომრების მიხედვით. ერთი კანდიდატი ერთ მაგიდასთან ერთსა და 

იმავე მხარეს. მაგალითად მარჯვენა მხარეს.  

1. ჩანთები, წიგნები, რვეულები, ფურცლები უნდა მოთავსდეს ოთახის კუთხეში. კანდიდატი ვერ 

ისარგებლებს დამხმარე მასალით. მათ ექნებათ საგამოცდო რვეულები, რომელშიც უნდა ჩაიწეროს ყველა 

გაანგარიშება.  

2. მაგიდაზე უნდა ეწყოს მხოლოდ კალკულატორი, კალამი, საშლელი, სახაზავი, ფანქარი.  

3. კანდიდატები უნდა გაეცნონ გამოცდაზე ქცევის წესებს და გამოცდაზე გასათვალისწინებელ 

მითითებებს, რომლებიც დახვდებათ მაგიდაზე. ამ წესების დაცვა აუცილებელია. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, კანდიდატი მოიხსნება გამოცდიდან.    

4. რიგდება საგამოცდო რვეულები და საგამოცდო კითხვები, თუმცა ჯერ მათი გადაშლა არ შეიძლება.

  

5. ვუთითებთ გამოცდის დროს და ვახსენებთ, რომ გამოცდა გაგრძელდება 2.25/ 3.50 საათი და 

დამთავრდება ზუსტად მითითებულ დროს. ვთხოვთ, აუცილებლობის შემთხვევაში, ხელის აწევით 

ანიშნონ ზედამხედველს თავიანთი სურვილი.  

6. გამოცდა იწყება. ყველა კანდიდატი თავისთვის მუშაობს. ერთი ზედამხედველი დგას ოთახის თავში, 

მეორე ოთახის ბოლოში და ყურადღებით აკვირდება ყველაფერს. დაუშვებელია ლაპარაკი, ჩურჩული, 

თავის მიბრუნება, რაიმეს გადაწოდება და კარნახი. პირველივე მცდელობისას, ზედამხედველი მიდის 

კანდიდატთან და აფრთხილებს, რომ, გამეორების შემთხვევაში, გამოცდიდან მოიხსნება წესის ორივე 

დამრღვევი.  

7. წესის თანახმად, პირველი ერთი საათის და ბოლო ნახევარი საათის განმავლობაში, არ შეიძლება გარეთ 

გასვლა. შუალედში ოთახიდან გადის ერთი კანდიდატი და ბრუნდება სწრაფად, რადგან მეორე ვერ გავა 

გარეთ, სანამ პირველი არ დაბრუნდება.  

8. წყურვილის შემთხვევაში, ზედამხედველს წყალი ჭიქით მიაქვს კანდიდატთან.  

9. ზედამხედველი არ შედის დიალოგში, არ პასუხობს გამოცდასთან დაკავშირებულ კითხვებს.  

10. კანდიდატის გამოცდიდან მოხსნის შემთხვევაში, იტოვებს ნაშრომს და გარეკანზე აკეთებს შენიშვნას -„არ 

ექვემდებარება გასწორებას“.  

11. იბარებს კანდიდატის ნაშრომს და ათავსებს კონვერტში და შემდეგ იმავე პარკში, რომელშიც ტესტები 

იყო დალუქული.  

12. არ დაიშვება ტესტის გატანა აუდიტორიიდან. ისინი გროვდება ცალკე და თავსდება ნამუშევრებთან 

ერთად პარკში.  

13. ყველა კანდიდატის მიერ მუშაობის დასრულების ან 2.25/ 3.50 საათის ამოწურვის შემდეგ შეგროვილი 

ტესტები და  ნამუშევრები გადაეცემა მთავარ ზედამხედველს.              

14. საგამოცდო დროის ამოწურვამდე 5 წუთით ადრე კანდიდატს აფრთხილებს  ნაშრომის ჩაბარების შესახებ 

და 2.25/ 3.50 საათის შესრულებისთანავე იბარებს დარჩენილი კანდიდატების ნამუშევრებს. 

15. გარეთ გასული კანდიდატი გააფრთხილეთ, რომ დროზე დაბრუნდეს.  

16. ყველა კანდიდატი უნდა იჯდეს იმ ნომერ მაგიდასთან, რომელი ნომერიც რეგისტრაციის დროს მისცეს. 

მაგიდაზე დაადებინეთ ნომერი შესამოწმებლად.  

17. კანდიდატი უნდა იჯდეს სწორად, არა გვერდულად. უკან მჯდომს არ უნდა შეეძლოს მისი ნაწერის 

დანახვა.  
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18. აანთეთ ოთახში ნათურები.  

19. ცალ-ცალკე დაალაგეთ ნომრები, პირობები, ამოხსნები, ქცევის წესები, გასათვალისწინებელი.  

20. კანდიდატმა ხელი უნდა მოაწეროს ქცევის წესებს.  

21. გაასწორეთ სკამი მაგიდასთან გამოცდის დამთავრების შემდეგ.  

22. არ გადაადგილოთ მაგიდა და სკამი. ისინი დალაგებულია სტანდარტის შესაბამისად და არა იმისათვის, 

რომ     ზედამხედველმა იაროს მაგიდებს შორის.  

23. იშვიათად იარეთ მაგიდებს შორის. კანდიდატს ხელი ეშლება. აირჩიეთ ერთი ადგილი (ორივე 

ზედამხედველმა  სხვადასხვა) და იქიდან ადევნეთ თვალყური კანდიდატებს.  

24. გამოცდების დაწყებიდან დამთავრებამდე დაუშვებელია ყავის დალევა, საუზმობა და ა.შ. ისაუზმეთ 

გამოცდაზე მოსვლამდე. 

25. ზედამხედველებს გთხოვთ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოთ შემდეგს:  

• კანდიდატს არ გამორჩეს რეგისტრაციის ნომრის, გვარის, სახელის და მამის სახელის ჩაწერა სამუშაო 

რვეულის გარეკანზე.   

• ყურადღებით, გარკვევით და განმარტებით წაუკითხეთ გამოცდაზე ქცევის წესები.    

• ტესტის დაწყებამდე დაასმევინეთ კითხვები და უპასუხეთ.  

• ტესტის დაწყებამდე განუმარტეთ, რომ  ტესტის დაწყების შემდეგ აღარ უნდა დაგისვან კითხვები. 

თუ, მათი აზრით, ამოცანის პირობაში შეცდომაა, მოგმართონ  მთავარ ზედამხედველთან შეხვედრის 

მოთხოვნით.   

• პასუხის გაფერადება ნიშნავს წრის გაფერადებას.    
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მე-13 დანართი - გამაფრთხილებელი განცხადების ნიმუშები   

გამოცდის დაწყებამდე 

გთხოვთ, ყურადღებით მოუსმინოთ შემდეგ მითითებებს:  

 გთხოვთ, ახლა თქვენი მაგიდიდან აიღოთ ყველა ნივთი, გარდა ნებადართული ნივთებისა (პასტები, 

ფანქარი, კომპიუტერი და ა.შ.). იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატს აღმოაჩნდება ის ნივთები, რომლებიც 

დაშვებული არ არის გამოცდაზე, მიჩნეული იქნება, რომ ის არღვევს საგამოცდო მარეგულირებელ 

ნორმებს.  

• ხელჩანთები და სხვა ნივთები (პორტფელები, წიგნები და სხვა პირადი ნივთები, რომლებიც ჯერ არ 

ჩაგიბარებიათ სხვაგან) უნდა დააწყოთ  სპეციალურად გამოყოფილ მაგიდაზე. 

 თუ რაიმე მიზეზის გამო გსურთ, რომ თქვენი მაგიდა  დროებით დატოვოთ, თან გაგყვებათ 

ზედამხედველი. თუ გამოცდის მიმდინარეობისას დატოვებთ თქვენს ადგილს, თქვენს მაგიდაზე 

დალაგებული ყველა ნივთი გადააბრუნეთ.  

 აკრძალულია სხვა პირებთან ინფორმაციის გაცვლა და ასეთი ქმედება მიჩნეული იქნება არასათანადო 

მოქცევად, რაც საკმარისია იმისათვის, რომ  გამოცდიდან მოგხსნან.   

 არ გადაშალოთ კითხვების რვეული მანამ, სანამ ზედამხედველი არ გეტყვით.  

 თქვენ არ უნდა დატოვოთ ოთახი მანამ, სანამ არ გავა გამოცდის დაწყებიდან ერთი საათი. 

 კანდიდატებმა, რომლებიც გამოცდის დასრულებამდე დატოვებენ ოთახს, თავი არ უნდა მოიყარონ  

დერეფანში.  

 დაუშვებელია საგამოცდო მასალის გატანა ოთახიდან. 

 თუ დაეჭვდებით, რომ შეცდომაა საგამოცდო ტესტში (ამოცანაში), საგამოცდო  ოთახში ამ ინფორმაციის 

გაუხმაურებლად, მოითხოვეთ მთავარ ზედამხედველთან შეხვედრა და თან გაგყვებათ ზედამხედველი. 

 პასუხების დასაწერად თქვენ გაქვთ (მიუთითეთ დრო). გამოცდის დასრულებამდე 30 წუთით და 5 

წუთით ადრე შეგახსენებთ გამოცდის დასრულების დროს.    

o გამოიყენეთ ფურცლების მხოლოდ ერთი მხარე. 

o თითოეულ კითხვაზე პასუხის გაცემა დაიწყეთ ცალკე ფურცელზე. 

 როდესაც გამოცხადდება გამოცდის დასრულება, შეწყვიტეთ წერა და შეაგროვეთ თქვენი ფურცლები.  

 გამოცდის ოფიციალური დრო (ან საათი) არის  ___________. 

გამოცდის დაწყების გამოცხადების დროს  

 თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ მუშაობა. გისურვებთ წარმატებას! 

გამოცდის დასრულებამდე 30 წუთით ადრე  

 გამოცდის დასრულებამდე 30 წუთია დარჩენილი.  

გამოცდის დასრულებამდე 5 წუთით ადრე 

 გამოცდის დასრულებამდე დარჩენილია 5 წუთი. შეამოწმეთ, პასუხების რვეულზე მიუთითეთ თუ არა 

თქვენი სახელი, გვარი და  საიდენტიფიკაციო ნომერი.  

დადგენილი საგამოცდო დროის დასრულებისას 

 შეწყვიტეთ წერა (საგამოცდო მასალების ჩასაბარებლად და რეგისტრაციის გასავლელად მობრძანდით 

მაგიდასთან). 
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მე-14 დანართი - ინსტრუქცია საგანგებო პროცედურების შესახებ  

 

საგამოცდო ცენტრის მთავარ ზედამხედველს მოეთხოვება, მოემზადოს საგანგებო სიტუაციებისთვის 

გამოცდის ადგილზე და გონივრული გადაწყვეტილებები მიიღოს იმ შემთხვევაში, თუ საგანგებო სიტუაცია 

წარმოიშობა. იგი ვალდებულია, ყველა საგანგებო სიტუაციის შესახებ განათლების კომიტეტს მოახსენოს 

ტელეფონით, ხოლო შემდეგ – წერილობით.  

გამოცდამდე მთავარმა ზედამხედველმა: 

 კონსულტაცია უნდა გაიაროს შენობის მფლობელთან, რათა დაადგინოს, თუ რა საავარიო პროცედურები 

მოქმედებს შენობაში.  

 უნდა მოიძიოს საგანგებო სიტუაციებისათვის გამოყოფილი ტელეფონის ნომერი (სახანძრო და 

პოლიციის დეპარტამენტები, სასწრაფო დახმარება, შენობის ხელმძღვანელობა და ა.შ.).  

 სრულად უნდა გაეცნოს შენობის გეგმას/განლაგებას, მათ შორის საავარიო გასასვლელებს, კიბეებსა და 

სახანძრო საავარიო სისტემას/სიგნალიზიციას.  

 უნდა დაადგინოს საავარიო აღჭურვილობის (როგორიცაა, ცეცხლსაქრობები) ადგილმდებარეობა და 

პირველადი დახმარების საშუალებები. კანდიდატების უსაფრთხოება და საგამოცდო მასალების დაცვა 

უმნიშვნელოვანესია, ნებისმიერ საგანგებო სიტუაციაში. თუ კანდიდატები აღმოჩნდებიან  გარდაუვალი 

საფრთხის წინაშე, საგამოცდო მასალის დაცვა მეორეხარისხოვან მნიშვნელობას იძენს, თუმცა, თუკი 

შესაძლებელია, მისი დაცვა უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს. მეორე მხრივ, იმ შემთხვევაში, თუ 

კანდიდატებს უშუალო საფრთხე არ ემუქრებათ, საგამოცდო მასალების დაცვა ყველაზე 

მნიშვნელოვანია. ორ ზემოაღნიშნულ საზრუნავს შორის ბალანსის განსაზღვრა შეიძლება რთული იყოს, 

რაც დამოკიდებულია საგანგებო სიტუაციის ხასიათსა და მოხდენის დროზე. საგანგებო სიტუაციების 

დროს მთავარი ზედამხედველი ხელმძღვანელობს შემდეგი მითითებებით:   

○     იმ შემთხვევაში, თუ საგანგებო სიტუაცია გამოცდის დაწყებამდე წარმოიქმნება, გადადეთ გამოცდის 

დაწყების დრო იმის გათვალისწინებით, რომ შესაძლებელი იქნება პრობლემის გონივრულად მოკლე 

პერიოდში გადაჭრა. მაგალითად, თუ გაჩნდა ხანძარი, ან ელექტროენერგია გამოირთო გამოცდის 

დაწყებამდე, დარწმუნდით, რომ ყველა საგამოცდო მასალა დაცულია და დაიცადეთ ნორმალური 

პირობების აღდგენამდე. იმ შემთხვევაში, თუ საგანგებო სიტუაცია დასრულდება გამოცდის 

დაწყების დაგეგმილი დროიდან ერთი საათის განმავლობაში, საგამოცდო სესია დაიწყეთ 

მოგვიანებით და კანდიდატებს საკომპენსაციოდ მიეცით დამატებითი დრო ტესტის დასაწერად 

გამოცდის დასრულებისას. თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ საგანგებო სიტუაცია გაგრძელდება 

გამოცდის დაწყების დაგეგმილი დროიდან ერთი საათის გასვლის მერეც, რაიმე ქმედების 

განხორციელებამდე განათლების კომიტეტის თავმჯდომარესთან გაიარეთ კონსულტაცია.   

○     იმ შემთხვევაში, თუ საგანგებო მდგომარეობა გავლენას ახდენს გამოცდის მიმდინარეობის ადგილის 

მხოლოდ ერთ ნაწილზე, პრობლემა თქვენ გადაჭერით. მაგალითად, თუ რომელიმე კანდიდატი ავად 

გახდება, ამ კანდიდატისათვის გამოიძახეთ დახმარება და შეეცადეთ სხვა კანდიდატები უახლოეს 

ადგილას გადაიყვანოთ, რათა მათ წერა, შეძლებისდაგვარად, მალე გააგრძელონ. უზრუნველყავით, 

რომ ხელი არ შეეშალოთ საგამოცდო ოთახის სხვა ნაწილში მსხდომ კანდიდატებსაც.    

o  გამოცდა შეაჩერეთ და განაახლეთ იმ შემთხვევაში, თუ ხელის შეშლა საფრთხეს არ უქმნის 

კანდიდატების უსაფრთხოებას. მაგალითად, საგამოცდო პროცესის მიმდინარეობისას 

ელექტროენერგიის გამორთვის შემთხვევაში, გაეცით ბრძანება, კანდიდატებმა არ დატოვონ 

თავიანთი ადგილები და სრული სიჩუმე დაიცვან. დარწმუნდით, რომ ზედამხედველები დადიან იმ 

არეალში, სადაც კანდიდატები სხედან და იცავენ ყველა საგამოცდო ნაშრომს, რომლებიც უკვე 

ჩააბარეს კანდიდატებმა. საგამოცდო პროცესის ბოლოს კანდიდატებს მიეცით დამატებითი დრო, 

ხელის შეშლის გამო დაკარგული დროის კომპენსაციის მიზნით.  

o  იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო გახდება გამოცდის ჩატარების ადგილის განთავისუფლება (ევაკუაცია), 

ყველა ღონე  იხმარეთ საგამოცდო მასალების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. თუ ევაკუაცია 
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იქამდე მოხდება, სანამ კანდიდატები გახსნიან საგამოცდო პაკეტებს და უპასუხებენ კითხვებს, 

შეაგროვეთ ისინი და უსაფრთხო ოთახში ჩაკეტეთ, ან პირადად შეინახეთ, შეხედულებისამებრ. თუ 

ევაკუაცია მოხდება საგამოცდო პროცესის მიმდინარეობისას, შეეცადეთ უზრუნველყოთ, რომ 

კანდიდატებმა  ერთმანეთში არ დაიწყონ საუბარი, როდესაც დატოვებენ საგამოცდო ოთახს. თუ 

კანდიდატების სრული გაჩუმება შეუძლებელი იქნება, ან საგამოცდო მასალის დატოვება 

უყურადღებოდ მოგიწევთ, შეიძლება ეს გამოცდა გაუქმდეს.  დამატებითი ზიანის თავიდან 

ასაცილებლად დარწმუნდით, რომ წინა საგამოცდო სესიის პასუხების ყველა ფურცელი და 

მომავალი სესიებისათვის განკუთვნილი ყველა საგამოცდო მასალა სრულად იყოს დაცული.    

o  იმ შემთხვევაში, როდესაც გამოცდის მიმდინარეობისას კანდიდატები ზედამხედველის ყურადღებას 

ამახვილებენ იმაზე, რომ, მათი თვალსაზრისით, შეცდომაა, არასოდეს არ შესთავაზოთ პირადი 

მოსაზრება კანდიდატებს სავარაუდო შეცდომის შესახებ. შეთავაზეთ კანდიდატებს იმუშაონ 

საგამოცდო პაკეტის სხვა კითხვაზე. ამასთან, ფაქტის შესახებ დაუყოვნებლლივ ტელეფონით 

აცნობეთ განათლების კომიტეტის თავმჯდომარეს და მოითხოვეთ ფაქტის დადგენა. დაელოდეთ 

მის პასუხს. თუ ეჭვი გამართლებულია, მოითხოვეთ განათლების კომიტეტის თავმჯდომარიდან 

შემდგომი ინსტრუქცია.   

 

საგამოცდო მასალის უსაფრთხოების წესების დაცვის ყველა დარღვევა dauyovnebliv ტელეფონით 

შეატყობინეთ განათლების კომიტეტის თავმჯდომარეს, ხოლო წერილობით შეატყობინეთ 24 საათის 

განმავლობაში. მაგალითად, თუ არსებობს მტკიცებულება, რომ ვინმე შეეცადა საგამოცდო კითხვებისა და 

პასუხების რვეულის წესების დარღვევით გამოყენებას, ან თუ საგამოცდო კითხვები, ან პასუხები 

უყურადღებოდ იქნა დატოვებული, ან დაუცველ ადგილას იმის გამო, რომ გამოცდის ადგილას საგანგებო 

სიტუაცია შეიქმნა, ამ ინციდენტის შესახებ  ინფორმაცია მიაწოდეთ, შეძლებისდაგავარად, სწრაფად. თუ 

საგამოცდო მასალის უსაფრთხოება დაირღვევა, შედეგები შესაძლოა ძალიან სერიოზული იყოს და გავლენა 

მოახდინოს გამოცდების ჩატარებაზე. 
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მე-15 დანართი - საგამოცდო კითხვების შეფასების ბადის ნიმუში 

კითხვის ნომერი 

 

აღწერა ქულა კანდიდატების სიმბოლური ნომრები 

ნაწილი „ა“               

ა) დიახ 0.5              

დაკავშირებული მხარე/დირექტორთან 

დაკავშირებული მხარე 

0.5              

შეძენილი აქციების რაოდენობა 4.15 (ა) 0.5              

თითოეული ტიპის გარიგების შინაარსი, პირობები 

4.15(გ), 4.17(გ)    

0.5              

წლის ბოლოს ფლობილი აქციების რაოდენობა 0.5              

გარიგებების ტიპები, სესხი და პრივილეგიური 

აქციები, პროცენტი 4.17(ა), 4.18(ა) 

0.5              

შესაბამისი დირექტორის სახელი 4.17(გ)  0.5              

მთლიანად აღიარებული თანხა 4.17(გ) (ii) 0.5              

(გ) ანარიცხები დივიდენდებისთვის  1.0              

სულ ნაწილი „ა“                

ნაწილი „ბ“               

კონტროლის მაღალი რისკი 0.5              

ტესტირების გაზრდა 0.5              

ძირითადი ტესტების ჩატარება 0.5              

ჩატარდა წლის ბოლოს  0.5              

სულ ნაწილი „ბ“ 2.0              

ჯამი 7.0              
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მე-16 დანართი - დესკრიპტორები 

არატექნიკური შინაარსის შეფასება 

პასუხის წარმოდგენის ფორმატისა და გამოყენებული მიდგომისთვის ქულები შეიძლება მიენიჭოს იმ 

კანდიდატებს, რომლებიც წარმოაჩენენ, რომ მათ სიტუაციური ანალიზის კითხვას პასუხი 

პროფესიონალურად გასცეს და თანაბარი ყურადღება დაუთმეს განსჯას, ანალიზს, ინფორმაციის წარდგენის 

ფორმატსა და გადმოცემის მანერას, ანუ ანგარიშის მთავარ კომპონენტებს.   

თითოეული ზემოაღნიშნული ქვესათაურის აღწერა:   

განსჯა  

სიტუაციურ მაგალითში (სცენარში) მოცემული მნიშვნელოვანი საკითხების გააზრება/შეფასება, რაც ასახავს 

საღ განსჯას კომერციული ფაქტორების გათვალისწინებით და ყურადღებას ამახვილებს ისეთ საკითხებზე, 

რომლებსაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ ანგარიშის მომხმარებლის საჭიროებების 

დასაკმაყოფილებლად.  

ანალიზი  

სიტუაციის ზუსტი და ლაკონური ანალიზი; არგუმენტების ლოგიკური სტრუქტურა.  

წარდგენა 

ანგარიში კარგად დაგეგმილი და სტრუქტურირებულია იმისათვის, რომ სათანადო ინფორმაცია სათანადო 

წესით მიეწოდოს შესაბამის მომხმარებელს. თხრობითი (ტექსტური) ნაწილი და ცხრილები წარმოდგენილია  

მომხმარებლისთვის შესაფერისი ფორმატით.  

ინფორმირება (ინფორმაციის გადმოცემის მანერა)  

ანგარიში დაწერილია მომხმარებლისთვის მისაღები სტილით. მოსაზრებები ეფექტურად არის 

ჩამოყალიბებული, შესაფერისი ლექსიკის გამოყენებით, ჭარბსიტყვაობისა და მიუღებელი ჟარგონის გარეშე; 

გამართულია გრამატიკულად და მართლწერის თვალსაზრისით.  
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მე-17 დანართი -ლექტორის თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

I. ზოგადი დებულება 

1. ლექტორი მიეკუთვნება პროფესორ-მასწავლებლების კატეგორიას. 

2. ლექტორის თანამდებობაზე ინიშნება პირი, რომელსაც:  

2.1. აქვს უმაღლესი განათლება 

2.2. გააჩნია პრაქტიკული ან/და მასწავლებლად მუშაობის გამოცდილება 

2.3. ჩაბარებული აქვს ACCA_ის ის წიგნი, რომელშიც უნდა ჩაატაროს ლექცია ან აქვს ლექციის ჩატარების 

პრაქტიკა ამ დისციპლინაში და იცნობს  ACCA_ის სწავლისა და გამოცდის პრაქტიკას. 

3. ლექტორის თანამდებობაზე პირის მიღება ხდება სასწავლო ნაწილის კოორდინატორის რეკომენდაციით. 

4. ლექტორის სამუშაოზე მიღება ხდება ხელშეკრულებით, საათობრივი ანაზღაურების წესით და იგი 

ითვლება მოწვეულ სპეციალისტად.  

5. ლექტორი უნდა იცნობდეს: 

5.1. საქართველოს კონსტიტუციას; 

5.2. საქართველოს კანონებს, საქართველოს მთავრობის დადგენილებებსა და განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს ბრძანებებს, განათლების საკითხებთან დაკავშირებით; 

5.3. საგანმანათლებლო სტანდარტებს; 

5.4. ACCA_ის პროგრამის შინაარსს (სილაბუსს) და სწავლების ორგანიზაციის პრინციპებს; 

5.5. სპეციალობის პროფილით მუშაობის ძირითად ტექნოლოგიურ პროცესებს, მიდგომებსა და ხერხებს; 

5.6. პედაგოგიკას, ფსიქოლოგიას და პროფესიული სწავლების მეთოდიკას; 

5.7. სტუდენტების სწავლებისა და აღზრდის თანამედროვე ფორმებსა და მეთოდებს; 

5.8. შრომისა და ადმინისტრაციულ კანონმდებლობას; 

5.9. ინსტიტუტის შიდაგანაწესს; 

6. ლექტორი ექვემდებარება უშუალოდ სასწავლო ნაწილოს კოორდინატორს. 

 

II. თანამდებობრივი მოვალეობა 

ლექტორი: 

1. სტუდენტებს ასწავლის ACCA_ის მიერ დადგენილი მეთოდების შესაბამისად. 

2. უზრუნველყოფს პედეგოგიური პროცესის მაღალ ეფექტურობას, უნვითარებს სტუდენტებს 

დამოუკიდებლობის, ინიციატივისა და შემოქმედების უნარს. 

3. იყენებს სწავლების უფრო ეფექტურ ფორმებსა და საშუალებებს, ახალ პედაგოგიურ ტექნოლოგიებს, 

რომლებიც ხელს უწყობს სტუდენტების მიერ სპეციალობაში აუცილებელი თეორიული და პრაქტიკული 

ცოდნის ათვისებას, ასევე ანალიტიკური უნარის ფორმირებას. 

4. უყალიბებს სტუდენტებს პროფესიულ უნარს, ამზადებს მათ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოსაყენებლად. 

5. პასუხს აგებს სასწავლო პროგრამის სასწავლო გეგმისა და სასწავლო პროფესის გრაფიკის შესაბამისად 

რეალიზებასა და სტუდენტების მომზადების ხარისხზე. 
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6. ატარებს: 

6.1. ლექციებს; 

6.2. პრაქტიკულ მეცადინეობებს; 

6.3. შუალედურ ტესტირებას, შემაჯამებელ გასაუბრებას; 

7. კონსულტაციას უწევს სტუდენტებს. 

8. მონაწილეობს პროფესორ-მასწავლებელთა კრებაში და სხვა სასწავლო-მეთოდურ ფორუმებში. 

9. მონაწილეობს სასწავლო მასალების შექმნაში, თარგმნასა და რედაქტირებაში. 

10. იცავს სასწავლო დისციპლინას, აწარმოებს პედაგოგის ჟურნალს და აკონტროლებს მეცადინეობაზე 

დასწრებას. 

11. იცავს ინსტიტუტის შიდაგანაწესს და შრომის დისციპლინას. 

12. უფრთხილდება ინსტიტუტის იმიჯს, სულიერ და მატერიალურ ფასეულობებს. 

13. იმაღლებს საკუთარ ცოდნასა და გამოცდილებას. 

14. იცავს სტუდენტების უფლებას და თავისუფლებას, პატივს სცემს მომავალი სპეციალისტების უფლებებსა 

და პირად ღირსებას, ზრუნავს მათ კულტურულ განვითარებაზე. 

15. იცავს ზნეობას და ეთიკურ ნორმებს. 

 

III.უფლება 

ლექტორი უფლებამოსილია: 

1. შეცვალოს წიგნის შინაარსი ახალი გარემოებების, წესებისა და ნორმების გათვალისწინებით. 

2. დამოუკიდებლად განსაზღვროს პედაგოგიურად გამართლებული მეთოდი და სწავლის საშუალებები, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ სასწავლო პროცესის მაღალ ხარისხს. 

3. მიიღოს მონაწილეობა ინსტიტიტის საქმიანობის განხილვაში და საკითხების გადაწყვეტაში. 

4. სტრუქტურული ქვედანაყოფების ხელმძღვანელებისაგან და სხვა სპეციალისტებისაგან მოითხოვოს 

თანამდებობრივი მოვალეობის შესასრულებლად საჭირო ინფორმაცია და დოკუმენტები. 

5. უსასყიდლოდ ისარგებლოს ბიბლიოთეკის მომსახურებით. 

6. მოითხოვოს ადმინისტრაციისაგან მისი საქმიანობის ორგანიზაციული და მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფა, ასევე დახმარება მისი უფლებებისა და მოვალეობის შესრულებაში. 

7. გაასაჩივროს ადმინისტრაციის ბრძანება და განკარგულება კანონით დადგენილი წესით. 

 

IV.  პასუხისმგებლობა 

ლექტორი პასუხს აგებს: 

1. ამ თანამდებობრივი ინსტრუქციით განსაზღვრული თანამდებობრივი მოვალეობის არამართლზომიერი 

შესრულების ან შეუსრულებლობისათვის. 

2. მისი მოვალეობის შესრულების პროცესში ჩადენილი კანონის დარღვევისათვის - საქართველოს 

ადმინისტრაციული, სისხლის და სამოქალაქო კანონმდებლობის ფარგლებში. 

3. ინსტიტუტისათვის მიყენებული მატერიალური და მორალური ზიანისათვის - საქართველოს შრომითი და 

სამოქალაქო კანონმდებლობის ფარგლებში. 
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მე-18 დანართი - სრული სასერტიფიკაციო პროგრამის განვითარების სამოქმედო გეგმა  

სამოქმედო გეგმა წარმოადგენს ბაფის განათლების კომიტეტის მიერ შემუშავებულ ღონისძიებათა ნუსხას, 

რომლის მიზანია ბაფის სასერტიფიკაციო პროგრამის განვითარებაზე  მრავალწლიანი მუშაობის შედეგად 

მიღწეული საზოგადოებრივი ნდობის შენარჩუნება და განვითარება ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების 

კვალობაზე წამოჭრილი ახალი საზოგადოებრივი ინტერესისა და მოთხოვნების შესაბამისად. 

სამოქმედო გეგმა არ წარმოადგენს ერთჯერად სტატიკურ დოკუმენტს. იგი ყოველწლიურად გადაისინჯება 

ახალი ღონისძიებების დაგეგმვისა და მანამდე დაგეგმილის შესრულების მდგომარეობის გაანალიზების 

მიზნით.   

მიმდინარე ეტაპზე იდენტიფიცირებული და სამოქმედოდ განსაზღვრულია შემდეგი: 

1. ტესტების შემუშავების პროცესების განვითარება 

1.1. საგამოცდო კითხვების ავტორები 

გარემოების აღწერა 

ქვეყანაში გამოცდილი კადრების ნაკლებობის გამო, ამჟამად ბაფს არ აქვს საკმარისი ადამიანური რესურსი 

ცალკეულ საგამოცდო მოდულში ჰყავდეს კითხვების რამდენიმე ავტორი. უმეტეს მოდულებში, ერთი 

მოდულის საგამოცდო კითხვების მომზადება ერთი ავტორის მიერ ხდება.  

მიზანი 

განათლების კომიტეტის მიზანია პერმანენტული განვითარების გზით, 2020 წლისათვის მიაღწიოს ყოველი 

საგამოცდო მოდულის კითხვების 2-3 ავტორით უზრუნველყოფას. 

დაგეგმილი ღონისძიებები  (განხორციელების პერიოდი):  

 ღონისძიების აღწერა  

1. კითხვების ავტორების შესარჩევი კონკურსის გამოცხადება, შემდეგი 

მექანიზმების გამოყენებით: 

ა) ბაფის ვებგვერდზე გამოცხადება; 

ბ) წამყვანი აუდიტორული ფირმებისათვის მიმართვის გაგზავნა; 

წამყვანი უმაღლესი სასწავლებლის შესაბამისი კათედრებისათვის 

მიმართვის გაგზავნა. 

2018 წ. ოქტომბერი 

2. პოტენციური ავტორების შერჩევა 2018 წ. დეკემბერი 

3. ტრენინგების ორგანიზება: 2019 წ. თებერვალი 

 ა) ტრენერის მოძიება 2018 წ. ნოემბერი 

 ბ) ტრენინგის ჩატარება 2019 წ. თებერვალი 

 გ) ტრენინგში მონაწილე პირების დავალების განაწილება 2019 წ. თებერვალი 

 დ) ტრენინგის მონაწილეთა მიერ მომზადებული კითხვების განხილვა 2019 წ. მარტი 

 ე) კითხვის ავტორების შერჩევის გადაწყვეტილების მიღება 2019 წ.  მარტი 

4. ავტორებისათვის განკუთვნილი მითითებების განახლება 2018 წ. ნოემბერი-  
2019 წ. იანვარი 

5. კომპეტენციაზე დაფუძნებული საგამოცდო კითხვების მოსამზადებელი 

ინსტრუქციის შექმნა  

2018 წ. ნოემბერი-  
2019 წ. იანვარი 

6. ტესტების შემუშავების სამუშაო პროცესის ახალი ინსტრუქციის მომზადება 2018 წ. ნოემბერი-  
2019 წ. იანვარი 
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დაგეგმილი ღონისძიებების გაწერილ ვადებში განხორციელების  უზრუნველყფვის მიზნით, ბაფი აქტიურად  
ითანამშრომლებს  საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და შესაბამის მიზნობრივ პროექტებთან. 

1.2.  საგამოცდოო კითხვების უსაფრთხოება 

გარემოების აღწერა 

საგამოცდო კითხვების ავტორების რიცხოვნობის გაზრდის შედეგად მოსალოდნელია კითხვარებისა და 

ტესტების უსაფრთხოების რისკის მომატება. 

მიზანი 

განათლების კომიტეტის მიზანია კითხვებისა და ტესტების უნებართვო წვდომის რისკის მინიმალიზება. 

დაგეგმილი ღონისძიებები 

 ღონისძიების აღწერა ვადა 

1. კითხვების ავტორების პასუხისმგებლობის გაზრდა  

 ა) განათლების კომიტეტის მონიტორინგი კითხვების ავტორების სამუშაო შეხვედრებზე, 

სამეთვალყურეო საბჭოს მეშვეობით (განხორციელდება მუდმივად)  

  2019 წლის 

მარტიდან 

 ბ) კითხვებისა და ტესტების გაუთქმელობის და შენახვის წესების დადგენა. 2019 წლის 

მარტამდე 

 

2. გამოცდებზე ზედამხედველობის განვითარება 

2.1.  ორგანიზაციული გაუმჯობესება 

გარემოების აღწერა 

ტრადიციულად ბაფის სასერტიფიკაციო გამოცდების მომზადება და ჩატარება განათლების კომიტეტის 

უშუალო მონაწილეობით ხდება. საგამოცდო კომისია იქმნება დროებით,  უშუალოდ გამოცდის წინა 

პერიოდში და ძირითადად, უზრუნველყოფს გამოცდების ჩატარების ტექნიკური პროცესების წარმართვას. 

მიზანი 

განათლების კომიტეტის სტრუქტურის სრულყოფა და გამოცდებზე ზედამხედველობის პროცესის 

განვითარება. 

დაგეგმილი ღონისძიებები   

 ღონისძიების აღწერა  

1. კომიტეტის ფუნქციური რგოლების განვითარება  

 ა) განგრძობითი განათლების სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნა - სათანადო 

ფუნქციების განსაზღვრა; 

2018 წ. ნოემბერი 

 ბ) სასერტიფიკაციო გამოცდების სამეთვალყურეო საბჭოს ფუნქციების 

გადასინჯვა; 

2018 წ. ნოემბერი 

 გ) სასერტიფიკაციო პროგრამის სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნა - სათანადო 

ფუნქციების განსაზღვრა; 

2018 წ. ნოემბერი 

2.  განათლების კომიტეტის გათავისუფლება აღმასრულებელი ფუნქციის 

შესრულებისაგან (კომიტეტი გახდეს სასერტიფიკაციო პროგრამის და 

განგრძობითი განათლების პოლიტიკის განსაზღვრელი; სათანადო 

რეგულაციების შემქმნელი და მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანო) 

2018 წ. 
დეკემბრიდან 
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3. მუდმივმოქმედი საგამოცდო კომისიის შექმნა შემდეგი პრინციპებითა და 

ფუნქციებით: 

 

 ა) კომისია შეიქმნება 3-5 პირის შემადგენლობით 2018 წ. ნოემბერი 

 ბ) კომისიას განესაზღვრება შემდეგი ფუნქციები (საჭიროების შემთხვევაში 

განათლების კომიტეტთან და აღმასრულებელ დირექტორთან სკითხის 

შეთანხმებით): 

 ტესტის კითხვების ავტორების მოზიდვა და მათი ტრენინგების 

ორგანიზება; 

 ავტორების ამოცანისა და დავალებების განსაზღვრა; 

 ტესტის კითხვების სასერტიფიკაციო პროგრამის ამოცანებთან 

შესაბამისობის უზრუნველყოფა; 

 საგამოცდო ტესტების შედგენა ავტორებთან ერთად; 

 ტესტების კონფიდენციალობის უზრუნველყოფა კითხვების 

შემუშავებიდან დაწყებული გამოცდის დასრულების ჩათვლით; 

 ტესტების გამრავლების პროცესის ხელმძღვანელობა და მათი მიღება-

დაკომპლექტების უზრუნველყოფა; 

 გამოცდის ზედამხედველების (მ.შ. მთავარი ზედამხედველის) 

კანდიდატების მოწვევა გამოცდაზე (საჭიროებსი შემთხვევაში ახალი 

ზედამხედველების მოზიდვა და სათანადო ტრენინგით 

უზრუნველყოფა); 

 მთავარი ზედამხედველისათვის საგამოცდო ტესტების გადაცემა და 

მისგან საგამოცდო ნამუშავრების (ტესტებთან ერთად) და ანგარიშის 

მიღება; 

 შემფასებლების  მოზიდვა მათი რიცხოვნობის გასაზრდელად და 

საჭიროების შემთვევაში მათი ტრენინგების ორგანიზება; 

 საგამოცდო ნაშრომების კოდების მინიჭება, განაწილება-გადაცემა 

შემფასებლებზე, შეფასებების ჩაბარება-გაფორმება; 

 გასაჩივრებულ საგამოცდო ნამუშევარზე კომისიის გადაწყვეტილების 

მიღება-ჩაბარება და სათანადო რეაგირება; 

 საგამოცდო პროცესთან დაკავშირებული სხვა პროცედურების 

კოორდინირება განათლების კომიტეტის მიერ დადგენილი 

კომპეტენციის ფარგლებში;  

 ჩატარებულ გამოცდებზე ანგარიშის მომზადება და წარდგენა 

განათლების კომიტეტში. 

 

 გ) კომისიას უხელმძღვანელებს თავმჯდომარე  

 დ) კომისია ანგარიშვალდებული იქნება განათლების კომიტეტის წინაშე.  

 

 

განახლებული სისტემა ამოქმედდება 2018 წლის დეკემბრიდან 

2.2. ტექნიკური სრულყოფა 

გარემოების აღწერა 

კანდიდატების სასერტიფიკაციო გამოცდაზე დაშვების პირობების შეცვლის შედეგად ნებადართულია 

კანდიდატების სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეობა ბაფის სასწავლო პროცესში მონაწილეობის 

გარეშე.  არსებობს მოლოდინი, რომ ზოგიერთმა პირმა სწორად ვერ აღიქვას საგამოცდო პროცესი და გაჩნდეს 

ზედამხედველებთან კონფლიქტის პოტენციური შესაძლებლობა. 
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მიზანი 

კომიტეტის მიზანია საგამოცდო ცენტრში ობიექტური ზედამხედველობის განსახორციელებლად და 

პოტენციური კონფლიქტების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენოს ვიდეო კამერები. 

დაგეგმილი ღონისძიებები  (პერიოდი: 01.01.2019-30.12.2019 წ.) 

 

 ღონისძიების აღწერა ვადა 

1. გამოცდებზე ზედამხედველობისათვის პროცესის ჩამწერი  ტექნიკური 

საშუალებების გამოყენების კანონიერების შესწავლა 

2019 წ.  მარტიდან 

2. გამოცდების მსვლელობის დაკვირვება/ჩაწერის კანონიერების შემთხვევაში 

შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება და საგამოცდო ცენტრის სათანადო 

აღჭურვაზე ბაფის აღმასრულებელ დირექტორისთვის განაცხადის წარდგენა 

2019 წ.  მაისი 

3 აღჭურვილობის გამოყენების წესების შემუშავება. მთავარი ზედამხედველის 

მოვალეობებში შესაბამისი ცვლილების შეტანა. 

2019 წ.  მაისი 

 

3. პროგრამის განვითარება 

გარემოების აღწერა 

აქტიურ ფაზაშია შესული ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროს რეგულირება-

ზედამხედველობის პროცესი. ძალაში შევიდა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი მცირე 

და საშუალო საწარმოებისათვის (მსს ფასს); შეიცვალა ფასს-ის ნაწილი და შემუშავდა რამოდენიმე ახალი 

ფასს. არსებითი ცვლილებები განიცადა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებმა.  

ბაფი პროგრამით გათვალისწინებული მოდულებისა და სახელმძღვანელო მასალის გადასინჯვას ახდენს 3 

წელიწადში ერთხელ.  

მიზანი 

ბაფი დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ  გადასინჯვის სამწლიანი პერიოდი უზრუნველყოფს ბაზრის 

მოთხოვნებთან პროგრამის შესაბამისაობას.  

 დაგეგმილი ღონისძიებები  (მოსამზადებელი პერიოდი: 01.01.2019-30.12.2019 წ.) 

 ღონისძიების აღწერა  

1. პროგრამის შინაარსისა და საგამოცდო ტესტების ცვლილების 

აუცილებლობის დადგენა: 

 

 ა)  სერტიფიცირებული ბუღალტრის დამსაქმებელთა მოთხოვნების 

შესწავლა გამოკითხვის გზით მინიმუმ ორი მიმართულებით: 

 

  აუდიტორული ფირმების, როგორც დამსაქმებლების მოლოდინი 

სერტიფიცირებული ბუღალტრების მიმართ 

 

  სხვა დამსაქმებლების მოლოდინი სერტიფიცირებული ბუღალტრების 

კომპეტენციის მიმართ 

 

 ბ)  კითხვარების მომზადება 2019 წ.  მაისი 

 გ)  გამოკითხვის ჩატარება 2019 წ.  ივნისი-ივლისი 

 დ)  გამოკითხვის შედეგების ანალიზი 2019 წ.  ოქტომბერი 
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 ე) პროგრამის შინაარსში და საგამოცდო  ტესტებში ცვლილების შეტანა 

(აუცილებლობის შემთხვევაში) 

 

2.  პროგრამის ეფექტიანობის შეფასება: ყოველი გამოცდის 

დასრულებიდან 3 თვის 

ვადაში 

 ა) ეფექტიანობის კრიტერიუმების დადგენა  

 ბ) შეფასება კრიტერიუმების გამოყენებით  

 დ) ანალიზი და შესაბამისი გადაწყვეტულები მიღება  

3. სწავლების განვითარება: 2019 წ.  თებერვლიდან 

 ა) სასწავლო პროცესის შესწავლა განათლების კომიტეტის მიერ:  

  სასწავლო პროცესის მონიტორინგი პერიოდულად 

  კანდიდატების გამოკითხვა პერიოდულად 

  მრგავალი მაგიდის გამართვა პბი-ს ლექტორებთან/მასწავლებლებთან პერიოდულად 

  ლექტორების ტრენინგის დაგეგმვა-რეალიზება პერიოდულად 

  პრაქტიკული კონფერენციების ორგანიზება პერიოდულად 

  წამყვან აუდიტორულ ფირმებში ჩატარებულ ტრენინგებში 

მონაწილეობის მოთხოვნის დადგენა პბი-ის ლექტორებისათვის, პბის 

ხარჯზე 

პერიოდულად 

   

 

 

4. რისკების განელება 

გარემოების აღწერა 

ბაფის განათლების კომიტეტი გეგმავს ტესტების შემუშავების პროცესების განვითარების ღონისძიების 

ფარგლებში გაზარდოს საგამოცდო კითხვების ავტორების რაოდენობა; ასევე ორგანიზაციული 

გაუმჯობესების ფარგლებში, გაზარდოს საგამოცდო ნაშრომების შემფასებელთა რაოდენობა. აღნიშნული 

ღონისძიებების გატარების პარალელურად შესაძლებელია გაჩნდეს რისკი იმისა, რომ: ვერ იქნეს 

უზრუნველყოფილი სათანადო ხარისხის საგამოცდო ტესტის მომზადება; ან საგამოცდო ნამუშევრები ვერ 

იქნეს სათანადოდ შეფასებული.  

მიზანი 

ბაფის მიზანია შეინარჩუნოს და განავითაროს სასერტიფიკაციო გამოცდების ხარისხი. 

 დაგეგმილი ღონისძიებები (მოსამზადებელი პერიოდი: 01.01.2019-30.12.2019 წ.) 

 

 ღონისძიების აღწერა  

1. ტესტების შემუშავების პროცესის მართვის სისტემის განვითარება  

 ა) საგამოცდო კითხვის ავტორების მითითებების და სახელმძღვანელო 

ინსტრუქციის გაუმჯობესება (კომპეტენციის შეფასებაზე დაფუძნებული 

საგამოცდო კითხვების მომზადების ინსტრუქციის შემუშავების ჩათვლით) 

პერიოდულად 
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 ბ) საცდელი გამოცდის ჩატარების წესის (კონფიდენციალურობის დაცვის 

უზრუნველყოფის ჩათვლით) შემუშავება 

2019 მაისამდე 

 გ) საგამოცდო ტესტების მიმომხილველ(ებ)ის დანიშნვა 2019 სექტემბერი 

 დ) საცდელი გამოცდის ჩატარება 2019 წ. ოქტომბერი 

 ე) საცდელ გამოცდაში მონაწილე პირების მოსაზრების განხილვა 2019 წ. ნოემბერი 

 ვ) მიმომხილველის ანგარიშის (მოსაზრების) განხილვა 2019 წ. დეკემბერი 

2. შეფასების პროცესის განვითარება 2020 წლის 

თებერვლიდან 

 ა) საცდელი შეფასების ჩატარების დანერგვა (ერთი ან მეტი ნაშრომის შეფასება 

სხვადასხვა შემფასებლის მიერ) 

 

 ბ) შეფასების შედეგების შედარება  

 გ) შეფასების მიდგომაზე (სახელმძღვანელოზე) შეთანხმება  

3.  ანალიზური პროცედურების დანერგვა 2019 წ. ოქტომბრიდან 

 ა) ფსიქომეტრული ანალიზის დანერგვა  

 ბ) შედეგების განხილვა და რეკომენდაციების შემუშავება  
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საგამოცდო პროცესის წარმართვისთვის საჭირო მატერიალური  

და ადამიანური რესურსი 

1. ინფორმაცია მატერიალური რესურსის შესახებ 

1.1. საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია არის შპს 

“პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის” (სასწავლო ცენტრი) დამფუძნებელი და საგამოცდო 

პროცესის წარმართვისთვის გამოიყენება  მის საკუთრებაში არსებული  ფართობი, რომელიც 

შეადგენს 628 კვადრატულ მეტრს. სასწავლო ცენტრი მდებარეობს ქ. თბილისში, ბაქრაძის  ქ.  6-ა.  

სასწავლო ცენტრი აღჭურვილია თანამედროვე მატერიალური და ტექნიკური ბაზით:   

 
ძირითადი საშ. დასახელება საინვ. ნომერი 

ისტორიული 

ღირებულება 

ერთ. 

ღირებ 
რაოდ. 

  ოფისის აღჭურვილობა         

1 პრინტერი HP Las.LJ1020 02169 284  284  1  

2 მონიტორი"სამსუნგ სისტემსმასტერ" 02162 437  437  1  

3 პრინტრი HP 1020 02168 260  260  1  

4 გათბობის სისტემა 02251-02252 12,115  12,115  1  

5 კონდენციონერი "ბოში" 02060 1,301  1,301  1  

6 კონდენციონერი "ელექტოლუქსი" 02051-02057 7,280  1,040  7  

7 ტელევიზორი 39-დ 02382 180  180  1  

8 ლაზერის სტენდი/ ხელსახოცი 02312 150  150  1  

9 მტვერსასრუტი ვიტეკი 02314; 02331 600  300  2  

10 კონდენციონერი "ტოშიბა" 
02057;02059; 

02061 
5,679  1,893  3  

11 
კონდენციონერი "ტოშიბა" შიდა და გარე 

ბლოკი 
02054 1,191  1,191  1  

12 ძალოვანი ელ.ხაზი 02326 9,935  9,935  1  

13 გაზის მრიცხველი 02327 142  142  1  

14 ძალოვანი ელხაზი 02328 1,280  1,280  1  

15 ნოუთბუქი "ასუს" 02161 1,656  1,656  1  

16 ნოუტბუქი "სამსუნგი" 
02101-02104:   

02106-02107 
5,340  890  6  

17 ნოუტბუქი "სამსუნგი"   890  890  1  

18 პროექტორო "ვიუსონიკ" 
01905-01907:  

01909-019011 
4,680  780  6  

19 პროექტორო "ვიუსონიკ" 01901;01904 1,560  780  2  

20 საპროექციო ეკრანი "რეფლექტა" 180*180 02002-02005 908  227  4  

21 საპროექციო ეკრანი "რეფლექტა" 180*180 02006-02007 454  227  2  

22 პროექტორის საკიდი "რეფლექტა" 01951-01956 1,228  205  6  
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23 ჭერის სანათი მოწყობილობა   1,224  24  51  

24 პროექტორის საკიდი ტაპპა 01957-01958 169  85  2  

25 იუ პი ეს 02155 120  120  1  

26 სისტემური ბლოკი(კომპიუტ) 02164 745  745  1  

27 მონიტორი Samsung 943NW 02163 262  262  1  

28 UPS mastwrqard600 02151-02152 290  145  2  

29 
ტელეფინის აპარ."panassonik KX-TS 

2350UAB" 
02322-02324 21  21  1  

30 პროექტორი optoma ES515 01908 899  899  1  

31 
პროექტორის საკიდი Reflekta TAPA 

23054 
  79  79  1  

32 ნოუთბუქი Del inspritor 02110 2,000  2,000  1  

33 პროექტორი optoma DS316L 01902 696  696  1  

34 პროექტორის საკიდი Inline 231 GA 01903 52  52  1  

35 საპრიექციო ეკრანი რეფლექტა 160X160 02001 140  140  1  

36 ნოუთბუქი HP 635 02109 635  635  1  

37 მადიდის სანათი 2036 02323 34  34  1  

38 ელ.გამათბობელი SARAY WH 4060 2283 75  75  1  

39 მადიდის სანათი 2036 02319-02321 102  34  3  

40 კომპიუტერის სისტემური ბლოკი 02171 928  928  1  

41 მონიტორი Pilips 23.6 02170 297  297  1  

42 პარკინგის ბლოკატორი SDZ   381  76  5  

43 სათვალთვალო მოწყობილობა 02345 2,306  2,306  1  

44 უწყვეტი კვების ბლოკი Neo 600 UPS 02271 53  53  1  

45 WEB კამერა 02352 17  17  1  

46 ლეპტოპი HP 02181 1,102  1,102  1  

47 ცივი წყლის მრიცხველი sss15 02353 35  35  1  

48 წყლის გამაცხელებელი ატლანტიკი 02272 144  144  1  

49 სტაბილიზატორი SVS-15 KVA 02273 700  700  1  

50 უწყვეტი კვების წყარო Neo 600 UPS 02275-02280 295  49  6  

51 ტელეფონი-მიკროტელი 02274 30  30  1  

52 ჩაიდანი BASIK KETTLE   63  63  1  

53 შეკიდული ჭერის სანათი მოწყობილობა   560  40  14  

54 ნოუტბუქი SONY VAIO 01942 1,625  1,625  1  

55 მონიტორი VievSonic 02183 208  208  1  

56 
კომპიუტერი 

ვიდეოგაკვეთილებისათვის 
02182 2,489  2,489  1  

57 UPS 650 VA POWER BLAK  01921 52  52  1  

58 აკუმულატორი BLIZZARO 02275;02276;02277 458  153  3  

59 მობ.ტელეფონი NOKIA 105 02357 34  34  1  
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60 ელ.გამათბობელი UEROSTAR 02356 66  66  1  

61 სერვერი 02184 1,480  1,480  1  

62 მობილური ტელეფონი Samsung 19192 02703 512  512  1  

63 პრინტერი SENSYS MFHP L 02704 333  333  1  

64 ხაზის ტელეფონი 02721 90  90  1  

65 ტაბლეტი Asus 02722 409  409  1  

66 ხელის საშრობი 02701; 02702 262  262  2  

67 
დიბონდის ლაითბოქსი დიოდის 

ნათებით 
02359 254  254  1  

68 ნოუტბუქი HP 02122 847  847  1  

69 ნოუტბუქი ASUS 02123 818  818  1  

70 ნოუტბუქი LENOVO 02121 792  792  1  

71 პროექტორი Optima W330 01950 1,384  1,384  1  

72 პროექტორის საკიდი TAPA 01981 49  49  1  

73 საპრიოექციო ეკრანი Refleqta 01982 276  276  1  

74 
უწყვეტი კვების წყარო R850,  

Sumry N 
02723 64  64  1  

  ჯამი   84,505      

  ავეჯი და სხვა ინვენტარი         

75 სკამი საკონფერენციო 00346-00353 80  10  8  

76 დაფა მარკერის 150*150 02209-02214 750  150  5  

77 დაფა მარკერის 150*100 2208 300  150  2  

78 მაცივარი 02313 259  259  1  

79 მაგიდა კაბინეტის 01275 750  750  1  

80 კარადა კედელი 01807 1,490  1,490  1  

81 საწერი მაგიდა 01276 300  300  1  

82 მაგიდა მისადგმელით 01277 380  380  1  

83 კარადა პატარა 01808-01809 960  480  2  

84 კარადა კედელი 01806 2,380  2,380  1  

85 ფარდა-ჟალუზი, რკინის 02332 1,032  1,032  1  

86 საწერი მაგიდა 01001-01260 10,920  42  260  

87 სკამი 00001-00320 11,840  37  320  

88 კიბე 02331 86  86  1  

89 დაფა ბორლის 90/120 02206: 02209 240  120  2  

90 დაფა ბორლის 60/90 02302-02303 160  80  2  

91 დაფა პრობკის 60/90 02205 50  50  1  

92 დაფა პრობკის 90/120 02201 110  110  1  

93 კარადა "კედელი" 01904 3,510  3,510  1  

94 კარადა გამათბობელის 01805 1,270  635  2  

95 ფარდა-ჟალუზი,  02332 3,186  41  78  
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96 ფარდა-ჟალუზი,  023333 276  42  7  

97 ფარდა-ჟალუზი,  02334 44  42  1  

98 საგალანტერიო სარკე 02385 145  145  1  

99 ოთახის მც."დრაცენა" 02285 415  415  1  

100 ცეცხლმქრობი "ოპ-3" 02295-02299 300  60  5  

101 სასუფრე ქსოვილი 02330ა 400  24  17  

102 კარადა 01802-01803 1,320  660  2  

103 მაგიდა 01261-01272 1,440  120  12  

104 მაგიდა მასწავლებლის 01273 140  140  1  

105 კარადა 01801 500  500  1  

106 საოფისე სავარძელი 00354 140  140  1  

107 საოფისე სავარძელი 00355 150  150  1  

108 განცხ.დაფა 60 X 90 02335-02343 180  20  9  

109 კედლის საათი   224  25  9  

110 თეთრი დაფა 90X180 02154 279  279  1  

111 ნოუტბუქის ჩანთა , შავი, ნეილონის 02344 90  90  1  

112 საოფისე სკამი, ნაჭრის, შავი 00321-00345 875  35  25  

113 საწერი მაგიდა 65X0. მ 01303-01327 1,435  53  27  

114 კარადაზე მისადგმელი პენალი 01810 150  150  1  

115 უნიტაზის დამჭერი (ინვალიდის) 02354 119  119  1  

116 ხე3ლსაბანის დამჭერი (ინვალიდის) 02354 123  123  1  

117 ორგმინის აბრა 02350 148  148  1  

118 დივანი (დინამიქსი)   381  381  1  

119 მაგნიტური დაფა მარკერის 90*150 02214 76  76  1  

120 დაფა ორმხრივი 100*200 02212-02213 203  203  2  

  ჯამი   49,606      

  ბიბლიოთეკა         

121 ACCA F2-Management Accounting Rev    312  28  11  

122 ACCA F2-Management Accounting Text   481  44  11  

123 ACCA F 3 - Financial Accounting Rev   369  28  13  

124 ACCA F 3 - Financial Accounting Text   568  44  13  

125 
ACCA F5 - Performance Management Perm 

kit 2011 
  432  39  11  

126 
ACCa F5  -Performance Management Text 

2011 
  769  70  11  

127 ACCA F 6 -Taxation kit   118  39  3  

128 ACCA F 6 -Taxation Text   210  70  3  

129 ACCA F 7 - Financial reporting Text   909  70  13  

130 ACCA F 7 -Financial reporting kit   511  39  13  

131 ACCA F 8  -  Audit & Assurance   118  39  3  
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International Kit 

132 
ACCA F 8 - Audit & Assurance 

International Text 
  210  70  3  

133 
ACCa F5  -Performance Management Text 

2012 
  77  77  1  

134 
ACCA F5 - Performance Management Perm 

kit 2012 
  43  43  1  

135 ACCA F 6 -Taxation 2012  Text   77  77  1  

136 ACCA F 6 -Taxation 2012 kit   43  43  1  

137 ACCA Text P2   63  63  1  

138 ACCA Exam P2   42  42  1  

                        ჯამი:   5,351      

143 შენობა, ბაქრაძის ქ. 6-ა   662,887    1  

  ჯამი   662,887      

  სულ ჯამი   802,349      

  არამატერიალური აქტივები         

149 სასწავლებლის მართვის სისტემა ცალი 2225 1 1 

150 საბურალტრო პროგრამა "ორისი" ცალი 492 1 1 

151 
ონლაინ ლექციების ადმინისტრირების 

პროგრამა (ოლაპ) 
ცალი 5000 1 1 

152 
ლექციების ჩასაწერი პროგრამა Camtasia 

Studio 
პროგრამა 552 1 1 

153 ვიდეოლექციები F1,F2,F3,F8 ვიდეოლექცია 10177 4 4 

154 ვიდეოლექციები F4 ვიდეოლექცია 2451 1 1 

155 ვიდეოლექციები F6 ვიდეოლექცია 3116 1 1 

156 ვიდეოლექციები F5 ვიდეოლექცია 2524 1 1 

157 ვიდეოლექციები F7 ვიდეოლექცია 2545 1 1 

158 ვიდეოლექციები F9 ვიდეოლექცია 2626 1 1 

               ჯამი   31,708      

  სულ მატ. და არამატ. რესურსი   834,057      
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2. ინფორმაცია ადამიანური რესურსის შესახებ 

2.1.  სასერტიფიკაციო პროგრამის სერტიფიცირების საგამოცდო ტესტების შედგენისა და 

გამოცდების შედეგების შეფასებისათვის ბაფი, ხელშეკრულების საფუძველზე, თანამშრომლობს 

შესაბამისი კვალიფიკაციისა და კომპეტენციის მქონე პირებთან:  

1 გორბატკოვი კონსტანტინე 

2 დაიაური მაია 

3 თევზაძე ელეონორა 

4 ინაშვილი თეიმურაზი 

5 პაპიაშვილი დავითი 

6 კაკაბაძე მაკა 

7 ქარჩავა გიორგი 

8 ღვინიაშვილი ქართლოსი 

9 შავიშვილი ირაკლი 

10 ჭეჭელაშვილი ზურაბი 

11.  კვატაშიძე ნადეჟდა 

   მათი კვალიფიკაციის შესახებ ინფორმაცია (CV) მოცემულია  მასალის 99-131 გვერდზე. 

1.2. სერტიფიცირების გამოცდებზე ზედამხედველებად ბაფს, ხელშეკრულების საფუძველზე, 

მოწვეული ჰყავს შესაბამისი კომპეტენციის მქონე პირები, რომლებსაც გავლილი აქვთ  

შესაბამისი  მომზადება და დაგროვილი აქვთ სათანადო გამოცდილება:  

 

¹ გვარი, სახელი ¹ გვარი, სახელი 

1 აბესაძე დარეჯანი  31 კინწურაშვილი შოთა 

2 ბაბუნიძე ნანა 32 კობიძე ნათია 

3 ბარათაშვილი თამუნა 33 კუბლაშვილი ეკა 

4 ბარათაშვილი ხათუნა 34 კვერნაძე ალეკო 

5 ბეციაშვილი მაია 35 ლელაძე ნინო 

6 ბერაძე ელენე 36 მამულაშვილი ნინო 

7 ბერიძე ლელა 37 მარტოლეკი ლელა 

8 ბერიძე ზამირა 38 მაჭარაშვილი შორენა 
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9 ბლიაძე გიორგი 39 მელქაძე ირაკლი 

10 ბუაჩიძე საბა 40 მელქაძე ქეთინო 

11 დალაქიშვილი ხათუნა 41 მუჯირიშვილი დარეჯანი 

12 ედიშერაშვილი დარეჯანი 42 მჭედლიძე მაყვალა 

13 გაბოძე ლია 43 მჭედლიძე ნინო  

14 გამიაშვილი შორენა 44 პაპიაშვილი ნათელა 

15 გიორგაძე მანანა 45 რევაზიშვილი რეზო  

16 გოგია ინგა 46 სამჭკუაშვილი მაკა 

17 გოლუბიანი ლამარა  47 სამხარაძე მაია 

18 გოლუბიანი ქეთინო  48 სოლოღაშვილი ეკა 

19 გორდეზიანი თინიკო 49 სულხანიშვილი ეკა 

20 გურგენიძე ნათია 50 ტაბატაძე მანანა 

21 გველესიანი მანანა  51 ტატანაშვილი მარინა 

22 ვაჟბედაშვილი გვანცა 52 ქართველიშვილი ნათელა 

23 ვაჟბედაშვილი მირანდა 53 ქიშმარია ნინო 

24 თავართქილაძე მანანა 54 ქურდაძე ეთერი 

25 თიგიშვილი პაატა 55 შარაშიძე სოსო 

26 თოთაძე ვახტანგი 56 ჩიხლაძე ცირა 

27 იაშვილი მზია  57 ცუცქირიძე თამარი 

28 იოსელიანი ია 58 ხელაძე ლალი 

29 კავთიევსკი ირა 59 ხობუა მარინა 

30 კიკვაძე მზია 60 ხოსროშვილი ელენე 

 

წარმოდგენილ პროგრამას თან ერთვის მიმდინარე პერიოდისათვის (2018 წელი) სასერ-

ტიფიკაციო პროგრამის ლექტორების, საგამოცდო ტესტების შედგენასა და შედეგების 

შეფასებაში მონაწილე პირებთან ხელშეკრულებები 45 გვერდზე: 

ა. საგამოცდო ტესტების შედგენასა და შედეგების შეფასებაში მონაწილე პირები; 

ბ. სასერტიფიკაციო პროგრამის  ლექტორები.  
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