
 

მაგისტრატურაში სპეციალობით “ფინანსები და საბანკო საქმე” 

                                                       მისაღები გამოცდების საკითხები 

1. ფინანსების სოციალურ-ეკონომიკური არსი და ფუნქციები. 

2. საფინანსო პოლიტიკა, მისი შინაარსი და მნიშვნელობა. 

3. ფინანსური ბაზარი და მისი როლი ფინანსური რესურსების 

მობილიზაციასა და განაწილებაში. 

4. საქართველოს საფინანსო სისტემა. 

5. სახელმწიფო ფინანსები, მათი ზოგადი დახასიათება. 

6. ადგილობრივი ფინანსები, მისი არსი და როლი, ტერიტორიების 

სოციალურ- ეკონომიკურ განვითარებაში. 

7. საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა. 

8. სახელმწიფო ბიუჯეტი და მისი როლი სოციალურ-ეკონომიკური 

პოლიტიკის განხორციელებაში. 

9. საბიუჯეტო პროცესი და მისი ეტაპები. 

10. ბიუჯეტის შედგენის მეთოდები და პრინციპები. 

11. ბიუჯეტის შემოსავლები და მისი სტრუქტურა. 

12. ბიუჯეტში ფინანსური აქტივების ცვლილების თავისებურებები. 

13. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილების თავისებურებები. 

14. პროგრამული ბიუჯეტის სტრუქტურა. 

15. ბიუჯეტის ხარჯები და მისი სტრუქტურა. 

16. მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამები და მისი დაფინანსება. 

17. ბიუჯეტის დეფიციტი და მისი დაძლევის გზები. 

18. სახელმწიფო ვალი და მისი მართვა. 

19. ვადაგადაცილებულ საბიუჯეტო დავალიანებათა რესტრუქტურიზაციის 

წესი. 

20. საბიუჯეტო ფედერალიზმის ცნება, მისი ძირითადი ტიპები. 

21. უნიტარული და ფედერალური სახელმწიფოთა საბიუჯეტო მოწყობა. 

22. გადასახადები, მათი სოციალურ-ეკონომიკური არსი, როლი და ფუნქციები. 

23. პირდაპირი გადასახადები, მათი სახეები და თავისებურებანი 

საქართველოში. 

24. არაპირდაპირი გადასახადები, მათი სახეები და თავისებურებანი 

საქართველოში. 

25. ფიზიკურ პირთა საშემოსავლო გადასახადი, მისი გამოანგარიშებისა და 

ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების წესი. 

26. მოგების გადასახადი, მისი გამოანგარიშებისა და ბიუჯეტთან 

ანგარიშსწორების წესი. 

27. დამატებული ღირებულების გადასახადი, მისი ობიექტი, გამოანგარიშებისა 

და ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების წესი. 

28. აქციზი, მისი გადამხდელები, გამოანგარიშებისა და ბიუჯეტთან 

ანგარიშსწორების წესი. 

29. ქონების გადასახადი, მისი ობიექტი, გამოანგარიშებისა და ბიუჯეტთან 

ანგარიშსწორების წესი.. 



30. საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულების წესი. 

31. საგადასახადო კონტროლი 

32. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა 

33. კრედიტის ფორმები და ფუნქციები. 

34. სახელმწიფო კრედიტი, მისი არსი და აუცილებლობა. სახელმწიფო სესხის 

კლასიფიკაცია. 

35. ფულის არსი,  ფუნქციები და სახეები. 

36. ფულის მიმოქცევის კანონების არსი. 

37. ფულადი მასა და ფულადი მასის აგრეგატები საქართველოში. 

38. ინფლაციის სახეები. 

39. ფულის სტაბილიზაციის ღონისძიებები: დეფლაცია, დევალვაცია, 

რევალვაცია, ნულიფიკაცია. 

40. ფასიანი ქაღალდების სახეები, პირველადი და მეორადი ბაზრები. 

41. ცენტრალური ბანკის ფუნქციები და ოპერაციები საბაზრო ეკონომიკის 

პირობებში. 

42. საქართველოს ცენტრალური ბანკის ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა. 

43. კომერციული ბანკის რესურსები, მათი სტრუქტურა და დახასიათება. 

44. ბანკის აქტივების სტრუქტურა და დახასიათება. 

45. კომერციული ბანკის ლიკვიდურობისა და გადახდისუნარიანობის 

განმსაზღვრელი ფაქტორები. 

46. კომერციული ბანკის პასიური ოპერაციები. 

47. კომერციული ბანკის აქტიური ოპერაციები. 

48. ბანკთაშორისი კრედიტების არსი და დანიშნულება. 

49. კომერციული ბანკების ლიკვიდობა და რისკის მართვა. 

50. საბანკო საპროცენტო განაკვეთი და პროცენტის დარიცხვის მეთოდები. 

51. ფიზიკურ პირთა კრედიტუნარიანობის შეფასება. 

52. დაკრედიტების თანამედროვე მექანიზმი. 

53. დაზღვევის სოციალურ-ეკონომიკური არსი, დაზღვევის სახეები. 

54. ქონების დაზღვევის მექანიზმი. 

55. სიცოცხლის დაზღვევის  სახეები 

56. გადაზღვევა, მისი არსი და  ფორმები 

57. ფრანშიზა და მისი გამოყენების მექანიზმი. 

58. დაზღვევის სამართლებრივი საფუძვლები(მზღვეველისა და დამზღვევის 

უფლება-ვალდებულებები). 

59. სადაზღვევო კომპანიების  ლიცეზირების წესი. 
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