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1. პროგრამის დასახელება        -            განგრძობითი განათლება  

             
 

2. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია -       პროფესიული კომპეტენციის 

დადასტურება 

 

 3. პროგრამის მოცულობა 2017 წელი, სულ – 40 საათი. 

 

4. პროგრამის საფუძველი: ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის 

შესახებ კანონის მოთხოვნები; განგრძობითი განათლების სტანდარტი. 

                 

       5. სწავლების  ენა   - ქართული 
 

 

       6.   პროგრამის  ხელმძღვანელი: 

 

 ლევან ჯანგულაშვილი -  ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა 

ფედერაციის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე 

 

      7. პროგრამის მიზანი: 

      განგრძობითი განათლების  პროგრამის მიზანია სერტიფიცირებული ბუღალტრის 

მიერ უკვე შეძენილი პროფესიული კომპეტენციის შენარჩუნებისა და განვითარების, 

ასევე, ახალი როლის შესასრულებლად საჭირო პროფესიული კომპეტენციის შეძენისა 

და მათი განვითარების უზრუნველყოფა, რაც გამოიხატება ტექნიკური კომპეტენციის, 

პროფესიული უნარების, პროფესიული ფასეულობების, ეთიკის და 

დამოკიდებულებების სათანადო დონეზე სრულყოფაში. 

 

  8.  პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა  

 სერტიფიცირებული ბუღალტერის სტატუსი; 

 პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა; 

        9. სწავლის შედეგები 

სერტიფიცირებულმა ბუღალტერმა განგრძობითი განათლების პროგრამის გავლის 

შედეგად უნდა განაახლოს და გაიღრმაოს პროფესიული კომპეტენცია, რაც მოიცავს:  

 ტექნიკური კომპეტენციებს, ანუ, განგრძობითი განათლების პროგრამის 

ფარგლებში არსებულ საგნებში მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს; 
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 პროფესიულ უნარებს, რომლებიც არის, კომუნიკაბელურობის, პერსონალური, 

ორგანიზაციული უნარები, რომელთა  ტექნიკურ კომპეტენციასთან, პროფესიულ 

ფასეულობებთან, ეთიკასთან და დამოკიდებულებებთან ინტეგრაციის საშუალებით 

ვლინდება სერტიფიცირებული ბუღალტერის   პროფესიული კომპეტენცია; 

 პროფესიული ფასეულობებს, ეთიკას და დამოკიდებულებებს, რომელიც არის 

პროფესიული ქცევა და სხვა მახასიათებლები, რომლებიც  განსაზღვრავს  

სერტიფიცირებული ბუღალტრის პროფესიის წევრობას. ისინი მოიცავს ქცევის 

(ეთიკური) პრინციპებს, რომლებიც არსებითად დამახასიათებელია პროფესიისთვის.  

 

     10.  სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები 

 ლექცია; პრაქტიკული სიტუაციური მაგალითებზე  მსჯელობა. დისკუსია-

დებატები; ჯგუფური  მუშაობა;  ახსნა-განმარტებითი მეთოდი;  ქმედებაზე 

ორიენტირებული სწავლება.   

   ლექტორი უფლებამოსილია მსმენელს მიაწოდოს თეორიული და პრაქტიკული 

მასალა საკუთარი სისტემით. ლექტორი ვალდებულია აწარმოოს მსმენელთა 

დასწრების აღრიცხვა. 
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11.  განგრძობითი სწავლების სტრუქტურა 
 

# სასწავლო კურსი კოდი საათები 

1 სფეროს მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტები GGP01 4 

2 პროფესიონალი ბუღალტრის ეთიკის კოდექსი GGP02 4 

3 ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები GGP03 6 

4 აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები GGP04 8 

5 ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდრტები GGP05 8 

6 ფასს მცირე და საშუალო საწარმოებში GGP06 4 

7 საგადასახადო და ბიზნეს კანონმდებლობა GGP07 6 
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 ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაცია 

2017 წელი  

                                             ს  ი  ლ  ა  ბ  უ  ს ი 

სასწავლო კურსის დასახელება სფეროს მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტები 

სასწავლო კურსის კოდი                    GGP01 

სასწავლო კურსის სტატუტსი 
ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაცია, 

განგრძობითი განათლება, 2017 წელი 

სასწავლო კურსის საათები 4  საათი 

სასწავლო კურსის ფორმატი ლექცია/სამუშაო ჯგუფში მუშაობა/პრაქტიკული/პრეზენტაცია:  

ლექტორი 
პაპასქუა იური, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფე-

სორი. ტ: 574 34 64 27 E. mail: i.papaskua@mail.ru 

სასწავლო კურსის მიზანი 

სფეროს მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტებში 

სერტიფიცირებული ბუღალტრის მიერ უკვე შეძენილი 

პროფესიული კომპეტენციის შენარჩუნებისა და განვითარების, 

ასევე, ახალი როლის შესასრულებლად საჭირო პროფესიული 

კომპეტენციის შეძენისა და მათი განვითარების უზრუნველყოფა  

სასწავლო კურსის შესწავლის 

წინაპირობები 

• სერტიფიცირებული ბუღალტერის სტატუსი; 

• პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა; 

სასწავლო კურსის შინაარსი იხილეთ დანართი 1 

ლიტერატურა 

1. საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრივცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ; 

2. ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, 

მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა 

და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის 

თაობაზე; 

3. ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელე

ბის წესი; 

4. სუბიექტების მიერ ანგარიშგებებისა და აუდიტორული დასკვნი

ს წარდგენის, მესამე კატეგორიის 

საწარმოს მიერ ფინანსური ანგარიშგების გამარტივებული სახით წ

არდგენის, წარდგენილი 

ინფორმაციის გასაჯაროების, ანგარიშგების პორტალის სტრუქტურ

ისა და მომხმარებელთა რეგისტრაციის წესი 

5. განგრძობითი განათლების სტანდარტი; 

6. პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტი 

7.  სასერტიფიკაციო პროგრამებისა და საგამოცდო 

პროცესის აღიარების წესი 

სწავლის შედეგი 

  სერტიფიცირებული ბუღალტერი განგრძობითი განათლების 

აღნიშნული პროგრამის გავლის შედეგად გაეცნობა ბუღალტრული 

აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ სიახლეებს, 

აგრეთვე ცვლილებებს საკანონმდებლო აქტებში.  

სწავლებისა და სწავლის 

მეთოდები 

ლექცია; პრაქტიკული სიტუაციური მაგალითებზე  მსჯელობა. 

ლექტორი უფლებამოსილია მსმენელს მიაწოდოს თეორიული და 

პრაქტიკული მასალა საკუთარი სისტემით. ლექტორი ვალდებულია 

აწარმოოს მსმენელთა დასწრების აღრიცხვა. 
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სასწავლო კურსის შინაარსი:                                                                                დანართი 1.  

 

№ თემა თემის შინაარსი  საათები 

1 

ლექცია 1. 

 
სიაახლეები და 

ცვლილებები  სფეროს 

მარეგულირებელ 

საკანონმდებლო 

აქტებში 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და 

აუდიტის შესახებ კანონის ზოგადი მიმოხილვა, 

რეგულაციის სფერო, სიახლეები ვებგვერდისა და 

რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, 

მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული 

ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა 

იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე; 

 

სუბიექტების მიერ ანგარიშგებებისა და 

აუდიტორული დასკვნის წარდგენის, მესამე 

კატეგორიის საწარმოს მიერ ფინანსური 

ანგარიშგების გამარტივებული სახით წარდგენის, 

წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების, 

ანგარიშგების პორტალის სტრუქტურისა და 

მომხმარებელთა რეგისტრაციის წესი  

განგრძობითი განათლების სტანდარტი; 

პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტი 

სასერტიფიკაციო პროგრამებისა და საგამოცდო 

პროცესის აღიარების წესი. 
 

2,0 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის განათლების 

კომიტეტის თავმჯდომარე:      
              

ლევან ჯანგულაშვილი 
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ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაცია 

2017 წელი 

 

                                            ს  ი  ლ  ა  ბ  უ  ს ი 
 

სასწავლო კურსის 

დასახელება  
პროფესიონალი ბუღალტრის ეთიკის კოდექსი 

სასწავლო კურსის კოდი     GGP02 

სასწავლო კურსის 

სტატუტსი  

ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა 

ფედერაცია, განგრძობითი განათლება, 2017 წელი 

სასწავლო კურსის საათები 4 საათი, 

სასწავლო კურსის ფორმატი  ლექცია/სამუშაო ჯგუფში მუშაობა/პრაქტიკული/პრეზენტაცია:  

ლექტორი  

ეკა რუხაძე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის მაგისტრი -(ACCA) სრული კურსი მობ: 555 28 09 

28; e-mail: rukhadzee@gmail.com 

 

სასწავლო კურსის მიზანი 

 პროგრამის მიზანია მსმენელს მიაწოდოს სრულყოფილი და 

ამომწურავი ინფორმაცია ბსფ (IFAC) მიერ გამოცემული და 

სახელმძღვანელოდ აღიარებული  პროფესიონალ 

ბუღალტერთა  ეთიკის კოდექსში შესული ბოლო 

ცვლილებების შესახებ,რაც შესაძლებლობას მისცემს მას 

სიტუაციის შესაბამისად, გამოიყენოს და იმოქმედოს ეთიკის 

სტანდარტით დადგენილი ეთიკური მოთხოვნებისა და 

ნორმების დაცვით.   

 

სასწავლო კურსის 

შესწავლის წინაპირობები 

• სერტიფიცირებული ბუღალტერის სტატუსი; 

• პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა; 

სასწავლო კურსის შინაარსი იხილეთ დანართი 1 

ლიტერატურა 
1. ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი 

ბუღალტრებისთვის  

სწავლის შედეგი 
სავალდებულო საკვალიფიკაციო დონის შენარჩუნება 

სწავლებისა და სწავლის 

მეთოდები  

ლექცია; პრაქტიკული სიტუაციური მაგალითებზე  

მსჯელობა. 

ლექტორი უფლებამოსილია მსმენელს მიაწოდოს 

თეორიული და პრაქტიკული მასალა საკუთარი სისტემით. 

ლექტორი ვალდებულია აწარმოოს მსმენელთა დასწრების 

აღრიცხვა. 
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სასწავლო კურსის შინაარსი:                                                                                   დანართი 1.                                                                   

       
 

 

№ თემა თემის შინაარსი საათები 

 

 

 

   1 
 

 

 

 

 

 

 

 

ლექცია: 

 

ცვლილებები და 

სიახლეები 

პროფესიონალი 

ბუღალტრის 

ეთიკის 

კოდექსში  
 

 

 

 

1. ეთიკის კოდექსის ზოგადი მიმოხილვა და ახალი 

სტრუქტურა. 

 

2. ცვლილებები ეთიკის კოდექსში: 

ეთიკის კოდექსის ახალი თავები - პასუხისმგებლობა 

შეუსაბამობის შემთხვევაში (კოდექსის  თავები 225 და 

360) 

 

 კოდექსის Part A-ს თავები100, 140 და 150 

 

კოდექსის Part B-ს  თავები 210 და 270 

 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის განათლების 

კომიტეტის თავმჯდომარე:    
                

ლევან ჯანგულაშვილი 
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ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაცია 

2017 წელი  

 

                                              ს  ი  ლ  ა  ბ  უ  ს ი 

 
სასწავლო კურსის 

დასახელება 
ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები 

სასწავლო კურსის კოდი   GGP03 

სასწავლო კურსის სტატუტსი 
ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა 

ფედერაცია, განგრძობითი განათლება, 2017 წელი 

სასწავლო კურსის საათები 6 საათი, 

სასწავლო კურსის ფორმატი ლექცია/სამუშაო ჯგუფში მუშაობა/პრაქტიკული/პრეზენტაცია:  

ლექტორი 

ოქრომჭედლიშვილი ალექსანდრე, დედერაციის ხარისხის 

კონტროლის კომიტეტის თავმჯდომარე, ტელ. 577 500896, E. mil:  

Atosaudit2000@gmail.com 

სასწავლო კურსის მიზანი 

ხარისხის კონტროლის სისტემის სფეროში სერტიფიცირებული 

ბუღალტრის მიერ უკვე შეძენილი პროფესიული კომპეტენციის 

შენარჩუნებისა და განვითარების, ასევე, ახალი როლის 

შესასრულებლად საჭირო პროფესიული კომპეტენციის შეძენისა 

და მათი განვითარების უზრუნველყოფა  

სასწავლო კურსის შესწავლის 

წინაპირობები 

• სერტიფიცირებული ბუღალტერის სტატუსი; 

• პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა; 

სასწავლო კურსის შინაარსი იხილეთ დანართი 1 

 ლიტერატურა 

1.  საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ; 

2. ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის 

განხორციელების წესი; 

3.  ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები 

სწავლის შედეგი 

სერტიფიცირებული ბუღალტრები აღნიშნული პროგრამის 

გავლის შედეგად გაეცნობიან ხარისხის კონტროლის არსს.იმ 

მოთხოვნებს,რასაც აუდიტორებს(აუდიტურ ფირმებს) უყენებს 

მომქმედი კანონმდებლობა. განიხილავენ ფინანსური 

ანგარიშგების აუდიტის ხარისხის კონტროლის პროცედურებს 

და საჭირო დოკუმენტაციის წარმოებას.  

სწავლებისა და სწავლის 

მეთოდები 

   ლექცია; პრაქტიკული სიტუაციური მაგალითებზე  მსჯელობა. 

    ლექტორი უფლებამოსილია მსმენელს მიაწოდოს თეორიული 

და პრაქტიკული მასალა საკუთარი სისტემით.  

    ლექტორი ვალდებულია აწარმოოს მსმენელთა დასწრების 

აღრიცხვა.   

  
                                                                      

 

 

http://gfaafm.ge/wp-content/uploads/2016/11/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90.pdf
http://gfaafm.ge/wp-content/uploads/2016/11/%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98-%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90.pdf
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       სასწავლო კურსის შინაარსი:                                                                                დანართი 1.  

 

№ თემა თემის შინაარსი საათები 

 

1 

 

ლექცია 1. 

 

სიახლეები და 

ცვლილებები 

ხარისხის 

კონტროლის 

სტანდარტებში  

 

ხარისხის კონტროლის მიზანი, სამართლებრივი  

საფუძვლების ზოგადი მიმოხილვა.ხარისხის 

კონტროლის ფორმები და მეთოდები, პასუხისმგებლობა 

ხარისხის კონტროლის სისტემის მოთხოვნების 

დარღვევის შემთხვევაში; 

ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის 

განხორციელების წესის შესახებ დებულების  განხილვა; 

პროცედურები, ფუნქციები, უფლებები, მოვალეობები, 

დოკუმენტაციის წარმოება. 

 

- ხკსს 1 - ხარისხის კონტროლი ფირმებისათვის, 

რომლებიც ასრულებენ გასული პერიოდების ფინანსური 

ანგარიშგების აუდიტსა და მიმოხილვას და სხვა სახის 

მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების 

გარიგებებს. (გარე კონტროლი) 

 

- სპეციფიკა მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებში 

ხარისხის კონტროლის სისტემის დანერგვის შესახებ. 

 

- ხარისხის კონტროლის დასანერგად საჭირო 

დოკუმენტები და პროცედურები დასკვნითი ნაწილი და 

რეკომენდაციები. 

 

  

 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

2,0 

 

 
 

 

ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის განათლების 

კომიტეტის თავმჯდომარე:      
             

ლევან ჯანგულაშვილი 
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ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაცია 

2017 წელი  

 

                                           ს  ი  ლ  ა  ბ  უ  ს ი 

 
სასწავლო კურსის 

დასახელება 
აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები 

სასწავლო კურსის კოდი GGP04 

სასწავლო კურსის სტატუტსი 
ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა 

ფედერაცია, განგრძობითი განათლება, 2017 წელი 

სასწავლო კურსის საათები 8 საათი.,  

სასწავლო კურსის ფორმატი ლექცია/სამუშაო ჯგუფში მუშაობა/პრაქტიკული/პრეზენტაცია:  

ლექტორი 

ეკა რუხაძე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის მაგისტრი-(ACCA) სრული კურსი მობ: 555 28 09 

28; e-mail: rukhadzee@gmail.com 

 

სასწავლო კურსის მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მიაწოდოს ინფორმაცია 

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებში შესულ 

ცვლილებებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება საერთაშორისო 

სტრუქტურული საფუძვლების განხილვას, აუდიტორული 

დასკვნის მომზადებასა და წარდგენას.    

სასწავლო კურსის შესწავლის 

წინაპირობები 

• სერტიფიცირებული ბუღალტერის სტატუსი; 

• პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა; 

სასწავლო კურსის შინაარსი იხილეთ დანართი 1 

 ლიტერატურა 

ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა 

მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურეობის 

საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარი 

სწავლის შედეგი 

სავალდებულო საკვალიფიკაციო დონის შენარჩუნება  

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული 

აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახურის მიერ დამტკიცებული „განგრძობითი განათლების 

სტანდარტის“ მოთხოვნების შესაბამისად, რაც შესაძლებლობას 

მისცემს აუდიტორებს ქონდეთ ამომწურავი ინფორმაცია 

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებში შესულ 

ცვლილებებთან დაკავშირებით.   

სწავლებისა და სწავლის 

მეთოდები 

ლექცია; პრაქტიკული სიტუაციური მაგალითებზე  მსჯელობა. 

ლექტორი უფლებამოსილია მსმენელს მიაწოდოს თეორიული 

და პრაქტიკული მასალა საკუთარი სისტემით. ლექტორი 

ვალდებულია აწარმოოს მსმენელთა დასწრების აღრიცხვა. 
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     სასწავლო კურსის შინაარსი:                                                                            დანართი 1.  

 

№ თემა თემის შინაარსი საათები 

1 ლექცია 1. 

სიახლეები და 

ცვლილებები აუდიტის 

საერთაშორისო 

სტანდარტებში 

აუდიტის სტანდარტები - ასს 700, ასს 701, ასს 

705, ასს 706 - მიმოხილვა, სტანდარტის 

აქცენტები და პრიორიტეტები, დასკვნის 

სახეები, სიახლეები და ცვლილებები 
4,0 

2 ლექცია 2. 

სიახლეები და 

ცვლილებები 

მარწმუნებელი 

გარიგებების და 

დაკავშირებული 

მომსახურების 

სტანდარტებში 

მარწმუნებელი გარიგების საერთაშორისო 

სტრუქტურული საფუძვლები; ასს 800, ასს 

805 

სიახლეები და ცვლილებები 
4.0 

 

 

 

 

 

ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის განათლების 

კომიტეტის თავმჯდომარე:                   

 

ლევან ჯანგულაშვილი 
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ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაცია 

2017 წელი  

 

                                           ს  ი  ლ  ა  ბ  უ  ს ი 

 
სასწავლო კურსის 

დასახელება 
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდრტები 

სასწავლო კურსის კოდი  GGP05 

სასწავლო კურსის 

სტატუტსი 

ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა 

ფედერაცია, განგრძობითი განათლება, 2017 წელი 

სასწავლო კურსის საათები 
8 საათი.  

  

სასწავლო კურსის ფორმატი ლექცია/სამუშაო ჯგუფში მუშაობა/პრაქტიკული/პრეზენტაცია:  

ლექტორი 

კუპრაშვილი ლელა, საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია 

„Crowe Horwath Georgia“-ის აუდიტის მენეჯერი, მობ: 555 94 96 

18; e-mail: lela.kuprashvili@crowehorwath.ge   

სასწავლო კურსის მიზანი 

კურსის მიზანია მსმენელებს მიაწოდოს ინფორმაცია 

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებში 

შესული ცვლილებებისა და გამოშვებული ახალი 

სტანდარტების შესახებ.  

სასწავლო კურსის 

შესწავლის წინაპირობები 

• სერტიფიცირებული ბუღალტერის სტატუსი; 

• პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა; 

სასწავლო კურსის შინაარსი იხილეთ დანართი 1 

 ლიტერატურა 

1. საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრივცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ; 

2. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები. 

 

სწავლის შედეგი 

პროფესიული საქმიანობის  განმახორციებელ პირთა ცოდნის 

გაღრმავება: რაც გულისხმობს ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტებში შესული ცვლილებების და 

გამოშვებული ახალი სტანდარტების გაცნობას. 

სწავლებისა და სწავლის 

მეთოდები 

    ლექცია; პრაქტიკული სიტუაციური მაგალითებზე  

მსჯელობა. 

    ლექტორი უფლებამოსილია მსმენელს მიაწოდოს 

თეორიული და პრაქტიკული მასალა საკუთარი სისტემით.  

     ლექტორი ვალდებულია აწარმოოს მსმენელთა დასწრების 

აღრიცხვა. 
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№ 
თემა თემის შინაარსი საათები 

1 ლექცია 1. 

 

ცვლილებები და 

სიახლეები 

ფინანსური 

ანგარიშგების 

საერთაშორისო 

სტანდარტებში 

ცვლილებები ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტებში: 

 

1. ფასს (IFRS) 11 შესწორებები 

 

ფასს (IAS) 16  და ფასს (IAS) 38 შესწორებები 

 

ფასს  (IAS) 16  და  ფასს (IAS) 41 შესწორებები 

 

ფასს (IAS) 27 შესწორებები 

 

ფასს (IFRS) 10, ფასს  (IFRS) 12 და ფასს (IAS) 28 

შესწორებები 

 

 ფასს (IAS) 1 

 

2. ფასს (IFRS) 9   

 

ფასს (IFRS) 15  

 

 ფასს (IFRS) 16   

 

ფასს (IAS) 12 შესწორებები 

 

ფასს (IAS) 7 შესწორებები 

 

  ფასს (IFRS) 2 შესწორებები 

 

  

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის განათლების კომიტეტის 

თავმჯდომარე:                   

  

ლევან ჯანგულაშვილი 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაცია 



15 

 

2017 წელი  

                                           ს  ი  ლ  ა  ბ  უ  ს ი 

 

სასწავლო კურსის დასახელება ფასს მცირე და საშუალო საწარმოებში 

სასწავლო კურსის კოდი   GGP06 

სასწავლო კურსის სტატუტსი 
ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა 

ფედერაცია, განგრძობითი განათლება, 2017 წელი 

სასწავლო კურსის საათები 
4 საათი.  

  

სასწავლო კურსის ფორმატი ლექცია/სამუშაო ჯგუფში მუშაობა/პრაქტიკული/პრეზენტაცია:  

ლექტორი 

ფარცხალაძე თემური, საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია 

„Crowe Horwath Georgia“ მართველი პარტნიორი, კავკასიის 

უნივერსიტეტის ლექტორი, Tel. 599 50 13 70, E.mail: 

temuri.partskhaladze@crowehorwath.ge. 

სასწავლო კურსის მიზანი 

კურსის მიზანია მსმენელებს მიაწოდოს ინფორმაცია  მსს ფაას-

ებში შესული სიახლეებისა და ცვლილებების შესახებ, ამ 

სტანდარტების გამოყენება კანონმდებლობით განსაზღვრული 

კატეგორიის საწარმოებისათვის და სტანდარტების 

გამოყენების სარგებელი კომპანიებისათვის. 

სასწავლო კურსის შესწავლის 

წინაპირობები 

• სერტიფიცირებული ბუღალტერის სტატუსი; 

• პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა; 

სასწავლო კურსის შინაარსი იხილეთ დანართი 1 

 ლიტერატურა 

1. საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ; 

2. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი 

მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის 

 

სწავლის შედეგი 

პროფესიული საქმიანობის  განმახორციებელ პირთა ცოდნის 

გაღრმავება: რაც გულისხმობს ახალი კანონმდებლობის 

მთხოვნების და მსს ფასს-ების გაცნობას და ცნობადობის 

ზრდას.  

 

სწავლებისა და სწავლის 

მეთოდები 

ლექცია; პრაქტიკული სიტუაციური მაგალითებზე  მსჯელობა. 

ლექტორი უფლებამოსილია მსმენელს მიაწოდოს თეორიული 

და პრაქტიკული მასალა საკუთარი სისტემით. ლექტორი 

ვალდებულია აწარმოოს მსმენელთა დასწრების აღრიცხვა. 
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№ თემა თემის შინაარსი საათები 

1 ლექცია 1. 

სიახლეები და ცვლილებები 

მცირე და საშუალო 

საწარმოეთა ფინანსური 

ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტებში  

მცირე და საშუალო საწარმოებში 

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტების ზოგადი მიმოხილვა, 

გამოყენების პრაქტიკა, სიახლეები 4,0 

 

 

 

 

 

ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის განათლების კომიტეტის 

თავმჯდომარე:                   

 

ლევან ჯანგულაშვილი 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაცია 
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2017 წელი  

 

                                           ს  ი  ლ  ა  ბ  უ  ს ი 

 

სასწავლო კურსის დასახელება საგადასახადო და ბიზნეს კანონმდებლობა 

სასწავლო კურსის კოდი   GGP07 

სასწავლო კურსის სტატუტსი 
ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა 

ფედერაცია, განგრძობითი განათლება, 2017 წელი 

სასწავლო კურსის საათები 
6 საათი. 

  

სასწავლო კურსის ფორმატი ლექცია/სამუშაო ჯგუფში მუშაობა/პრაქტიკული/პრეზენტაცია:  

ლექტორი 

ტერაშვილი ნარიმან, თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის 

პროფესორი, ტელ.591 914548 n.terashvili@rs.ge  

პაპასქუა იური, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორი. ტ: 574 34 64 27 E. mail: i.papaskua@mail.ru 

სასწავლო კურსის მიზანი 

საგადასახადო და ბიზნეს კანონმდებლობაში 

სერტიფიცირებული ბუღალტრის მიერ უკვე შეძენილი 

პროფესიული კომპეტენციის შენარჩუნებისა და განვითარების, 

ასევე, ახალი როლის შესასრულებლად საჭირო პროფესიული 

კომპეტენციის შეძენისა და მა 

თი განვითარების უზრუნველყოფა  

სასწავლო კურსის შესწავლის 

წინაპირობები 

• სერტიფიცირებული ბუღალტერის სტატუსი; 

• პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა; 

სასწავლო კურსის შინაარსი იხილეთ დანართი 1 

 ლიტერატურა 

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი; 

2.  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ 996 

ინსტრუქცია; 

3.  საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“; 

 

სწავლის შედეგი 

სერტიფიცირებული ბუღალტერი განგრძობითი განათლების 

აღნიშნული პროგრამის გავლის შედეგად განიმტკცებს ცოდნას 

და გაეცნობა სიახლეებს ბიზნეს კანენმდობლობასა და  

საგადასახადო კოდექსში. 

სწავლებისა და სწავლის 

მეთოდები 

ლექცია; პრაქტიკული სიტუაციური მაგალითებზე  მსჯელობა. 

ლექტორი უფლებამოსილია მსმენელს მიაწოდოს თეორიული 

და პრაქტიკული მასალა საკუთარი სისტემით.  

ლექტორი ვალდებულია აწარმოოს მსმენელთა დასწრების 

აღრიცხვა. 
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№ თემა თემის შინაარსი საათები 

1 ლექცია 1. 

სიახლეების ბიზნეს 

კანონმდებლობაში  

მეწარმეთა შესახებ, სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ საქართველოს კანონებში შესული 

მნიშვნელოვანი ბოლო ცვლილებების მიმოხილვა, 

გამოყენების პრაქტიკა.  

2,0 

2 ლექცია 2. 

ცვლილებები 

საგადასახადო 

კანონმდებლობაში  

საგადასახადო კანონმდებლობაში შესული ბოლო 

ცვლილებების  ზოგადი მიმოხილვა, გამოყენების 

პრაქტიკა, სიახლეები 

მოგების გადასახადის გაანგარიშება და 

დეკლარირება ახალი რეგულაციის მიხედვის. 

დღგ-ით ავანსის დაბეგვრის  თავისებურებები 

4.0 

 

 

 

 

 

ბუღალტერთა, აუდიტორთა და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის განათლების 

კომიტეტის თავმჯდომარე:                   

                                                                                                                                                          

ლევან ჯანგულაშვილი 

 

 

 
 

 

 

 

 


