
მისაღების გამოცდის საკითხები- სამაგისტრო პროგრამა „ფინანსები“ 

1. საგადასახადო სისტემები და მათი თავისებურებები 

2. ლიზინგი 

3. დაზღვევის ეკონომიკური არსი 

4. სახელმწიფო ვალი და მისი მართვა 

5. კომერციული ბანკის აქტიური ოპერაციები 

6. ფინანსების არსი და ფუნქციები 

7. საბიუჯეტო მოწყობა, საბიუჯეტო სისტემა და საბიუჯეტო პროცესი 

8. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები და ხარჯები 

9. ფასიანი ქაღალდები (პრივილეგირებული და ჩვეულებრივი აქციები) 

10. გადასახადები, როგორც საჯარო ფინანსების ძირითადი წყარო 

11. საჯარო ფინანსების ხარჯების სისტემა 

12. ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტები 

13. საბიუჯეტო ფედერალიზმი 

14. ფასიანი ქაღალდების ბაზრის არსი და ფუნქციები 

15. სახელმწიფო ბიუჯეტი და საბიუჯეტო სისტემა 

16. საგადასახადო სისტემა და მისი ეფექტიანობა 

17. დაზღვევის დარგები და სახეები 

18. საბანკო საქმის ევოლუცია 

19. ცენტრალური ბანკის მონეტარული ინსტრუმენტები 

20. მონეტარული აგრეგატები, მათი არის და მნიშვნელობა 

21. კომერციული ბანკის პასიური ოპერაციები 

22. ფაქტორინგი 

23. სადაზღვევო შემთხვევების რისკის მახასიათებლები 

24. ფასიანი ქაღალდები (ობლიგაციები და სხვა გრძელვადიანი ფინანსური 

ინსტრუმენტები) 

25. ცენტრალური ეროვნული ბანკების არსი და ფუნქციები  

26. ფინანსური სისტემა და ფინანსური ბაზარი 

27. კომერციული ბანკების საქმიანობის პრინციპები და ფუნქციები 

28. ბიუჯეტის დეფიციტი და მისი მართვა 

29. დაზღვევის განხორციელების ფორმები.  

30. გადასახადების სახეები 

31. სამეურნეო აღრიცხვის არსი და სახეები, სამეურნეო აღრიცხვაში გამოყენებული 

საზომი ერთეულები 

32. ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპები  და ძირითადი დაშვებები 

33. ფინანსური ანგარიშგება, მისი ხარისხობრივი მახასიათებლები, კომპონენტები და 

ელემენტები 

34. ბალანსირების პრინციპები, ბუღალტრული ბალანსი; სამეურნეო ოპერაციათა 

გავლენა ბუღალტრულ ბალანსზე 



35. ბუღალტრული ანგარიშები, მათი არსი, წარმოების პრინციპები. ანგარიშთა 

კორესპოდენცია და ორმაგი ჩაწერა 

36. ბუღალტრული ანგარიშების კლასიფიკაცია 

37. ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის სტრუქტურა 

38. დანახარჯების კლასიფიკაცია და აღრიცხვის მეთოდები 

39. მასალების დანახარჯების აღრიცხვა 

40. შრომითი დანახარჯების აღრიცხვა 

41. ნულოვანი მოგების წერტილის ცნება,ზღვრული დანახარჯები და ზღვრული მოგება  

42. ზედნადები ხარჯების აღრიცხვისა და განაწილების წესი  

43. პროდუქციის თვითღირებულების კალკულაცია ზღვრული დანახარჯებით და 

დანახარჯთა სრული განაწილებით 

44. დანახარჯთა აღრიცხვა განსაკუთრებული დანიშნულების მიხედვით 
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