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პროგრამის შედგენის საფუძვლები 

წინამდებარე განგრძობითი განათლების პროგრამა შემუშავებულია ბუღალტრული 

აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 

წლის 18 აგვისტოს #ნ-13 ბრძანებით დამტკიცებული „განგრძობითი განათლების 

სტანდარტის“ საფუძველზე და გამოიყენება აუდიტორების/სერტიფიცირებული 

ბუღალტრების განგრძობითი განათლებისთვის.  

პროგრამა ეფუძნება ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა 

და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დამტკიცებული „განგრძობითი 

განათლების სტანდარტის― მე-16 მუხლის მოთხოვნებს, მოიცავს 30 საათიან სემინარებს და 

შემდეგნაირად ნაწილდება: 

 

1. ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები (ISQC) 15 საათი; 

2. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS)  12 საათი; 

3. საგადასახადო და ბიზნეს კანონმდებლობის სიახლეები  3 საათი. 
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პროგრამის აღწერა 

1. პროგრამის დასახელება - განგრძობითი განათლება 

2. პროგრამის  ნომერი -  CPD/GFPAA/2018 

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - პროფესიული კომპეტენციის დადასტურება 

4. 4. პროგრამის მოცულობა –30 საათი 

5. პროგრამის საფუძველი:  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნები; განგრძობითი განათლების სტანდარტი 

6. სწავლების ენა - ქართული  

7. პროგრამის ხელმძღვანელი: კონსტანტინე დათიაშვილი - ბაფის განათლების კომიტეტის 

თავმჯდომარე  

8. 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 

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;  

პროფესიულ უნარებს, რომლებიც არის, კომუნიკაბელურობის, პერსონალური, 

ორგანიზაციული უნარები, რომელთა ტექნიკურ კომპეტენციასთან, პროფესიულ 

ფასეულობებთან, ეთიკასთან და დამოკიდებულებებთან ინტეგრაციის საშუალებით 

ვლინდება სერტიფიცირებული ბუღალტერის პროფესიული კომპეტენცია 

10.  სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები:  ლექცია; პრაქტიკული სიტუაციური 

მაგალითებზე მსჯელობა. დისკუსია-დებატები; ახსნა-განმარტებითი მეთოდი; ქმედებაზე 

ორიენტირებული სწავლება.  ლექტორი უფლებამოსილია მსმენელს მიაწოდოს 

თეორიული და პრაქტიკული მასალა საკუთარი სისტემით. ლექტორი ვალდებულია 

აწარმოოს მსმენელთა დასწრების აღრიცხვა 

11.  პროგრამის სასწავლო კურსი სტრუქტურა და ნომერი:   

ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები  - CPD/GFPAA/2018/01;  

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდრტები - CPD/GFPAA/2018/02; 

 საგადასახადო და ბიზნეს კანონმდებლობის სიახლეები - CPD/GFPAA/2018/03. 
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პროგრამის სასწავლო კურსის სილაბუსი 

1. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები 

სასწავლო კურსის 
პროგრამა 

სიახლეები და ცვლილებები ფინან-

სური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტებში (ფასს) 

პროგრამის ნომერი 
CPD/GFPAA/2018/01 

 

სასწავლო კურსის თემატიკა   

 5 საათი ფასს 9 - ფინანსური ინსტრუმენტები 

 4 საათი ფასს 15 - ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული 

ხელშეკრულებებიდან 

 3 საათი ფასს 16 - იჯარა 

 

სასწავლო კურსის 
ფორმატი 

სემინარის მსვლელობისას მსმენელებს ეკითხებათ როგორც 

თეორიული მასალა, ასევე განიხილება  პრაქტიკული 

სიტუაციები მსჯელობისთვის. 

 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

კურსის მიზანია მსმენელებს გააცნოს ფინანსური ანგარიშგების 

ახალი სტანდარტების ძირითადი დებულებები და მათი 

პრაქტიკაში დანერგვის გზები. განკუთვნილია მათთვის ვინც 

ჩართულია ფასს-ის შესაბამისი ფინანსური ანგარიშგების 

მომზადებისა და ანალიზის პროცესში. იგი განკუთვნილია 

მათთვის ვისაც გააჩნია ცოდნა ფასს-ის შესახებ და სურს მისი 

განახლება. 

 

სწავლების   
შედეგები 

პროფესიული საქმიანობის  განმახორციებელ პირთა ცოდნის 

განახლება, რაც გულისხმობს: ფინანსური ანგარიშგების ახალი 

სტანდარტების გაცნობას, რომლის გამოყენებასაც შეძლებენ 

ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და/ან ფინანსური 

ანგარიშგების აუდიტის პროცესში. 

 

სწავლის ერთეულის ოდენობა თემების მიხედვით 

ფასს 9 - ფინანსური ინსტრუმენტები 5 სთ 

ფასს 15 - ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან 4 სთ 

ფასს 16 - იჯარა   3 სთ 

სულ საათების რაოდენობა   12 სთ 

 

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი   

ძირითადი ლიტერალურა 

ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო 

სტანდარტები 

ფასს  9 ფინანსური ინსტრუმენტები 

ფასს  15 ამონაგები მომხმარებლებთან 

გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან   

ფასს  16 იჯარა 
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დამხმარე ლიტერატურა 

ლექტორის მიერ შემუშავებული სატრეინინგო მასალები 

 

სწავლების ენა ქართული 

 

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ 

სახელი, გვარი ნინო ქადაგიშვილი 

უმაღლესი 
განათლება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

მაგისტრი 

გადამზადების  
კურსები 

სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია (ACCA) 

სრული კურსი (14 წიგნი). 

პროფესიული 
ორგანიზაციების 
წევრობა 

სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია (ACCA) - 

სრული წევრი  (წევრად მიღების თარიღი - 18/03/2011) 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედერაცია - სრული წევრი  (წევრად მიღების თარიღი - 01/03/2012) 

საკონტაქტო 
ინფორმაცია 

მობ: 577 592 295 

e-mail: nino.kadagishvili@pwc.com    

 

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ 

სახელი, გვარი ლევან კანკავა 

უმაღლესი  
განათლება 

ბაკალავრის დიპლომი ბიზნეს ადმინისტრირებაში - ESM, 

თბილისი 

გადამზადების  
კურსები 

სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია (ACCA) 

სრული კურსი (14 წიგნი). 

პროფესიული 
ორგანიზაციების 
წევრობა 

სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია (ACCA) -  

სრული წევრი  (წევრად მიღების თარიღი - 15/10/2013) 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედერაცია - აღიარების სერტიფიკატი   (თარიღი - 28/10/2016) 

საკონტაქტო 
ინფორმაცია 

მობ: 599 213 669   

e-mail: levan.kankava@pwc.com   

 

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ 

სახელი, გვარი ქეთი ყარაულაშვილი 

უმაღლესი 
განათლება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაგისტრი 

გადამზადების 
კურსები 

სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია (ACCA) 

სრული კურსი (14 წიგნი). 

პროფესიული 
ორგანიზაციების 
წევრობა 

სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია (ACCA) - 

სრული წევრი  (წევრად მიღების თარიღი - 30/09/2016) 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედერაცია - აღიარების სერტიფიკატი  (თარიღი - 14/01/2017) 

საკონტაქტო 
ინფორმაცია 

მობ: 599 265 451 

e-mail: keti.karaulashvili@pwc.com    

 

 



 

6 

პროგრამის სასწავლო კურსის სილაბუსი 

2. ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტები 

სასწავლო პროგრამის 
დასახელება 

აუდიტის ხარისხის კონტროლი პროგრამის ნომერი  
CPD/GFPAA/2018/02 

 

სასწავლო კურსის თემატიკა 

6 საათი 

აუდიტის ხარისხი 

1. ფირმის პასუხისმგებლობა ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემაზე; 

2. ფინანსური ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებულ ხარისხის 

კონტროლის პროცედურები; 

3. სავალდებულო სამუშაო დოკუმენტაციის წარმოება; 

4. სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკის შედარება. 

ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის შემადგენელი ნაწილები 

(ხარისხის კონტროლის ელემენტები) 

1 შესაფერისი მოთხოვნების გამოყენება და შესრულება 

2 ხარისხის კონტროლის სისტემის ელემენტები 

3 ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობა ხარისხზე ფირმის ფარგლებში  

4 ეთიკური მოთხოვნები 

5 ახალ დამკვეთთან ურთიერთობის დამყარება, ძველთან ურთიერთობის 

გაგრძელება და კონკრეტული გარიგებები 

6 შრომითი რესურსები 

7 გარიგების შესრულება 

8 მონიტორინგი 

9 დოკუმენტაცია 

10 

ხარისხის კონტროლის სისტემის დოკუმენტაცია 

დანართი A — პარტნიორის და პერსონალის დამოუკიდებლობის 

აღიარება 

დანართი B — კონფიდენციალობის დეკლარაცია 

დანართი C — დამკვეთთან ურთიერთობის დამყარება   

დანართი D — პერსონალის დანიშვნა გარიგებებზე 

დანართი E — კონსულტაცია 

დანართი F — გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმოხილვა 

დანართი G — ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის 

პროცესი  დანართი H — შემმოწმებლის დასკვნა 

11 
ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ აღიარებული ხარისხის 

კონტროლის სისტემის მიმოხილვა 
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სასწავლო  

კურსის 

ფორმატი 

სემინარი წარიმართება ლექციის ფორმატში რა დროსაც ტრენერი ზემოთ 

მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით მსმენელებს მიაწვდის სალექციო 

მასალას და განიხილავენ პრაქტიკულ მაგალითებს. წახალისებული 

იქნება კითხვა-პასუხის ფორმატი როგორც სემინარის მსვლელობისას 

ასევე მისი დასრულების შემდგომ. სემინარზე თეორიულ მასალასთან 

ერთად განხილული იქნება პრაქტიკული მაგალითებიც. 

 

სასწავლო 
კურსის 
მიზანი 

აუდიტორის/აუდიტური ფირმის პასუხისმგებლობების აღწერა, ხარისხის 

კონტროლზე;  

ურთიერთობის დამყარების და გაგრძელების შესაფერისი პოლიტიკის და 

პროცედურების შესახებ რეკომენდაციების  უზრუნველყოფა;  

ეფექტური ხარისხის კონტროლის პოლიტიკაში და პროცედურებში 

შრომითი რესურსების კომპონენტების შესახებ რეკომენდაციების 

უზრუნველყოფა;  

იმ ელემენტების შესახებ რეკომენდაციების უზრუნველყოფა, რომლებიც 

მონაწილეობენ გარიგებების შესრულებაში და ხაზს უსვამენ გარიგების 

პარტნიორის როლს, დაგეგმვას, ზედამხედველობას და მიმოხილვას, 

კონსულტაციას, აზრთა სხვადასხვაობისას პრობლემის მოგვარებას და 

გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმოხილვის შესრულებას; 

 ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემასთან დაკავშირებული პოლი-

ტიკის და პროცედურების შესახებ რეკომენდაციების უზრუნველყოფა, 

მათ შორის, ფირმის მონიტორინგის პროგრამა, დათვალიერების 

პროცედურები, შემმოწმებლის დასკვნა, ნაკლოვანებების შესწავლა და 

აღმოფხვრა და საჩივრებზე და უსაფუძვლო ბრალდებებზე რეაგირება. 

სწავლების  
შედეგები 

გაიზრდება დამსწრე საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე 

ხარისხის კონტროლის სტანდარტებით დარეგულირებულ საკითხებში;  

მსმენელებს ნათელი წარმოდგენა შეექმნებათ ზემოაღნიშნული საკით-

ხების მნიშვნელობასა და პრიორიტეტულობაზე, რაც აუცილებელი 

პირობაა  იმის შესახებ რომ ფირმის ან გარიგების პარტნიორების მიერ 

გაცემული დასკვნები კონკრეტული გარემოებების შესაფერისია. 

ყოველივე ზემოაღნიშნული ნათელ წარმოდგენას შეუქმნის მსმენელებს, 

აუდიტურ ფირმაში, ხარისხის კონტროლის სტანდარტებით 

გათვალისწინებული პოლიტიკებისა და პროცედურების  დანერგვის 

ასევე მათი მუდმივი სრულყოფის მიზნით, ფირმაში ყოველდღიურ  

სრულყოფაზე ორიენტირებული პროცესების იმპლემენტაციის 

აუცილებლობაზე. 

 

სწავლის ერთეულის ოდენობა 

თეორიული ნაწილი (ლექცია) 

პრაქტიკული მაგალითები 

კითხვა-პასუხის რეჟიმი 

3 სთ 

2 სთ 

1 სთ 

მსმენელთა ინტერესის შემთხვევაში 

კითხვა-პასუხის სესია შესაძლოა 

გაგრძელდეს ლექციის შემდგომაც.  

სულ საათების რაოდენობა   6 სთ  
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სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი  

ძირითადი ლიტერალურა 

1. (ხკსს ) 1 - ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი  

2. ასს 220 - ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხარისხის კონტროლი 

3. სტანდარტის დანართები და სამუშაო ფაილები 

4. ეთიკის კოდექსი 

5. ხარისხის კონტროლის სტანდარტის დებულება - ამერიკის ინსტიტუტის 

სერტიფიცირებული საჯარო აუდიტორებისთვის 

დამხმარე ლიტერატურა და მასალები 

1. ხარისხის კონტროლის, აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა მარწმუნებელი და 

დაკავშირებული მომსახურების საერთაშორისო დოკუმენტების ცნობარი , 2016-2017 

წლის გამოცემა 

2. სპიკერის მიერ მომზადებული პრეზენტაცია 

3. ამერიკის ინსტიტუტის სერტიფიცირებული საჯარო აუდიტორის ხარისხის 

კონტროლის სტანდარტები - „Becker― გამომცემლობა 

 

სწავლების ენა ქართული 

 

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ 

სახელი, გვარი ნანა ღვალაძე 

უმაღლესი განათლება 

1. კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების 

ფინანსების ფაკულტეტის ბაკალავრი  

2. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფინანსების 

ფაკულტეტის  მაგისტრი 

3. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფინანსების 

ფაკულტეტის  მაგისტრი 

პრაქტიკული 
გამოცდილება 

1. 2015 წლიდან - აუდიტორული კომპანიის იუ აი 

საქართველოს  (EY Global -ის წევრი) საერთაშორისო 

ვალდებულების შესრულებისა და ანგარიშგების 

მომსახურების მენეჯერი; 

2. 2010 - 2015 წლამდე - სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 

აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;  

3. 2014 წლიდან - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტის ტრენერი 

საჯარო აუდიტორის საერთაშორისო სტანდარტებისა და 

შიდა აუდიტის სტანდარტში; 

4. 2018 – 2010 წლამდე - აუდიტორული კომპანიის იუ აი 

საქართველოს  (EY Global -ის წევრი) აუდიტის ჯგუფის 

უფროსი. 

საკონტაქტო ინფორმაცია მობ: 593 98 20 21;    e-mail:     nana.ghvaladze@ge.ey.com 

 

mailto:nana.ghvaladze@ge.ey.com
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რისკების შეფასება 

3 საათი 

თემა: არსებითი უზუსტობების რისკების გამოვლენა და შეფასება სამეურნეო 

სუბიექტისა და მისი გარემოს შესწავლით. 

1. რისკის შესაფასებელი პროცედურები და დაკავშირებული საქმიანობა 

2. სამეურნეო სუბიექტისა და მისი გარემოს, მათ შორის, მისი შიდა 

კონტროლის სავალდებულო შესწავლა 

3. არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენა და შეფასება 

4. სავალდებულო დოკუმენტაციის წარმოება და პრაქტიკული მაგალითები, 

მათ შორის  სხვა ქვეყნის პრაქტიკის გაზიარება 

 

სასწავლო კურსის 
ფორმატი 

სემინარის წარიმართბა ლექციის ფორმატში რა დროსაც ტრენერი 

ზემოთ მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით მსმენელებს 

მიაწვდის სალექციო მასალას და შესაბამის ინფორმაციას. 

წახალისებული იქნება კითხვა-პასუხის ფორმატი როგორც 

სემინარის მსვლელობისას ასევე მისი დასრულების შემდგომ. 

სემინარზე თეორიულ მასალასთან ერთად განხილული იქნება 

პრაქტიკული მაგალითებიც. 

 
სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მიაწოდოს ინფორმაცია  

როგორც სტანდარტით მოთხოვნილი სავალდებულო პროცე-

დურების და ასევე დამკვიდრებული პრაქტიკის შესახებ. ასევე 

გაუზიაროს სხვა ქვეყნის განსხვავებული მოთხოვნები და 

გამოცდილებები.  

 

სწავლების 
შედეგები 

პროფესიული საქმიანობის  განმახორციებელ პირთა გადამზადება 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 

დამტკიცებული „განგრძობითი განათლების სტანდარტის― მოთხოვ-

ნების შესაბამისად, რაც შესაძლებლობას მისცემს აუდიტორებს 

აიმაღლოს კვალიფიკაცია და ცოდნა აუდიტის საერთაშორისო 

სტანდარტების მოთხოვნების და დამკვიდრებული პრაქტიკის 

შესახებ. 

 

სწავლის ერთეულის ოდენობა 

ლექცია 
პრაქტიკული 

2 სთ 

1 სთ 

მსმენელთა ინტერესის შემთხვევაში კითხვა-პასუხის 

სესია შესაძლოა გაგრძელდეს ლექციის შემდგომაც.  

სულ საათების 
რაოდენობა   

3 სთ  

 

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი 

ძირითადი ლიტერალურა 
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1. აუდიტის 

საერთაშორისო 

სტანდარტები 

ასს 315 

არსებითი უზუსტობების რისკების 

გამოვლენა და შეფასება სამეურნეო 

სუბიექტისა და მისი გარემოს შესწავლით 

დამხმარე ლიტერატურა 

2. ACCA-ს სასერთიფიკატო პროგრამის სახელმძღვანელო - წიგნი F8 აუდიტი და 
მარწმუნებელი მომსახურება (საშუალო დონე) 

3. ACCA-ს სასერთიფიკატო პროგრამის სახელმძღვანელო - წიგნი P7 აუდიტი და 
მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესი დონე) 

4. ლექტორის მიერ მომზადებული დამატებითი სალექციო მასალა 

5. ამერიკის ინსტიტუტის სერტიფიცირებული საჯარო აუდიტორის აუდიტის 

სტანდარტები - „Becker― გამომცემლობა 

 

სწავლების ენა ქართული 

 

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ 

სახელი, გვარი თამთა ელიზბარაშვილი 

უმაღლესი განათლება 

1. შავი ზღვის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი  

2. საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის ბიზნესის 

ადმინისტრირების მაგისტრი 

პრაქტიკული 
გამოცდილება 

1. 2015 წლიდან -დღემდე - ქსელური აუდიტორული კომპანიის იუ 

აი საქართველოს  (EY Global -ის წევრი)  აუდიტის  ჯგუფის უფროსი 

2. 2012 – 2015 წლამდე - საქართველოს თავისუფალი 

ინდუსტრიული ზონის რაკია ფინანსური მენეჯერი 

საკონტაქტო 
ინფორმაცია 

მობ: 557 222 062;  e-mail: tamta.elizbarashvili@gmail.com. 

შიდა კონტროლები 

სასწავლო კურსის თემატიკა 

3 საათი 

თემა:  შიდა კონტროლის სისტემა 

1. შიდა კონტროლის მიზანი და კატეგორიები 

2. შიდა კონტროლის კომპონენტები 

3. აუდიტის პროცედურისთვის შესაბამისი კონტროლის იდენტიფიცირება 

4. ინფორმაციის მოძიება კონტროლის დიზაინის და შესრულების შესახებ 

5. შიდა კონტროლების ტესტირების პროცედურისთვის მოსაძიებელი 

ინფორმაცია 

6. შიდა კონტროლების ტესტირების მეთოდები  

7. შიდა კონტროლების ტესტირების შედეგების შეფასება 

8. სავალდებულო დოკუმენტაციის წარმოება და პრაქტიკული მაგალითები, მათ 

შორის  სხვა ქვეყნის პრაქტიკის გაზიარება 
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სასწავლო 
კურსის 
ფორმატი 

სემინარის წარიმართება ლექციის ფორმატში რა დროსაც ტრენერი ზემოთ 

მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით მსმენელებს მიაწვდის სალექციო მასალას 

და შესაბამის ინფორმაციას. წახალისებული იქნება კითხვა-პასუხის ფორმატი 

როგორც სემინარის მსვლელობისას ასევე მისი დასრულების შემდგომ. 

სემინარზე თეორიულ მასალასთან ერთად განხილული იქნება პრაქტიკული 

მაგალითებიც. 

 

სასწავლო 
კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მიაწოდოს ინფორმაცია  როგორც 

სტანდარტით მოთხოვნილი სავალდებულო პროცედურების და ასევე 

დამკვიდრებული პრაქტიკის შესახებ. ასევე გაუზიაროს სხვა ქვეყნის 

განსხვავებული მოთხოვნები და გამოცდილებები.  

 

სწავლების 
შედეგები 

პროფესიული საქმიანობის განმახორციებელ პირთა გადამზადება საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დამტკიცებული „განგრძობითი 

განათლების სტანდარტის― მოთხოვნების შესაბამისად, რაც შესაძლებლობას 

მისცემს აუდიტორებს აიმაღლოს კვალიფიკაცია და ცოდნა აუდიტის 

საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების და დამკვიდრებული პრაქტიკის 

შესახებ. 

 

სწავლის ერთეულის ოდენობა 

ლექცია 

პრაქტიკული 

2 სთ 

1 სთ 

მსმენელთა ინტერესის შემთხვევაში კითხვა-პასუხის სესია 

შესაძლოა გაგრძელდეს ლექციის შემდგომაც.  

სულ საათების 
რაოდენობა   

3 სთ  

 

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი 

ძირითადი ლიტერალურა 

1. აუდიტის საერთაშორისო 

სტანდარტები 

 

2. The Committee of 

Sponsoring Organizations of 

the Tread way Commission, 

COSO IC 

ასს 315 

 

ასს 265,  

 

COSO 

არსებითი უზუსტობების რისკების გამოვლენა და 

შეფასება სამეურნეო სუბიექტისა და მისი 

გარემოს შესწავლით 

მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელი პირებისა და 

ხელმძღვანელობის ინფორმირება შიდა 

კონტროლის ნაკლოვანებების შესახებ 

შიდა კონტროლის ინტეგრირებული მოდელი 

 

დამხმარე ლიტერატურა 

2. ACCA-ს სასერთიფიკატო პროგრამის სახელმძღვანელო - წიგნი F8 აუდიტი და 
მარწმუნებელი მომსახურება (საშუალო დონე) 

3. ACCA-ს სასერთიფიკატო პროგრამის სახელმძღვანელო - წიგნი P7 აუდიტი და 
მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესი დონე) 

4. ასს 330  აუდიტორის  პროცედურები  შეფასებულ  რისკებზე  რეაგირებისათვის 
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5. ლექტორის მიერ მომზადებული დამატებითი სალექციო მასალა 

6. ამერიკის ინსტიტუტის სერტიფიცირებული საჯარო აუდიტორის აუდიტის სტანდარტები 

- „Becker― გამომცემლობა 

 

სწავლების ენა ქართული 

 

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ 

სახელი, გვარი გვანცა ცუცქირიძე 

უმაღლესი 
განათლება 

1.  საქართველოს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის 

ადმინისტრირების ბაკალავრი; 

2. ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრი. 

პრაქტიკული 
გამოცდილება 

1. 2015 წლიდან -დღემდე - ქსელური აუდიტორული კომპანიის იუ აი 

საქართველოს  (EY Global -ის წევრი)  აუდიტის  ჯგუფის უფროსი; 

2. 2014 – 2015 წლამდე - საქართველოს ჯამრთელობის ზრუნვის 

ჯგუფის (Georgian Healthcare Group) შიდა აუდიტორი;  

3. 2013 – 2014 წლამდე - აუდიტორული კომპანია ნექსიას, 

საგადასახადო აუდიტორი.  

საკონტაქტო 
ინფორმაცია 

მობ: 593 990 590;  e-mail: Gvantsatsutskiridze@gmail.com. 

 

მენეჯმენტის მხრიდან კონტროლის დაზღვევა 

სასწავლო კურსის თემატიკა 

1 საათი 

თემა: 1. აუდიტორული პროცედურები, რომლებიც განკუთვნილია 

ხელმძღვანელობის მიერ კონტროლის პროცედურებისთვის 

გვერდის ავლასთან დაკავშირებულ რისკებზე რეაგირებისთვის; 

2. სავალდებულო დოკუმენტაციის წარმოება და პრაქტიკული 

მაგალითები, მათ შორის  სხვა ქვეყნის პრაქტიკის გაზიარება. 

 

სასწავლო კურსის 
ფორმატი 

სემინარის წარიმართბა ლექციის ფორმატში რა დროსაც ტრენერი 

ზემოთ მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით მსმენელებს 

მიაწვდის სალექციო მასალას და შესაბამის ინფორმაციას. 

წახალისებული იქნება კითხვა-პასუხის ფორმატი როგორც 

სემინარის მსვლელობისას ასევე მისი დასრულების შემდგომ. 

სემინარზე თეორიულ მასალასთან ერთად განხილული იქნება 

პრაქტიკული მაგალითებიც. 

 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მიაწოდოს ინფორმაცია  

როგორც სტანდარტით მოთხოვნილი სავალდებულო 

პროცედურების და ასევე დამკვიდრებული პრაქტიკის შესახებ. 

ასევე გაუზიაროს სხვა ქვეყნის განსხვავებული მოთხოვნები და 

გამოცდილებები.  

 

სწავლების შედეგები პროფესიული საქმიანობის  განმახორციებელ პირთა გადამზადება 
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 

დამტკიცებული „განგრძობითი განათლების სტანდარტის― მოთხოვ-

ნების შესაბამისად, რაც შესაძლებლობას მისცემს აუდიტორებს 

აიმაღლოს კვალიფიკაცია და ცოდნა აუდიტის საერთაშორისო 

სტანდარტების მოთხოვნების და დამკვიდრებული პრაქტიკის 

შესახებ. 

 

სწავლის ერთეულის ოდენობა 

ლექცია 
პრაქტიკული 
 

0.5 სთ 

0.5 სთ 

მსმენელთა ინტერესის შემთხვევაში კითხვა-პასუხის სესია 

შესაძლოა გაგრძელდეს ლექციის შემდგომაც.  

 

სულ საათების 
რაოდენობა   

1 სთ  

 
სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი 

ძირითადი ლიტერალურა 

1. აუდიტის 

საერთაშორისო 

სტანდარტები  

ასს 240 

 

აუდიტორის პასუხისმგებლობა ფინანსური 

ანგარიშგების აუდიტში თაღლითობასთან 

დაკავშირებით 

დამხმარე ლიტერატურა 

2. ACCA-ს სასერთიფიკატო პროგრამის სახელმძღვანელო - წიგნი P7 აუდიტი და 
მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესი დონე) 

3. ლექტორის მიერ მომზადებული დამატებითი სალექციო მასალა 

4. ამერიკის ინსტიტუტის სერტიფიცირებული საჯარო აუდიტორის აუდიტის სტანდარტები 

- „Becker― გამომცემლობა 

 

სწავლების ენა ქართული 

 

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ 

სახელი, გვარი სალომე სანებლიძე 

უმაღლესი განათლება 

1. საქართველოს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის 

ადმინისტრირების ბაკალავრი  

2. საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინის-

ტრირების მაგისტრი 

პრაქტიკული 
გამოცდილება 

1. 2018 წლიდან - დღემდე - სახელმწიფო აუდიტის 

სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;  

2. 2012 წლიდან -2018 წლამდე, ქსელური აუდიტორული 

კომპანიის  იუ აი საქართველოს  (EY Global -ის წევრი) 

აუდიტის ჯგუფის უფროსი 

საკონტაქტო ინფორმაცია მობ: 593 11 88 68;    e-mail:     salsaneblidze@gmail.com  

 

 

mailto:salsaneblidze@gmail.com
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მმართველობაზე პასუხისმგებელ პირთა კომუნიკაცია 

სასწავლო კურსის თემატიკა 

1 საათი 

თემა:  მმართველობაზე პასუხისმგებელ პირთა კომუნიკაცია 

1. მმართველობაზე პასუხისმგებელ პირთა კომუნიკაცია; 

2. საკითხები, რომლებიც ექვემდებარება ინფორმირებას; 

3. ინფორმირების პროცესი; 

4. სავალდებულო დოკუმენტაციის წარმოება და პრაქტიკული მაგალითები, მათ 

შორის  სხვა ქვეყნის პრაქტიკის გაზიარება 

 

სასწავლო კურსის 
ფორმატი 

სემინარის წარიმართბა ლექციის ფორმატში რა დროსაც ტრენერი 

ზემოთ მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით მსმენელებს 

მიაწვდის სალექციო მასალას და შესაბამის ინფორმაციას. 

წახალისებული იქნება კითხვა-პასუხის ფორმატი როგორც 

სემინარის მსვლელობისას ასევე მისი დასრულების შემდგომ. 

სემინარზე თეორიულ მასალასთან ერთად განხილული იქნება 

პრაქტიკული მაგალითებიც. 

 

სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მიაწოდოს ინფორმაცია  

როგორც სტანდარტით მოთხოვნილი სავალდებულო 

პროცედურების და ასევე დამკვიდრებული პრაქტიკის შესახებ. 

ასევე გაუზიაროს სხვა ქვეყნის განსხვავებული მოთხოვნები და 

გამოცდილებები.  

 

სწავლების  
შედეგები 

პროფესიული საქმიანობის  განმახორციებელ პირთა გადამზადება 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 

დამტკიცებული „განგრძობითი განათლების სტანდარტის― 

მოთხოვნების შესაბამისად, რაც შესაძლებლობას მისცემს 

აუდიტორებს აიმაღლოს კვალიფიკაცია და ცოდნა აუდიტის 

საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების და დამკვიდრებული 

პრაქტიკის შესახებ. 

სწავლის ერთეულის ოდენობა 

ლექცია 

პრაქტიკული 

0.5 სთ 

0.5 სთ 

მსმენელთა ინტერესის შემთხვევაში კითხვა-პასუხის სესია 

შესაძლოა გაგრძელდეს ლექციის შემდგომაც.  

სულ საათების 
რაოდენობა   

1 სთ  

 

 

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი 

ძირითადი ლიტერალურა 
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1. აუდიტის 

საერთაშორისო 

სტანდარტები  

ასს 260 

 

ასს 265 

 

მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელი პირების 

ინფორმირება 

მეთვალყურეობაზე  პასუხისმგებელი პირებისა და 

ხელმძღვანელობის ინფორმირება 

შიდა კონტროლის ნაკლოვანებების შესახებ 

დამხმარე ლიტერატურა 

2. ლექტორის მიერ მომზადებული დამატებითი სალექციო მასალა 

3. ამერიკის ინსტიტუტის სერტიფიცირებული საჯარო აუდიტორის აუდიტის სტანდარტები 

- „Becker― გამომცემლობა 

 

სწავლების ენა ქართული 

 

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ 

სახელი, გვარი გვანცა ცუცქირიძე 

უმაღლესი 
განათლება 

1. საქართველოს თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესის 

ადმინისტრირების ბაკალავრი; 

2. ილიას სახელწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების 

მაგისტრი. 

 

პრაქტიკული 
გამოცდილება 

1. 2015 წლიდან -დღემდე - ქსელური აუდიტორული კომპანიის იუ აი 

საქართველოს  (EY Global -ის წევრი)  აუდიტის  ჯგუფის უფროსი; 

2. 2014 – 2015 წლამდე - საქართველოს ჯამრთელობის ზრუნვის ჯგუფის 

(Georgian Healthcare Group) შიდა აუდიტორი;  

3. 2013 – 2014 წლამდე - აუდიტორული კომპანია ნექსიას, საგადასახადო 

აუდიტორი.  

საკონტაქტო 
ინფორმაცია მობ: 593 990 590;  e-mail: Gvantsatsutskiridze@gmail.com. 

 

ინტერესთა კონფლიქტი: აუდიტი და საკონსულტაციო მომსახურება 

სასწავლო კურსის თემატიკა 

1 საათი 

თემა:   

1. აუდიტის და საკონსულტაციო მომსახურების მიზანი და არსი; 

2. აუდიტორთა ეთიკის კოდექსის და ადგილობრივი კანონის 

მოთხოვნები;  

3. პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის პირობები; 

4. პრაქტიკული მაგალითები. 

 

სასწავლო კურსის 
ფორმატი 

სემინარის წარიმართბა ლექციის ფორმატში რა დროსაც ტრენერი 

ზემოთ მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით მსმენელებს 

მიაწვდის სალექციო მასალას და შესაბამის ინფორმაციას. 

წახალისებული იქნება კითხვა-პასუხის ფორმატი როგორც 

სემინარის მსვლელობისას ასევე მისი დასრულების შემდგომ. 

სემინარზე თეორიულ მასალასთან ერთად განხილული იქნება 

პრაქტიკული მაგალითებიც. 
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სასწავლო კურსის 
მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებს მიაწოდოს ინფორმაცია  

როგორც სტანდარტით მოთხოვნილი სავალდებულო 

პროცედურების და ასევე დამკვიდრებული პრაქტიკის შესახებ. 

ასევე გაუზიაროს სხვა ქვეყნის განსხვავებული მოთხოვნები და 

გამოცდილებები.  

 

სწავლების შედეგები პროფესიული საქმიანობის განმახორციებელ პირთა გადამზადება 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ 

დამტკიცებული „განგრძობითი განათლების სტანდარტის― 

მოთხოვნების შესაბამისად, რაც შესაძლებლობას მისცემს 

აუდიტორებს აიმაღლოს კვალიფიკაცია და ცოდნა აუდიტის 

საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების და დამკვიდრებული 

პრაქტიკის შესახებ. 

 

სწავლის ერთეულის ოდენობა 

ლექცია 
პრაქტიკული 

0.5 სთ 

0.5 სთ 

მსმენელთა ინტერესის შემთხვევაში კითხვა-პასუხის სესია 

შესაძლოა გაგრძელდეს ლექციის შემდგომაც.  

სულ საათების 
რაოდენობა   

1 სთ  

 

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი 

ძირითადი ლიტერალურა 

1. პროფესიონალი 

ბუღალტრების ეთიკის 

კოდექსი (IESBA Code) 

2. ადგილობრივი 

კანონმდებლობა  

ეთიკის 

კოდექსი 

 

კანონი 

 

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის 

(IFAC) მიერ დადგენილი პროფესიონალი 

ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი (IESBA Code) 

საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ 

დამხმარე ლიტერატურა 

2. ACCA-ს სასერთიფიკატო პროგრამის სახელმძღვანელო - წიგნი P7 აუდიტი და 
მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესი დონე) 

3. ლექტორის მიერ მომზადებული დამატებითი სალექციო მასალა 

4. ამერიკის ინსტიტუტის სერტიფიცირებული საჯარო აუდიტორის აუდიტის სტანდარტები 

- „Becker― გამომცემლობა 

 

სწავლების ენა ქართული 

 

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ 

სახელი, გვარი ვიოლეტა ბეჭვაია 

უმაღლესი განათლება 
1. კავკასიის უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების 

ბაკალავრი  (ACCA) 

პრაქტიკული გამოცდილება 1. 2015 წლიდან -დღემდე - ქსელური აუდიტორული 
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კომპანიის იუ აი საქართველოს  (EY Global -ის წევრი)  

აუდიტის განყოფილების მენეჯერი; 

2. 2015  - იბერია ბიზნეს ჯგუფის ფინანსური მენეჯერი; 

3. 2012 – 2014 წლამდე - ქსელური აუდიტორული 

კომპანიის დელოიტ ტუშის აუდიტორი. 

საკონტაქტო ინფორმაცია მობ: 5 99 500 888;    e-mail:    vbechvaya@gmail.com,  

 

 

 

 

 

 

პროგრამის სასწავლო კურსის სილაბუსი 

3. საგადასახადო და  ბიზნეს კანონმდებლობის სიახლეები 

სასწავლო პროგრამის 

დასახელება 

სიახლეები საგადასახადო კოდექსსა 

და ბიზნეს კანონმდებლობაში 

პროგრამის ნომერი 
CPD/GFPAA/2018/03 

 

სასწავლო კურსის თემატიკა 

3 საათი 

თემა: ცვლილებები საქართველოს საგადასახადო კოდექსსა და ბიზნეს 

კანონმდებლობაში, რამაც შესაძლოა არსებითი ზეგავლენა მოახდინოს 

აუდიტორების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე და მათ მიერ პროფესიული 

საქმიანობის ფარგლებში გამოთქმულ მოსაზრებაზე. ცვლილებები განხილული 

იქნება თემატურად და გაანალიზებული იქნება  2017-2018 წლებში 

განხორციელებული ცვლილებების გავლენა სხვადასხვა დარგის საწარმოებსა 

თუ ფიზიკური პირების საქმიანობაზე. სემინარზე მოხდება ძირეული 

ცვლილებების შეჯამება და ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე აქტუალური 

საკითხების მიმოხილვა. 

დამატებითი დრო იქნება დათმობილი კითხვა-პასუხის რეჟიმისთვის რა 

დროსაც მოხდება გამოცდილების გაზიარება სემინარის დამსწრეთა შორის. 

 

სასწავლო 

კურსის 

ფორმატი 

სემინარი წარიმართება ლექციის ფორმატში, რა დროსაც ტრენერები ზემოთ 

მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით მსმენელებს მიაწვდიან აუცილებელ 

ინფორმაციას. წახალისებული იქნება კითხვა-პასუხის არსებობა. სემინარზე 

განხილული იქნება პრაქტიკული მაგალითები, რომელთა ელექტრონული 

ვერსიები, ისევე როგორც სხვა დანარჩენი სასწავლო მასალები (ამონარიდები 

სხვადასხვა ინსტრუქციებიდან, პრეზენტაცია, ე.წ. მანუალები და სხვა) 

დამსწრეებს მიეწოდებათ ელექტრონული ფორმით. 

mailto:vbechvaya@gmail.com
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სასწავლო 

კურსის 

მიზანი 

სასწავლო კურსის მიზანია სემინარზე დამსწრეებს სრულყოფილი წარმოდგენა 

შეუქმნას საგადასახადო და ბიზნეს კანონმდებლობაში ბოლო დროის 

განმავლობაში შესული ცვლილებებისა და იმ გამოწვევების შესახებ, რაც 

აუცილებელია აუდიტორების პროფესიული საქმიანობის სწორად 

წარმართვისთვის, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი იმ სახის პროფესიული 

შეცდომების დაშვების რისკი, რაც რეალურად არსებობს და მეტისმეტად 

მაღალია პროფესიული საქმიანობის ცვლილებებისა და საკანონმდებლო 

სიახლეების ზედმიწევნით შესწავლის გარეშე წარმართვის შემთხვევაში. 

 

სწავლების 
შედეგები 

გაიზრდება დამსწრე საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე საგადასახადო 

დაბეგვრისა და ბიზნეს კანონმდებლობის სფეროში არსებულ საკითხებზე. 

სემინარის გავლის შემდგომ მსმენელებს სრულყოფილი წარმოდგენა 

შეექმნებათ იმ პრაქტიკულ ცვლილებებზე, რასაც გამოიწვევს საგადასახადო და 

ბიზნეს  კანონმდებლობაში შესული ცვლილებები, რაც საშუალებას მისცემს 

მათ კონკრეტული დარგის კომპანიის აუდირებისას ის პრობლემური და 

მაღალი  რისკის შემცველი საკითხები იქნას წინა პლანზე წამოწეული, რამაც 

თავის მხრივ შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ფინანსური აუდიტის ჩატარების 

შემდგომ აუდიტორის მიერ გამოთქმულ მოსაზრებაზე.  
 
სწავლის ერთეულის ოდენობა   

საგადასახადო დაბეგვრა და 
ბიზნეს კანონმდებლობის 
სიახლეები: 
1.ლექცია 
2.სიტუაციური მაგალითები  
3.კითხვა-პასუხი 

 

 

2 სთ 

0.5 სთ 

0.5 სთ 

 

მსმენელთა ინტერესის შემთხვევაში კითხვა-

პასუხის სესია შესაძლოა გაგრძელდეს ლექციის 

შემდგომაც. 

სულ საათების რაოდენობა   3 სთ  

 

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი  
(ხელმისაწვდომი იქნება ინტერნეტ ბმულის მეშვეობით, ელექტრონული სახით) 

ძირითადი ლიტერატურა 

1. ამონარიდები საგადასახადო კოდექსიდან 

2. ამონარიდები მთავრობის დადგენილებიდან   

3. სიტუაციური სახელმძღვანელოები 

4. ამონარიდები ბიზნეს კანონმდებლობიდან (მათ შორის: საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსი, საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ―, 

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებები) 

დამხმარე ლიტერატურა და მასალები 

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 

2. ფინანსთა მინისტრის ბრძანებები 

3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 

4. საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ― 

5. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებები 

6. ლექტორის მიერ მომზადებული პრეზენტაცია 

7. პრაქტიკული ამოცანები და სხვა სასწავლო მასალები 
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სწავლების ენა ქართული 

 

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ 

სახელი, გვარი სალომე ქარჩხაძე 

უმაღლესი 

განათლება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი:  

ბაკალავრის და მაგისტრის ხარისხი - ეკონომიკის ფაკულტეტი, 

სპეციალობა: ფინანსები და საბანკო საქმე.  

პრაქტიკული 
გამოცდილება 

სსიპ შემოსავლების სამსახური, აუდიტის დეპარტამენტი, უფროსი 

აუდიტორი - 2013 წლამდე. 

შპს „იუაი საქართველო―, საგადასახადო კონსულტანტი 2013 -2017 წლები. 

შპს „იუაი საქართველო― საგადასახადო მენეჯერი - 2017 წლის 

ოქტომბრიდან დღემდე. 

შპს „იუაი საქართველოს― ტრენერი შემდეგ ტრენინგებზე: 

2016წ - მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი, ტრენინგი კერძო 

კომპანიების დაკვეთით. 

2016წ. - მოგების გადასახადის ახალი მოდელის აქტუალური/ 

პრობლემური საკითხები, ტრენინგი კერძო კომპანიების დაკვეთით. 

2017წ. - სიფა (საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია) -

ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში. 

2017წ. - საგადასახადო ცვლილებები და მათი პრაქტიკული  მაგალითები , 

ტრენინგი კომპანიის კლიენტებისთვის.  

თავისუფალი უნივერსიტეტი, მოწვეული ლექტორი - საგადასახადო 

სამართლის პრაქტიკული კურსი - 2017 წლის იანვრიდან დღემდე.  

საკონტაქტო 

ინფორმაცია 
მობ: 577 05 88 40; e-mail: salome.karchkhadze@ge.ey.com  

 

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ 

სახელი, გვარი დოქ. გიორგი სვანაძე LL.M., MLB (Bucerius/WHU) 

უმაღლესი 

განათლება 

კილის ქრისტიან ალბრეხტის სახელობის უნივერსიტეტი, 

სამართალმცოდნეობის/იურიდიული ფაკულტეტი, (კილი, გერმანია) - 

სამართლის დოქტორი. 

ბუცერიუსის სამართლის სკოლა და ოტო ბაისჰაიმის მენეჯმენტის სკოლა 

(ჰამბურგი, ვალენდარი, გერმანია) - სამართლისა და ბიზნესის მაგისტრი. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტის იურიდიული ფაკულტეტი - სამართლის მაგისტრი (კერძო 

სამართლის მიმართულება), მაგისტრის დიპლომი. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-

ტეტის იურიდიული ფაკულტეტი - სამართალმცოდნეობა, ბაკალავრის 

დიპლომი. 

პრაქტიკული 
გამოცდილება 

შპს „იუაი საქართველო― / „EY Georgia―, ასოცირებული პარტნიორი, 

იურიდიული პრაქტიკის ხელმძღვანელი (საქართველო, თბილისი) – 

01/07/2018 - დღემდე. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, ასისტენტ-პროფესორი, 

(სასწავლო კურსები - ბაკალავრიატი: (1) საერთაშორისო კერძო 

სამართალი; (2) საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო სამართალი; (3) 
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საერთაშორისო ნასყიდობის სამართალი. მაგისტრატურა: (1) 

საერთაშორისო კერძო სამართალი საერთაშორისო არბიტრაჟში; (2) 

საერთაშორისო ნასყიდობის სამართლის პრაქტიკული ასპექტები (საგანი 

ისწავლება ინგლისურ ენაზე) - Practical Aspects of International Sales Law 

LL. M. zu Köln: (1) ევროპისა და საერთაშორისო კერძო და საპროცესო 

სამართალი (საგანი ისწავლება გერმანულ ენაზე) – Europäisches und 

Internationales Privat- und Zivilprozessrecht)  - 2010 წლიდან - დღემდე. 

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, 

ასოცირებული პროფესორი, (სასწავლო კურსები - ბაკალავრიატი: (1) 

საერთაშორისო კერძო სამართალი; (2) საერთაშორისო სამოქალაქო 

საპროცესო სამართალი; მაგისტრატურა: (1) საერთაშორისო 

ბიზნესტრანზაქციები) - 2011 წლიდან - დღემდე. 

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლასთან 

არსებული ბიზნეს-სამართლის ეროვნული ცენტრის აკადემიური თანა-

დირექტორი - 2012 წლიდან დღემდე. 

შპს „იუაი საქართველო― / „EY Georgia―, იურიდიული პრაქტიკის 

ხელმძღვანელი (საქართველო, თბილისი) – 30/03/2016 – 01/07/2018. 

შპს „დელოიტი და ტუში― / „Deloitte&Touche―, უფროსი იურისტი 

(იურიდიული სამსახურის უფროსი) (საქართველო, თბილისი) - 

01/06/2013 – 30/03/2016. 

შპს „როდლი და პარტნიორები― / ―Rödl & Partner‖, უფროსი იურისტი, 

(საქართველო, თბილისი) - 30/04/2011 - 01/06/2013. 

„ბაიტენ ბურკჰარდტ― / ―BEITEN BURKHARDT Rechtsanwälte―, მეცნიერ-

ასისტენტი/პრაქტიკანტი , (გერმანია, ბერლინი) - 04/10/2010 - 03/01/2011. 

„ვაიტნაუერი― / „WEITNAUER Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, 

Steuerberater―, მეცნიერ-ასისტენტი/პრაქტიკანტი, (გერმანია, ბერლინი) - 

05/10/2009 - 25/12/2009, 09/08/2010 - 21/09/2010. 

„ლებუნ & პუხტა― / „LEBUHN & PUCHTA Rechtsanwälte―, პრაქტიკანტი, 

(გერმანია, ჰამბურგი) - 23/02/2009 - 17/04/2009. 

შპს „საქართველოს მინისა და მინერალურ წყლების კომპანია― („აიდი-ეს 

ბორჯომი―), იურისტი, (საქართველო, თბილისი) - 02/2007 - 08/2008. 

საადვოკატო ფირმა - ჭელიძე და პარტნიორები, იურისტი, (საქართველო, 

თბილისი) - 10/2007 - 07/2008. 

ათასწლეულის გამოწვევა საქართველო / Millennium Challenge Georgia, 

პრაქტიკანტი, (საქართველო, თბილისი) - 10/2006 - 02/2007. 

თბილისის სააპელაციო სასამართლო, პრაქტიკანტი - 03/2006 - 07/2006. 

საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი, პრაქტიკანტი - 

10/2005 - 12/2005. 

საკონტაქტო 

ინფორმაცია 
მობ: 599 19 12 35; e-mail: george.svanadze@ge.ey.com  

 

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ 

სახელი, გვარი ელენე სულხანიშვილი 

უმაღლესი 

განათლება 

ილინოისის ტექნოლოგიების ინსტიტუტის ჩიკაგო-კენტის სამართლის 

სკოლა / Chicago-Kent College of Law, IIT (ჩიკაგო, აშშ), მაგისტრის ხარისხი 

(11/08/2014 – 15/05/2015). 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(თბილისი, საქართველო), ბაკალავრის ხარისხი (2010 – 2014 წლები). 

პრაქტიკული შპს „იუაი საქართველოს― უფროსი იურისტი - 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან 
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გამოცდილება დღემდე. 

შპს „იუაი საქართველოს― ტრენერი ტრენინგის თემაზე: „შრომის 

სამართლის სტრატეგიული საკითხები და რისკები―. 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი - 2016 წლის 

სექტემბრიდან დღემდე. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტის მოწვეული ლექტორი - 01/2017 – 01/2018. 

შპს „იუაი საქართველოს― იურისტი - 01/12/2015 – 01/10/2017. 

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) მოწვეული 

ლექტორი - 09/2016 – 01/2017. 

ილინოისის ტექნოლოგიების ინსტიტუტის ჩიკაგო-კენტის სამართლის 

სკოლის კვლევითი ასისტენტი - 05/01/2015 – 29/05/2015. 

საერთაშორისო საადვოკატო ფირმა დეკერტის / Dechert LLP (ჩიკაგო, აშშ) 

პრაქტიკანტი - 08/2014 – 09/2014. 

შპს „არსის― იურისტი - 2011 წლის სექტემბრიდან 2013 წლის დეკემ-

ბრამდე. 

საკონტაქტო 

ინფორმაცია 
მობ: 599 13 53 63; e-mail: elene.sulkhanishvili@ge.ey.com  

 

 

 

კონსტანტინე დათიაშვილი, 

ბაფის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე 

 

ლავრენტი ჭუმბურიძე, 

ბაფის აღმასრულებელი დირექტორი  

 


