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                                საბანკო საქმე და ფინანსები 

 

საბანკო და საფინანსო საქმის ტრენინგ -კურსს შეუძლია 

ადამიანების აღჭურვა იმ უნარებითა და შესაძლებლობებით, რაც 

მათ სჭირდებათ კარიერის გასაუმჯობესებლად და მათი პირადი და პროფესიული მიზნების 

მისაღწევად. თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ მეტი გაიგოთ კურსის შესახებ, გაეცანით  

ქვემოთ მოცემულ პროგრამას!    

კურსის მიზანია 

 მოამზადოს კვალიფიციური სპეციალისტები, რომელნიც შეძლებენ ფინანსებისა და 

საბანკო საქმესთან დაკავშირებული საქმიანობის განხორციელებას ადგილობრივ და 

საერთაშორისო შრომის ბაზარზე არსებული მოთხოვნების შესაბამისი 

კომპეტენციებით.  

 სტუდენტს განუვითაროს მენეჯერულ პოზიციაზე წარმატებული საქმიანობისათვის 

აუცილებელი უნარ-ჩვევები, მოამზადოს ადგილობრივ ან/და საერთაშორისო 

კომპანიებში მმართველობის სხვადასხვა რგოლში დასაქმებისა და შესაბამისი 

ფუნქციების ეფექტური შესრულებისათვის 

 ხელი შეუწყოს სტუდენტის სასწავლო კურსის ფარგლებში შეძენილი ცოდნა-

უნარების პრაქტიკულ სიტუაციებში გამოყენებასა და საქმიანობის 

განხორციელებისათვის აუცილებელ პრაქტიკულ ჩვევათა განმტკიცებას. 

სწავლის შედეგი 

კურსის დასრულების შედეგად სტუდენტს ჩამოუყალიბდება შემდეგი კომპეტენციები 

 განმარტავს ბიზნეს-გარემოს, ფინანსებისა და საბანკო სფეროს რეგულირების 

თეორიებს, კონცეფციებსა და ძირითად პრინციპებს. 

 აცნობიერებს ფინანსებსა და საბანკო სექტორში პროფესიული საქმიანობის 

განსახორციელებლად აუცილებელ: ბიზნესის, მენეჯმენტის, მარკეტინგის, 

ეკონომიკის, საბანკო და საგადასახადო საქმის, ბუღალტრული და ფინანსური 

აღრიცხვის ძირითად პრინციპებსა და თავისებურებებს;  

 აცნობიერებს ფინანსური რესურსების ოპტიმალური მართვის თანამედროვე 

მეთოდებს; საბანკო საქმის სპეციფიკას, საკრედიტო მომსახურების ფორმებს და 

ფულის მიმოქცევის თანამედროვე ტექნოლოგიებს; ეკონომიკის განვითარებაში 

მოხმარების, დანაზოგების და ინვესტიციების როლს. 

კურსი "საბანკო საქმე და ფინანსები" შედგება 7 მოდულისაგან და განკუთვნილია სწავლის 7 

კვირის განმავლობაში და მთავრდება სატესტო დავალებით. 



კურსის ფარგლებში ჩვენ განვიხილავთ, თუ რატომ არის საჭირო ბანკები. განვიხილავთ მათ 

ძირითად ფუნქციებს, ვისაუბრებთ ბანკების ფინანსურ ანგარიშგებაზე: მოგება -ზარალის 

ანგარიშგებაზე და ბანკის ბალანსზე, რის შემდეგაც ჩვენ გადავალთ საკრედიტო და 

სადეპოზიტო ოპერაციებზე. ჩვენ შევისწავლით საბანკო სესხების, სესხების და დაფინანსების 

ალტერნატიული ფორმების მახასიათებლებს. კურსის შუაში განვიხილავთ ბანკების 

საქმიანობას ფინანსურ ბაზრებზე, რის შემდეგაც გადავალთ ტრანზაქციულ  ოპერაციებზე და 

განვიხილავთ ბანკების ძირითად ბიზნეს მოდელებს. კურსის ბოლოს კი  გადავალთ ბანკების 

პრაქტიკულ ფინანსურ ანალიზზე: განვიხილავთ ქართული საბანკო პრაქტიკის შემთხვევებს, 

ვისაუბრებთ საბანკო კრიზისებზე, ახლო წარსულის მაგალითების გამოყენებით. კურსის 

ბოლოს კი გადავხედავთ საბანკო ბიზნესის მომავალს და განვიხილავთ ინდუსტრიის 

უახლეს ტენდენციებს. 

მოდული 1.    შესავალი: ბიზნეს მოდელი და საბანკო ფინანსები 

კურსის პირველი კვირა ეძღვნება ბანკების როლის აღწერას ეკონომიკაში. დასაწყისში ჩვენ 

ვუპასუხებთ კითხვას "რატომ გვჭირდება ბანკები?" და გავაანალიზებთ ბანკების ორ 

ძირითად ფუნქციას. განვიხილავთ, თუ როგორ გარდაქმნიან ბანკები ფულის თვისებებს, რა 

რისკებს იღებენ ისინი ამ მხრივ და ასევე განვიხილავთ ინფორმაციის ასიმეტრიის 

პრობლემას. პირველი კვირის ბოლოს ჩვენ ვისაუბრებთ ბანკის აქციონერთა ინტერესებზე და 

გავეცნობით საბანკო სექტორის რეგულირების ზოგად პრინციპებს.  

მოდული 2.    ბანკების ფინანსური ანგარიშგება 

კურსის მეორე კვირაში ვისაუბრებთ ბანკების ფინანსურ ანგარიშგებაზე: განვიხილავთ 

ფინანსური ანგარიშგების ძირითად ფორმებს და მათ მიზანს. თქვენ გაეცნობით ფინანსური 

ანგარიშგების პრინციპებს და მათ ძირითად განსხვავებებს RAS და IFRS-ის შესაბამისად. 

ტრენინგში აქცენტი გაკეთდება ბანკების ფინანსურ ანგარიშგებაზე: კურსის მეორე კვირის 

ბოლოს თქვენ შეძლებთ აღწეროთ ბანკის აქტივებისა და ვალდებულებების სტრუქტურა, 

დაახასიათოთ ბალანსის ძირითადი ერთეულები: მოგება და ზარალი. 

მოდული 3.    ბანკის საკრედიტო და სადეპოზიტო ოპერაციები 

კურსის მესამე კვირას ჩვენ დაუთმობთ ბანკების კრედიტებისა და სესხების (პირველ რიგში 

დეპოზიტების) აღწერას, მათი მახასიათებლებისა და ფორმების შესწავლას. გადავხედავთ 

ბანკის მსესხებლების ძირითად მახასიათებლებს და დაკრედიტების სხვადასხვა ფორმებს. 

ჩვენ ასევე განვიხილავთ საბანკო კრედიტებისა და სესხების ფასების პრინციპებს. 

მოდული 4.   საბანკო ოპერაციები ფინანსურ ბაზრებზე 

ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ბანკები ფინანსურ ბაზრებზე. განხილული იქნება  

ოთხი ფინანსური ბაზარი (ფულის, სავალუტო, კაპიტალისა და წარმოებული ფინანსური 

ინსტრუმენტების  ბაზარი) და მათი მოკლე აღწერა (სტრუქტურა, ბაზრის ზომა, 

ორგანიზაციის ტიპი). ძირითადი ყურადღება დაეთმობა ამ ბაზრებზე ბანკების მიერ 

განხორციელებული ოპერაციების ანალიზს. მეოთხე კვირის შედეგებიდან გამომდინარე, 



თქვენ შეძლებთ ჩამოთვალოთ ის მიზნები, რასაც ბანკი ახორციელებს ფინანსურ ბაზარზე 

ვაჭრობისას და აღწეროთ მისი გამოყენების ძირითადი ინსტრუმენტები.  

მოდული 5.   ბანკების საკომისიო ოპერაციები და ბიზნეს მოდელები 

მეხუთე კვირა ეძღვნება საბანკო საკომისიოებს და საბანკო ბიზნეს მოდელებს. დასაწყისში 

განვიხილავთ ბანკების საკომისიო ოპერაციებს და გარიგებების ძირითად ტიპებს, 

განვსაზღვრავთ ტრანზაქციული ოპერაციების მახასიათებლებს და აღვწერთ მათ 

უპირატესობებს ბანკებისთვის. შემდეგი, ყურადღებას გავამახვილებთ საქართველოში 

საბანკო გადარიცხვების მუშაობის აღწერაზე, რის შემდეგაც ჩვენ გავეცნობით საბალანსო 

პროდუქტებს საკრედიტო რისკით, მათ ტიპებსა და მახასიათებლებს. კვირის მეორე ნახევარი 

დაეთმობა ბანკების ბიზნეს მოდელების ანალიზს, მათი მახასიათებლების, უპირატესობებისა 

და უარყოფითი მხარეების შესწავლას. 

მოდული 6.   ბანკების ფინანსური ანალიზი 

კურსის მეექვსე კვირის განმავლობაში თქვენ გაეცნობით ფართოდ გავრცელებულ მიდგომას 

ბანკის ფინანსური სტაბილურობის ანალიზისადმი - CAMELS ჩვენ უფრო ახლოს 

განვიხილავთ CAMELS სისტემის თითოეულ ელემენტს (კაპიტალის ადეკვატურობა, 

აქტივების ხარისხი, მენეჯმენტის ხარისხი, მომგებიანობა, ლიკვიდურობა და დაფინანსება, 

საბაზრო რისკისადმი მგრძნობელობა) და განვმარტავთ გამოთვლის მექანიზმს და 

თითოეული ელემენტის დამახასიათებელი ინდიკატორების მნიშვნელობას. გარდა ამისა, 

ვისაუბრებთ ფინანსური ანალიზის კონტექსტზე, რომელიც გასათვალისწინებელია 

ფინანსური მაჩვენებლების ინტერპრეტაციისას. კვირის ბოლოს თქვენ შეძლებთ 

გაანალიზოთ ბანკის ფინანსური სტაბილურობა. 

მოდული 7.   საბანკო ბიზნესის მომავალი 

კურსის მეშვიდე კვირაში ჩვენ ვისაუბრებთ ტექნოლოგიურ გამოწვევებზე, რომლებსაც 

ბანკები აწყდებიან და როგორ რეაგირებენ ბანკები მათზე. განვიხილავთ ბანკების არსებობის 

აუცილებლობას საბანკო სექტორისთვის უმნიშვნელოვანესი ტექნოლოგიური ტენდენციების 

გათვალისწინებით და მათ პოტენციურ ზემოქმედებას საბანკო სექტორზე. 

 

კურსის ლექტორი: ლევან უგრეხელიძე 

თიბისი  ბიზნეს მობაილ ბანკის გუნდის კაპიტანი  

ლიბერთი ბანკის მარკეტინგული პროექტის მენეჯერი 

Geoplus–ის პროექტის მენეჯერი, Caucasus Online - ის მოდერატორი / კონტენტ  მენეჯერი 

 

 

 

 

დიდი წარმატება სწორი არჩევანით იწყება!!! 



 


