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1. კომერციული  ბანკების როლი საბაზრო ეკონომიკის განვითარებაში 

2. კომერციული ბანკების არსი და ფუნქციები  

3. კომერციული ბანკების ოპერაციები  

4. კომერციული ბანკების რესურსები  

5. მსესხებლის კრედიტუნარიანობა და მისი განსაზღვრის მეთოდიკა  

6. კომერციული ბანკების ფაქტორინგული ოპერაციები  

7. სპეციალიზირებული საფინანსო-საკრედიტო დაწესებულებები  

8. ცენტრალური (ეროვნული) ბანკის როლი და მნიშვნელობა 

9. საბანკო ზედამხედველობის არსი და მნიშვნელობა 

10. კომერციული ბანკების სავალუტო ოპერაციები  

11. კომერციული ბანკების საკრედიტო ოპერაციების სამართლებრივი 

საფუძვლები 

12. საბანკო  ფინანსური რისკების კლასიფიკაცია 

13. საქართველოს საბანკო სისტემის განვითარების ეტაპები 

14. კომერციული ბანკების ფუნქციონირების სამართლებრივი ფორმა/რეჟიმი 

15. საბანკო რეჟიმის სახელმწიფო რეგულირება (ლიცენზირება, 

ზედამხედველობა) 

16. კომერციული ბანკის სალიზინგო ოპერაციები. 

17. საბანკო გზავნილები, ჩეკები, ინკასო, აკრედიტივი, ღია ანგარიში. 

18. კომერციული ბანკის ლიკვიდობა და გადახდისუნარიანობის შეფასების 

მექანიზმი. 

19. მსესხებლის კრედიტუნარიანობის განსაზღვრის მეთოდიკა საქართველოს 

კომერციულ ბანკებში.  

20. კომერციული ბანკის ოპერაციები ფასიანი ქაღალდებით. 

21. კომერციული ბანკის ეკონომიკური რისკის შეფასებისა და მართვის მექანიზმი. 



22. ბანკის კლიენტის ფინანსური მენეჯმენტი. 

23. საბანკო კორპორაციის რენტაბელური საქმიანობის მექანიზმი. 

24. კომერციული ბანკების საკუთარი კაპიტალის საკმარისობის, 

გადახდისუნარიანობისა და ლიკვიდურობის საკითხები. 

25. ბანკების როლი ინვესტიციურ პროცესში. 

26. კომერციული ბანკის საიმედოობა, ლიკვიდურობა და გადახდისუნარიანობა. 

27. საბანკო კრედიტის სახეობები, გაცემისა და დაფარვის წესები. 

28. კომერციული ბანკების საპროცენტო მარჟა 

29. საბანკო ინოვაციები, შინაარსი და მნიშვნელობა 

30. საბანკო მენეჯმენტის თავისებურებები. 

31. მარკეტინგის თავისებურებები საბანკო საქმეში. 

32. კომერციული ბანკების შემოსავლები, ხარჯები და მოგება 

33. საერთაშორისო საკრედიტო ურთიერთობების არსი და მნიშვნელობა. 

34. საერთაშორისო ბანკთაშორისი ანგარიშსწორება. 

35.  მსოფლიო ოფშორული საბანკო ცენტრები.  

36. ფინანსების როლი,  არსი და ფუნქციები 

37. ფინანსური ბაზარი 

38. ფინანსური  პოლიტიკის არსი და მნიშვნელობა 

39. ფინანსური კონტროლის ორგანოები საქართველოში 

40. საფონდო ბირჟა არსი და ფუნქციონირების მექანიზმები 

41. ფასიანი ქაღალდების არსი და სახეები 

42. დაზღვევის ეკონომიკური არსი  

43. დაზღვევის კლასიფიკაცია და სახეები 

44. გადასახადის არსი და ფუნქციები 

45. სახელმწიფო ბიუჯეტის არსი და მნიშვნელობა 

46. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების არსი და მნიშვნელობა 

47. საერთაშორისო  ეკონომიკური, საფინანსო  და საკრედიტო ორგანიზაციების 

როლი განვითარებადი ქვეყნების   ეკონომიკაში      ( საერთაშორისო 



სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკი).  

48. კომერციული ბანკების არეალი და ფარგლები 

49.  კომერციული ბანკების საკუთარი კაპიტალი და აქციონერთა უფლებები  

50. კომერციული ბანკის ანგარიშგება, რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია. 
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