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Abstract 
 

The dissertation work “Peculiarities of Financial Accounting and Internal 

Control Management in Georgian Companies" presents an introduction, literature 

review, three chapters, results, their judgment and conclusion, bibliografy. 

Actuality of the research topic: Financial reporting and internal control are of 

great importance for the successful operation of companies, as effective internal control 

reduces the risk of losing assets and ensures the accuracy and completeness of financial 

information, which in turn is a good prerequisite for attracting investment in 

business.The introduction of international financial reporting standards and an internal 

control system is already exploring the way in our country, but this process needs 

assistance in its efficient implementation and application. In the last few years, 

significant steps have been taken in this direction in Georgia, however, in general, the 

quality of financial reporting and internal control in Georgia is still lower than desired.  

The first chapter of the work presents the international aspects of financial 

accounting, generally accepted accounting principles, theories related to financial 

accounting and internal control, such as policeman, agent, steward, inspired trust, 

heterogeneity, upper echelon, and etc. theories. In the same chapter, the analysis of 

financial accounting and internal control systems is conducted, the limitations of 

financial accounting and internal control systems, control environment, control 

procedures, internal control and its quality measurement, etc. are studied.  

The second chapter of the dissertation work, "Analysis of Internal Control of 

Companies, Foreign Experience and Georgia" analyzes corporate governance as a 

powerful tool of internal control of the company. The Anglo-Saxon, Continental 

European and Japanese models are discussed, and a comparative description of these 

models is given.The second chapter also discusses the analysis of internal control of 

companies on the example of the medical corporation "Evex".  

In the third chapter of the dissertation work, “The directions of improving the 

financial accounting and internal control of companies” are presented the study of 

the effectiveness of internal control in Georgian companies and its results. Our survey 

questionnaire covered three main areas such as administrative control, financial 

accounting control and internal checking. 

A questionnaire prepared for the study was sent electronically to the study 

participants. The study population included internal auditors of Georgian companies, 

financial managers, as well as senior and middle management managers, who combine 

the functions of internal auditor. A questionnaire was sent to the participants from the 

selected population 298, 250 questionnaires were retrieved after their review. The 

companies we surveyed fall into one of five categories: I, II, III, IV, and Public Interest 

(SDP). The companies surveyed were divided according to areas of operation, 

organizational-legal status, as well as audit status. 

According to the study, internal control procedures in Georgian companies is 

carried out with moderate quality through their administrative, financial accounting and 

internal audit, all three components of internal control were implemented with moderate 

quality. At the same time, the efficiency of financial accounting control had the highest 

rate among the three indicators, followed by the implementation of administrative 

control and in the last place was the efficiency of internal checking. 
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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

საკვლევის თემის აქტუალობა. ფინანსურ ანგარიშგებასა და შიდა 

კონტროლს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება კომპანიების წარმატებულად 

ფუნქციონირებაში, ვინაიდან ეფექტიანი შიდა კონტროლი ამცირებს 

აქტივების დაკარგვის რისკს და უზრუნველყოფს ფინანსური ინფორმაციის 

სიზუსტესა და სისრულეს, რაც თავის მხრივ ბიზნეში ინვესტიციების 

მოზიდვის კარგი წინაპირობაა. 

გარდა ამისა, შიდა კონტროლს შეუძლია ოპერაციული ეფექტიანობის 

გაზრდა ფინანსური ანგარიშგების სიზუსტისა და დროულობის 

გაუმჯობესებით. 

არსებობს მნიშვნელოვანი კავშირი ფინანსური ანგარიშგების ხარისხსა 

და ეკონომიკურ ზრდას შორის. უკეთეს ანგარიშგებას შეუძლია ახალი 

პროექტებისის შერჩევის ხელშეწყობა, კაპიტალის ხარჯების შემცირება, რაც 

უზრუნველყოფს ეკონომიკურ ზრდას.  

შიდა კონტროლის ეფექტიანი სისტემა იცავს კომპანიას ორი გზით: 

უნებლიე შეცდომების ან თაღლითობის შემცირების გზით, რომელმაც 

შესაძლოა მნიშნელოვანი ზიანი მიაყენოს კომპანიის ნორმალურ ფუნქციო-

ნირებას და აგრეთვე, მცირე შეცდომების აღმოჩენის გზით, სანამ ისინი დიდ 

პრობლემებად იქცევიან. 

ქართული კომპანიების გამოცდილება ფინასური აღრიცხვის საერთა-

შორისო სტანდარტების გამოყენების მიმართულებით საკმაოდ მცირეა, იმის 

გათვალისწინებით, რომ კანონი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად 

სავალდებულო ანგარიშგების წარდგენის შესახებ ჩვენს ქვეყანაში 

მიღებულია 2016 წელს.  

შიდა კონტროლის სისტემა მოიცავს ყველა იმ პოლიტიკას და პროცე-

დურას, რომელითაც ხელმძღვანელობს მენეჯმენტი, თავისი მიზნების 

მისაღწევად. ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემები 

შედგება ბუღალტრული სისტემის, საკონტროლო გარემოსა და კონტროლის 

პროცედურებისგან. შიდა კონტროლის სისტემა ვრცელდება აგრეთვე 

უშუალოდ სააღრიცხვო სისტემასთან დაკავშირებული საკითხების მიღმა, 
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კერძოდ იმ პროცესებზე, რომლებიც საკონტროლო გარემოსა და კონტროლის 

პროცედურებს ეხება. 

ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტები უწესებს ფინანსური ანგარიშ-

გების შემდგენლებს მთელ რიგ პრინციპებს, რომლებიც უნდა იქნას დაცული 

ანგარიშგების მომზადების პროცესში, რაც უზრუნველყოფს სტან-

დარტიზაციას მთელს ბაზარზე. ფინანსური აღრიცხვა კომპანიებს, 

ინვესტორებს, რეგულატორებს და სხვებს აძლევს საშუალებას სტანდარ-

ტიზებული მეთოდით აღწერონ თავიანთი კომპანიების ფინანსური შედეგები. 

საზოგადოებრივ საფონდო ბირჟებზე წარმოდგენილი კომპანიები იურიდი-

ულად ვალდებულნი არიან გამოაქვეყნონ ფინანსური ანგარიშგება ფინანსური 

აღრიცხვის სტანდარტის შესაბამისად. ეს სტანდარტები ცნობილია, როგორც 

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები. რამდენადაც 

საქართველო უკვე ჩართულია ბიზნესის გლობალიზაციაში და ჩვენ ხშირად 

ვახსენებთ მსოფლიოს, როგორც გლობალურ სოფელს, აქედან გამომდინარე, 

ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება ბიზნესის გლობალურ ენაზე საუბარი.  

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებისას და შიდა 

კონტროლის სისტემის დანერგვა უკვე იკვლევს გზას ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ 

ამ პროცესს დახმარება სჭირდება მისი ეფექტიანი განხორციელებისას და 

გამოყენებასათვის. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, საქართველოში 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ამ მიმართულებით, თუმცა, ზოგადად 

საქართველოში ფინანსური ანგარიშგებისა და შიდა კონტროლის ხარისხი 

კვლავ სასურველზე დაბალია. მიუხედავად იმისა, რომ ფინანსურ ანგარიშგება-

სა და შიდა კონტროლის მიმართულებით სხვადასხვა კვლევაა ჩატარებული, 

როგორც საზღვარგარეთ, ასვე ჩვენს ქვეყანაში, ეს საკითხები არ კარგავს აქტუ-

ალურობას და საჭიროებს უფრო ფართო კვლევას და სისტემურ ანალიზს.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საკვლევი თემის 

აქტუალობას განაპირობებს ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის 

სრულყოფის აუცილებლობა, რაც გლობალიზაციის პირობებში მოქმედი 

კომპანიებისათვის სასიციცხლოდ მნიშვნელოვანია.  

 კვლევის მიზნები და ამოცანები. კვლევის მიზანია ქვეყნაში არსებუ-
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ლი ფინანსური აღრიცხვის, კომპანიის შიდა კონტროლის რეგულირების 

მიმდინარე ტენდენციების შესწავლა და დარგის განვითარებისადმი 

შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება.  

კვლევის მიზნის მისაღწევად, სადისერტაციო ნაშრომში დაისახა 

შემდეგი ამოცანები:  

1. ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის თეორიული 

ასპექტების ანალიზი;  

2. თანამედროვე ბიზნესში ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა 

კონტროლის კვლევის მეთოდოლოგიის შეფასება; 

3. ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის თავისებურებების 

შესწავლა; 

4. ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემური ანალიზი; 

5. ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის ეფექტიანობის 

ანალიზი უცხოურ კომპანიებში; 

6. ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის მართვის სისტემის 

ეფექტიანობის შეფასება საქართველოს კომპანიებში; 

7. ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სრულყოფის 

მექანიზმის შემუშავება; 

8. თანამედროვე ბიზნესში ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა 

კონტროლის განვითარების ეფექტიანობის ამაღლების ძირითადი 

მიმართულებების დასახვა; 

9. ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის მართვის სისტემის 

სრულყოფის მიმართულებების შემუშავება საქართველოს 

კომპანიებისათვის. 

კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანია ფინანსურ აღრიცხვასთან 

და კომპანიის შიდა კონტროლთან დაკავშირებული პრობლემები. 

 კვლევის ობიექტია საქართველოში არსებული კომპანიები, ჩვენ მიერ 

კვლევაში შესწავლილი კომპანიიები ხუთი ძირითადი კატეგორიიდან ერთ-

ერთს მიეკუთვნებიან: I, II, III, IV და საზოგადოებრივი დაინტერესების მქონე 

პირები (სდპ).  
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საკვლევი თემის შესწავლის მდგომარეობა. ქართულ და უცხოურ სამეც-

ნიერო ლიტერატურაში უკვე არსებობს ბევრი ნაშრომი, რომლებიც იკვლევს 

ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის საკითხებს კომპანიებში.  

უცხოელ მეცნიერებს შორის ამ თემატიკით დაინტერესებულნი არიან: 

დ. არჯალიესი ,ჯ. მუნდი, დ. ოტილი, პ. კვატრონი, რ. მარტინი, ჩ.ცენგი, რ. 

მაკევანი და მრავალი სხვა. 

 ფინანსურ აღრიცხვასთან და კომპანიის შიდა კონტროლის საკითხებს 

ეძღვნება ქართველი მეცნიერების: გ. სახოკიას, ჯ. ანანიძის, ნ. ფაილოძის, დ. 

ჯალაღონიას, ზ. ლიპარტიას, ლ. ჭუმბურიძის, ლ. გრიგალაშვილის, გ. ცაავას, 

რ. ბურდიაშვილის, ვ. მოსიაშვილის, ე. ხარაბაძის, ნ. სრესელის და სხვათა 

შრომები. 

მეცნიერული სიახლეები. სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის 

მეცნიერული სიახლეებია: 

1. განსაზღვრულია კომპანიის შიდა კონტროლის ეფექტიანობის 

კრიტერიუმები. 

2. ჩატარებულია საქართველოს კომპანიებში შიდა კონტროლის 

განხორციელების ეფექტიანობის კვლევა. ამ კვლევის საფუძველზე 

შეფასებულია ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის მარ-

თვის სისტემის ეფექტიანობის ხარისხი საქართველოს კომპანიებში; 

3. ნაშრომში მოწოდებულია შიდა კონტროლის სრულყოფის კონცეფ-

ციები. 

4. შემოთავაზებულია ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის 

მართვის სისტემის სრულყოფის მიმართულებები და რეკომენდა-

ციები საქართველოს კომპანიებისათვის. 

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. კვლევის 

თეორიული საფუძველია ეკონომიკური თეორიის, ფინანსური აღრცხვის 

ძირითადი დებულებები და კონცეფციები, ფინანსური აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტები, აგრეთვე ფინანსური აღრიცხვის, კომპანიის 

შიდა კონტროლის კვლევები, სხვადასხვა კომპანიის ფინანსური 

ანგარიშგებები, წლიური ანგარიშგება, აუდიტის დასკვნა და ა. შ. 
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კვლევაში გამოყენებულია შემდეგი მეთოდები: ანალიზის მეთოდი, 

სინთეზი, შედარება, სტატისტიკური ანალიზი. რაც შეეხება მონაცემთა 

შეგროვების მეთოდებს, კვლევის მიზნების მისაღწევად გამოვიყენეთ 

მონაცემების ორ ტიპი, როგორიცაა: პირველადი მონაცემები, ონლაინ 

კითხვარების საფუძველზე შეგროვებული მონაცემები, მოპოვებული ჩვენი 

კვლევის მიზნებისათვის; ასევე მეორადი მონაცემები, რომელიც 

მოძიებულია სხვადასხვა წყაროებიდან, როგორც ინტერნეტ რესურსებიდან, 

ასევე სამეცნიერო კვლევებიდან.  

კვლევის ინსტრუმენტებიდან პირველადი მონაცემების შესაგროვებ-

ლად შიდა კონტროლის კომპონენტების გათვალისწინებით, გამოვიყენეთ 

ონლაინ ანკეტა (კითხვარი). ჩვენი კვლევა მოიცავს სამ ძირითად 

მიმართულებას: ადმინისტრაციული კონტროლი, ფინანსური აღრიცხვის 

კონტროლი და შიდა შემოწმება.  

ჩვენი კვლევისათვის შედგენილი კითხვარი ელექტრონულად გაეგ-

ზავნა კვლევის მონაწილეებს. კვლევის პოპულაციაში შედიოდნენ ქართული 

კომპანიების შიდა აუდიტორები, ფინანსური მენეჯერები, აგრეთვე მაღალი 

და შუალედურის რგოლის მენეჯერები, რომლებიც ითავსებენ შიდა 

აუდიტორის ფუნქციებს. 

ჩვენს მიერ წარმოდგენილ კვლევის შედეგებს აქვთ თეორიული და 

პრაქტიკული მნიშვნელობა: 

კვლევის თეორიული მნიშვნელობა. შესაძლებელია ნაშრომი გამოყე-

ნებულ იქნას უმაღლეს სასწავლებლებში ისეთი დისციპლის შესწავლისას, 

როგორიცაა ფინანსური აღრიცხვა და აუდიტი. გარდა ამისა, მოცემული 

კვლევის შედეგები ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის თავისე-

ბურებების შესწავლის შემდგომი კვლევების საფუძველი შეიძლება გახდეს. 

კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა. დისერტაციის სიახლეები 

ქართულმა კომპანიებმა შეიძლება გამოიყენონ ფინანსური აღრიცხვისა და 

შიდა კონტროლის პროცესების სრულყოფისათვის. 

დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა, სადისერტაციო ნაშრომი 

მოიცავს 112 გვერდს; იგი შედგება შესავალი ნაწილის, ლიტერატურის 
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მიმოხილვის, სამ თავად წარმოდგენილი შედეგების განსჯის, დასკვნისა და 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისაგან. დისერტაციაში ჩართულია 18 

ნახაზი და 9 ცხრილი. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

თავი 1. ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო ასპექტები 

1.2.ფინანსურ აღრიცხვასა და შიდა კონტროლთან დაკავშირებული 

თეორიები 

თავი 2. კომპანიების შიდა კონტროლის ანალიზი, უცხოური გამოცდილება 

და საქართველო 

2.1. კორპორაციული მართვა, როგორც კომპანიის შიდა კონტროლის 

მძლავრი იარაღი 

2.2. კომპანიების შიდა კონტროლის ანალიზი კორპორაცია „ევექსის“ 

მაგალითზე 

თავი 3. კომპანიების ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის 

სრულყოფის მიმართულებები 

3.1. საქართველოს კომპანიებში შიდა კონტროლის განხორციელების 

ეფექტიანობის კვლევა 

3.2. ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სრულყოფის 

პრიორიტეტები 

დასკვნა 

თავი 1. ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

1.1. ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო ასპექტები 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების მიზანია 

მსოფლიოს ფინანსურმა ცენტრებმა, რომლებიც დღეისთვის გახდნენ უფრო 

ურთიერთდაკავშირებულნი, ვიდრე ოდესმე, გამოიყენონ გლობალური 

ფინანსური ანგარიშგების ჩარჩო, რომელიც უზრუნველყოფს ფინანსური 

ბაზრების ეფექტიან რეგულირებას. ამავე ქვეთავში წარმოდგენილია 
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ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის საერთაშორისო ასპექტები. 

განხილულია ზოგადად მიღებული საბუღალტრო პრინციპები, ფინანსური 

ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ისტორია, მათი  შემუშავება და 

მიღება, უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები. 

ამავე ქვეთავში ასევე გაანალიზებულია ფინანსური აღრიცხვის 

სტანდარტების საბჭოს მისიაა, შეიმუშაოს ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს-ი) და უზრუნველყოს ფინანსური 

ბაზრების გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და ეფექტიანობა მთელი 

მსოფლიოს მასშტაბით. ასევე განხილულია ფასიანი ქაღალდებისა და 

გაცვლითი კომისიის მისია  ინვესტორებთან მიმართებით. 

1.2.ფინანსურ აღრიცხვასა და შიდა კონტროლთან 

დაკავშირებული თეორიები 

პირველ თავში ასევე განხილულია ფინანსურ აღრიცხვასა და შიდა 

კონტროლთან დაკავშირებული ისეთი თეორიები, როგორიცაა პოლიცი-

ელის, აგენტის, სტიუარდის, შთაგონებული ნდობის, ჰეტეროგენურობის, 

ზედა ეშელონის და სხვ. თეორიები. ამავე თავში ჩატარებულია ფინანსური 

აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების ანალიზი, შესწავლილია 

ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სისტემების შეზღუდვები, 

საკონტროლო გარემო, საკონტროლო პროცედურები, შიდა კონტროლი და 

მისი ხარისხის გაზომვა,  და სხვ. 

თავი 2. კომპანიების შიდა კონტროლის ანალიზი, უცხოური 

გამოცდილება და საქართველო 

2.1.  კორპორაციული მართვა, როგორც კომპანიის შიდა კონტროლის 

მძლავრი იარაღი 

კორპორატიული მმართველობა განისაზღვრება, როგორც ორგანიზა-

ციის მართვისა და კონტროლის სისტემა, ამ სფეროში პრინციპებისა და 

საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად. კორპორატიული მმართველობა  ეძებს 

აქციონერებს, დირექტორებსა და მენეჯმენტს შორის ძალაუფლებისა და 

პასუხისმგებლობების განაწილების სტრუქტურის გზას. ძირითადად, იგი 

ითვალისწინებს, თუ როგორ შეიძლება დაბალანსდეს გადაწყვეტილებისა და 
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კონტროლის სხვადასხვა ფაქტორების ძალა და შეიძლება შეიქმნას კონტრო-

ლის  ინსტრუმენტები როგორც მეწარმეებისთვის, ისე სხვა დაინტერესე-

ბული მხარისათვის. 

არსებობს ლიდერობის სამი ძირითადი მოდელი, რომლებზეც დაფუძ-

ნებულია კორპორატიული მართვის თეორია: ანგლო-საქსური, კონტინენ-

ტური და იაპონური მოდელი. 

ანგლო-საქსური მოდელი, დაფუძნებულია მეწარმეობასა  და კერძო 

საკუთრებაზე (აშშ, დიდი ბრიტანეთი). 

კონტინენტური ევროპის მოდელი ხასიათდება აქციონერების 

უმრავლესობის ინტერესების გათვალისწინებით (გერმანია, იტალია). 

იაპონური მოდელი ორიენტირებულია კონტროლის მმართველობით 

სისტემაზე.   

2.2. კომპანიების შიდა კონტროლის ანალიზი კორპორაცია „ევექსის“ 

მაგალითზე 

„საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი"  პირველი ჯანდაცვის ჰოლდინგია 

რეგიონიდან, რომელმაც ლონდონის საფონდო ბირჟის პრემიუმ ლისტინგში 

აქციები წარმატებით განათავსა. „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი“ 

„სამედიცინო კორპორაცია ევექსს„ და  სადაზღვევო კომპანია „იმედი L-ს“ 

მართავს და ქვეყანაში სამედიცინო დაზღვევისა და ჯანდაცვის 

სერვისების  ყველაზე მსხვილი მიმწოდებელია.  

კვლევის ჩატარების პროცესში ჩვენ  შევისწავლეთ კომპანიისათვის 

ფრიად მნიშვნელოვან შიდა კონტროლი, რაც დაგვეხმარა  კორპორაციის 

შიდა კონტროლის ეფექტიანობაზე  მოსაზრების ჩამოყალიბებასა და  

კონკრეტული გარემოებების შესაფერისი  რეკომენდაციების შემუშავებაში. 

ჩვენ შევისწავლეთ კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, 

რომლის ფარგლებშიც  მნიშვნელოვანია თაღლითობით ან შეცდომით 

გამოწვეული არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენა. არსებითი 

უზუსტობის რისკი, რომელიც გამოწვეულია თაღლითობით, უფრო 

მაღალია, ვიდრე რისკი, რომელიც გამოწვეულია შეცდომით, რადგან 

თაღლითობა შეიძლება მოიცავდეს საიდუმლო გარიგებას, გაყალბებას, 
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ინფორმაციის განზრახ გამოტოვებას, არასწორი ინფორმაციის წარმოდგენას 

ან შიდა კონტროლის უგულებელყოფას.  

ნაშრომში წარმოდგენილია და გააანალიზებულია ის რისკები, რო-

მელიც ახასიათებს კომპანიის საქმიანობას. ეს რისკებია: საკრედიტო რისკი, 

ლიკვიდურობის რისკი, საბაზრო რისკი, საპროცენტო განაკვეთის რისკი. 

ნაშრომში მოწოდებულია აღნიშნული რისკების კომპლექსური 

ანალიზი და შემცირების გზები როგორიცაა:  აქტივების საკრედიტო 

ხარისხის შედარება, აქტივებისა და ვალდებულებების შედარებითი 

ანალიზი, ფინანსური ვალდებულებების ვადიანობის ანალიზი და ა.შ. 

 

თავი 3. კომპანიების ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის 

სრულყოფის მიმართულებები 

3.1. საქართველოს კომპანიებში შიდა კონტროლის განხორციელების 

ეფექტიანობის კვლევა 

კვლევის მიზანი იყო საქართველოს კომპანიებში შიდა კონტროლის 

განხორციელების ეფექტიანობის დადგენა (ადმინისტრაციული კონტროლი, 

ფინანსური კონტროლი და შიდა შემოწმება).კვლევის მიზნების მისაღწევად 

გამოვიყენეთ ანკეტური გამოკითხვის მეთოდი.   

კვლევის შედეგების შესაჯამებლად  გამოვიყენეთ ლიკერტის 

სტანდარტული სკალა, რომლის მიხედვითაც თითოეულ კითხვას აქვს 5 

სავარაუდო პასუხი. მიღებულია შემდეგი კრიტერიუმი კითხვარის 

პასუხების საშუალო არითმეტიკულის შეფასების მიზნით: 

ცხრილი 1. საშუალო არითმეტიკულის კრიტერიუმი 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 

კვლევის ინსტრუმენტის სტაბილურობა/სანდოობა. კვლევის ინსტრუ-

მენტის სტაბილურობის/სანდოობის შესამოწმებლად, კრონბახის ალფა 

(Cronbach's Alpha) კოეფიციენტი იქნა გამოყენებული. ჩვენი კვლევისათვის 

საშუალო 

არითმეტიკული 

1- 2.33 დაბალი ხარისხის თანხმობა 

2.34 -3.66 საშუალო ხარისხის თანხმობა 

3.67 - 5 მაღალი ხარისხის თანხმობა 
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მიღებული შედეგია  (85%); რაც მისაღები  მონაცემია  კვლევის მიზნები-

სათვის.  

სტატისტიკური მეთოდები. კვლევის კითხვებზე პასუხის გასაცემად 

და მისი ჰიპოთეზების შესამოწმებლად გამოყენებულია რამდენიმე 

სტატისტიკური მეთოდი წარმოდგენილი საშუალო არითმეტიკულის და 

სტანდარტულ გადახრებისა სახით. 

კვლევის სამიზნე აუდიტორია. ჩვენი კვლევისათვის შედგენილი 

კითხვარი ელექტრონულად გაეგზავნა კვლევის მონაწილეებს. კვლევის 

პოპულაციაში შედიოდნენ ქართული კომპანიების შიდა აუდიტორები, 

ფინანსური მენეჯერები აგრეთვე მაღალი და შუალედურის რგოლის 

მენეჯერები, რომლებიც ითავსებენ შიდა აუდიტორის ფუნქციებს. 

შერჩეული პოპულაციიდან 298 მონაწილეს გაეგზავნა კითხვარი, 250 

კითხვარი იქნა მოძიებული მათი განხილვის შემდეგ. 

პირველ ეტაპზე მოხდა გამოკვლეულ კომპანიათა კატეგორიზაცია.  

ჩვენ მიერ კვლევაში შესწავლილი კომპანიიები ხუთი კატეგორიიდან 

ერთ-ერთს მიეკუთვნებიან: I, II, III, IV და საზოგადოებრივი დაინტერესების 

მქონე პირები (სდპ).  30 სუბიექტი (12%) I კატეგორიას მიეკუთვნება, 

სუბიექტების უმეტესობა (120-48%) მიეკუთვნება II კატეგორიას, 70-28% და 

26-10% არის შესაბამისად სუბიექტები III და IV კატეგორიებიდან, 4 

სუბიექტი (2%) წარმოადგენს სდპ- ს (იხ. ნახ.1) 

ნახ. 1. კვლევაში შესწავლილი  კომპანიის კატეგორიები 

 

            წყარო: შიდა კონტროლის ეფექტიანობის კვლევის შედეგები 
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ჩვენ მიერ კვლევაში შესწავლილი კომპანიები 3 ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმებიდან ერთ-ერთს მიეკუთვნებიან. სააქციო 

საზოგადოებას (სს) მიეკუთვნება პოპულაციის 20% - 50 სუბიექტი, 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას (შპს) უკავია პოპულაციის 

ყველაზე დიდი წილი 77% - 194 სუბიექტი, ხოლო კოოპერატივი 

წარმოდგენილია 6 კომპანიით  - 2.4% (იხ. ნახ. 2). 

ნახ.2 კვლევაში შესწავლილი კომპანიების ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმა 

 

წყარო: შიდა კონტროლის ეფექტიანობის კვლევის შედეგები 

ჩენს კვლევაში შესწავლილი კომპანიები დავყავით შემდეგი 

ოპერირების სფეროების მიხედვით (იხ. ნახ. 14):  

1. მომსახურების სექტორი (100 სუბიექტი), 

2.ფინანსების სექტორი (50 სუბიექტი), 

3.საცალო ვაჭრობის სექტორი (30 სუბიექტი), 

4.განათლების სექტორი (25 სუბიექტი), 

5.წარმოების სექტორი (20 სუბიექტი), 

6. სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის სექტორი (13 სუბიექტი), 

7. მშენებლობის სექტორი(9 სუბიექტი), 

8. სატელეკომუნიკაციო სექტორი (3სუბიექტი). 
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ნახ. 3.  კვლევაში შესწავლილი კომპანიების ოპერირების სფერო 

 

წყარო: შიდა კონტროლის ეფექტიანობის კვლევის შედეგები 

 

ნახ. 3  გვიჩვენებს, აქვთ თუ არა სუბიექტებს წარდგენილი 

აუდირებული ან არა აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება. მხოლოდ 30 

კომპანიას 250-იდან არ ჰქონდა ფინანსური ანგარიშგება აუდირებული. 

 

ნახ.  4 კვლევაში შესწავლილი კომპანიების აუდიტის სტატუსი 

წყარო: შიდა კონტროლის ეფექტიანობის კვლევის შედეგები 
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          ნახ. 4-ზე ნაჩვენებია აუდიტორული ფირმები, რომლებიც  

მომსახურებას უწევდნენ ჩვენს კვლევაში მონაწილე კომპანიებს. კლევაში 

მონაწილე კომპანიების უმტესობას ანგარიშგება აქვს აუდირებული 

მიუხედავად იმისა იყო თუ არა სავალდებუო.  

ნახ. 5 აუდიტორული ფირმები 

 

            წყარო: შიდა კონტროლის ეფექტიანობის კვლევის შედეგები 

კვლევის ჰიპოთეზების შემოწმებასთან დაკავშირებული შედეგების 

სტატისტიკური ანალიზი 

ეს ნაწილი მოიცავს კვლევის შედეგების წარმოდგენას და მათ ანალიზს 

იმ მიზნების ფარგლებში, რომლებიც წინასწარ იქნა განსაზღვრული. 

ცხრილ 2-ში მოცემულია ანკეტის (კითხვარის) დებულებები და მათი 

შესაბამისი საშუალო არითმეტიკულისა და სტანდარტული გადახრების 

მაჩვენებლები, რომლებიც ასახავს კვლევის შედეგებს შიდა ადმინისტრა-

ციული კონტროლის ეფექტიანი განხორციელებასთან დაკავშირებით. 

ცხრილი 2 გვიჩვენებს, რომ  ადმინისტრაციული კონტროლის 

პროცედურები ხორციელდება საშუალო ხარისხით, სადაც შერჩევის 

პასუხების საშუალო არითმეტიკულია (2.78). ხოლო უმაღლესი მაჩვენებელია 

3.1 (კომპანიაში უზრუნველყოფილია თანამშრომლების ქცევის შესაბამისობას 

კანონებთან, კანონმდებლობებთან და შინაგანაწესთან) და უმცირესი 2.56 

(თანამშრომელთა წახალისება შეესაბამება კომპანიის პოლიტიკასა და მითითებებს). 
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ცხრილი 2. ადმინისტრაციული კონტროლის განხორციელების ეფექტიანობა 

დებულებები 
საშუალო 

არითმეტიკული 

სტანდარტული 

გადახრა 

1. ორგანიზაციული სტრუქტურა ნათლად ხსნის 

პასუხისმგებლობასა და მოვალეობებს 
2.89 0.65 

2. კომპანიაში არსებობს მკაფიო პრაქტიკული პროცე-

დურები მაქსიმალური პროდუქტიულობის მისაღწევად  
2.8 0.71 

4. კომპანიაში არსებობს ყველა გადაწყვეტილებისა და 

სამუშაო პროცედურების შესრულების მონიტორინგი 

მათი მმართველ პოლიტიკასთან შესაბამისობის 

უზრუნველსაყოფად 

2.76 0.67 

5. არსებობს კონტროლი სამუშაოების შესრულების 

უზრუნველსაყოფად დროისა და დაგეგმილი 

პროცედურების მიხედვით 

2.78 0.92 

8. კომპანიაში არსებობს აქტივების მონიტორინგი მათი 

დაცულობისთვის და დანაკარგების თავიდან 

ასაცილებლად 

2.69 0.85 

9. კომპანიაში უზრუნველყოფილია თანამშრომლების 

ქცევის შესაბამისობას კანონებთან, 

კანონმდებლობებთან და შინაგანაწესთან 

3.1 0.77 

10. კომპანიაში გააჩნია მკაფიოდ დასახული მიზნები 2.76 0.56 

13. თანამშრომელთა წახალისება შეესაბამება კომპანიის 

პოლიტიკასა და მითითებებს 
2.56 0.66 

ყველა დებულება 2.78 0.74 

წყარო: შედგენილა ავტორის მიერ 

ცხრილი 3. ფინანსური  აღრიცხვის კონტროლის განხორციელების ეფექტიანობა 
დებულებები საშუალო 

არითმეტი-

კული 

სტანდარ-

ტული 

გადახრა 

1. ფინანსური აღრიცხვის ინფორმაციას საკმარისად სარწმუნოა 

შიდა კონტროლის დასანერგად  
3.42 0.75 

2. ფინანსური აღრიცხვის ინფორმაციის ყოველთვიური მიმოხილვა 

მზადდება მუდმივად 
3.21 0.83 

3. დაცულია ბუღალტრული აღრიცხვის შესაბამისობის 

პროცედურების, ნაშთების სისწორეში დასარწმუნებლად 
3.23 0.90 

4. ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები 

დანერგილია ფინანსური ანგარიშგების მომზადების დროს 
3.32 0.77 

5. ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემას შეუძლია განახორციელოს 

სააღრიცხვო ოპერაციების მონიტორინგისა და 

თვალყურისდევნების პროცედურები 

3.25 0.87 

6. დანერგილია კონტროლის პროცედურები, რაც უზრუნველყოს 

სწორ ბუღალტრულ გატარებებს 
2.98 0.65 

7. ანალიტიკური ანგარიშები მზადდება ნაშთების სისწორისა და 

შესაბამისობის დასაზუსტებლად 
3.01 0.99 

8. დარწმუნდით, რომ სააღრიცხვო პროცესები შეესაბამება 

მარეგულირებლის მოთხოვნებს 
2.84 0.96 

9. ტექნიკური ფინანსური კონტროლის პროცედურები 

ხორციელდება სისტემატური და დაგეგმილი წესით 
3.11 0.76 

10. ინვენტარიზაცია ტარდება რეგულარულად სხვადასხვა 

აქტივების არსებობის დასადასტურებლად 
3.7 0.81 

ყველა დებულება 3.21 0.82 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
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ამგვარად, ცხრილი 3 გვიჩვენებს, რომ  ფინანსური კონტროლი 

ხორციელდება საშუალო ხარისხით, სადაც პასუხების საშუალო 

მაჩვენებელია (3.21). ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი - 3.7 ფიქსირდება 

დებულებაზე - ინვენტარიზაცია ტარდება რეგულარულად სხვადასხვა 

აქტივების არსებობის დასადასტურებლად, ხოლო ყველაზე დაბალი 

მაჩვენებელი 2.84 ფიქსირდება დებულებაზე - დარწმუნდით, რომ 

სააღრიცხვო პროცესები შეესაბამება მარეგულირებლის მოთხოვნებს. 

ცხრილი 4. შიდა შემოწმების ეფექტიანობა  

დებულებები 
საშუალო 

არითმეტიკული 

სტანდარტული 

გადახრა  

1. არსებობს თანამშრომელთა დავალებების  

გამიჯვნის პრინციპი, რათა პირს არ ჰქონდეს 

შესაძლებლობა შეიძინოს და ერთდროულად 

განკარგოს აქტივები. 

2.72  0.77 

2. თანამშრომლის მიერ შესრულებული პროცესი 

კონტროლდება სხვა პირის მიერ 
2.79 

 

0.85 

3. არსებობს დავალებების გადანაწილების 

პროცედურა 
2.9 0.61 

4. უზრუნველყონ უფლებამოსილებისა და პასუ-

ხისმგებლობის ადეკვატურობა და თითოეული 

ადამიანის საქმიანობის მონიტორინგი მისი 

პასუხისმგებლობის შესაბამისად 

2.68 0.82 

5. არ არსებობს უფლებამოსილებების ურთიერთ 

გადაფარვა დეპარტამენტებს შორის 
2.69 

 

0.69 

6. უზრუნველყოფილია სამუშაოს დაყოფა და 

თითოეული დეპარტამენტის მონიტორინგი 
3.00 

 

0.60 

7. უზრუნველყოფილია სხვადასხვა დეპარტამენტების 

სათანადო ფუნქციონირება  
2.08 0.89 

8. თითოეული დეპარტამენტი ასრულებს მისთვის 

წინასწარ  განსაზღვრულ სამუშაო განაწესს 
2.56  

 

0.98 

9. ოპერაციები ხორციელდება ამ უფლებამოსილების 

მინიჭებული პირების მიერ 
2.96 

 

0.79 

ყველა დებულება 2.78 0.73 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 

ამგვარად, ცხრილი 4 მიუთითებს, რომ შიდა შემოწმება ხორციელდება 

საშუალო ხარისხით, სადაც ყველაზე ეფექტიანი  შიდა შემოწმება ხორციელ-

დება სამუშაოს დაყოფისა  და თითოეული დეპარტამენტის მონიტორინგის 

კუთხით 3.00, პასუხების საშუალო არითმეტიკულია 2.78. ხოლო ყველაზე 

დაბალი ეფექტიანობით ხასიათდება წინასწარ  განსაზღვრული სამუშაო 

განაწესის შიდა კონტროლი, საშუალო არითმეტიკული 2.56 . 



19 

ნახ. 6.ადმინისტრაციული კონტროლის, ფინანსური კონტროლისა და შიდა 

შემოწმების ეფექტიანობის შედარება (5 ბალიანი სისტემით) 

 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ შიდა კონტროლის სახეებიდან ყველაზე 

მაღალი ეფექტიანობით ხასიათდება  ფინანსური აღრიცხვის კონტროლი (იხ. 

ნახ. 6). 

ნახ. 7. შიდა კონტროლის ეფექტიანობის შედარება კატეგორიების 

მიხედვით 

 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
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ამრიგად, ჩვენი კვლევის შედეგების თანახმად, საქართველოს 

კომპანიებში შიდა კონტროლის პროცედურების განხორციელება მათი 

ადმინისტრაციული, ფინანსური აღრიცხვის და შიდა შემოწმებით 

ხორციელდება ზომიერი ხარისხით, სადაც 5 ბალიანი სისტემით 

არითმეტიკული საშუალო მაჩვენებელია: ადმინისტრაციული - 2.87, 

ფინანსური აღრიცხვის - 3.21, შიდა შემოწმებით - 2.78 

შიდა კონტროლის სამივე კომპონენტი განხორციელდა ზომიერი 

ხარისხით. ამასთან, ფინანსური აღრიცხვის კონტროლის განხორციელების 

ეფექტიანობას ჰქონდა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სამ მაჩვენებელს 

შორის, რასაც მოჰყვა ადმინისტრაციული კონტროლის განხორციელება და 

ბოლო ადგილზე იყო შიდა შემოწმების განხორცილების ეფექტიანობა (იხ. 

ნახ. 6). 

3.2. ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სრულყოფის 

პრიორიტეტები 

COSO– ზე დაფუძნებული ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტრო-

ლის სრულყოფა. არასამთავრობო ორგანიზაციის COSO-ს  (სპონსორი 

ორგანიზაციების კომიტეტი, ინგ. committee of sponsoring organizations). მიერ 

შექმნილი კონცეფციის დოკუმენტები საერთაშორისო დონეზეა 

აღიარებული, რაც შიდა კონტროლისა და რისკების მართვის ორგანიზების 

მეთოდოლოგიური საფუძვლებს წარმოადგენს.COSO კონცეფციის თანახმად, 

შიდა კონტროლი, რისკის მენეჯმენტთან ერთად, არის არა ხაზოვანი, არამედ 

ინტეგრირებული პროცესი.  მასში შემავალ ნებისმიერ კომპონენტს აქვს 

ერთმანეთზე ზემოქმედების და ზეგავლენის უნარი. მაგალითად, რისკის 

შეფასებამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს როგორც საკონტროლო გარემოზე, 

ასევე ინფორმაციასა და კომუნიკაციაზე და აგრეთვე, შემდგომი 

მონიტორინგზეც. გარდა ამისა, მას შეუძლია განსაზღვროს ორგანიზაციის 

კომუნიკაციისა და ინფორმაციის მოთხოვნების ან მონიტორინგთან 

დაკავშირებული შიდა პროცედურების გადაფასების საჭიროება. 

შიდა კონტროლის სისტემის სრულყოფის მექანიზმი დანაზოგზე 

ორიენტირებული წარმოების კონცეფციის საფუძველზე. ორგანიზაციის 



21 

ეფექტიანობა განისაზღვრება, პირველ რიგში, მისი საქმიანობის ფინანსური 

მაჩვენებლებით, რომელთა დადებითი დინამიკა დამოკიდებულია 

წარმოების პროცესში წარმოქმნილ ხარჯებზე. შიდა კონტროლის სისტემამ 

ყურადღება უნდა მიაქციოს რეზერვების მუდმივ ძიებას. 

შიდა კონტროლის სისტემა  მიზნად უნდა ისახავდეს წარმოების 

დანაკარგების შემცირებას შემდეგი მიმართულებით: 

1. ტრანსპორტირება - მზა საქონლის ტრანსპორტირება  ოპტიმიზირე-

ბული უნდა იყოს დროისა და მანძილის გათვალისწინებით.  2. 2. 

მარაგის მართვა - რაც უფრო მეტი მარაგია საწყობებში და წარმოებაში, 

მით უფრო მეტი თანხაა ”გაყინული” ამ მარაგში. მარაგის ზრდა 

განაპირობებს საბრუნავი კაპიტალის საჭიროების ზრდას. 

1. გადაადგილებები და ზედმეტი ცვლილებები - ოპერატორისა და 

აღჭურვილობის ზედმეტი მოძრაობა ზრდის გაფლანგულ დროს, რის 

შედეგადაც იზრდება ხარჯები პროდუქტის ღირებულების გაზრდის 

გარეშე. 

2. მოლოდინი - პროდუქტები, რომლებიც არ არის დასრულებული და 

ელოდება  დამუშავებას, ზრდის ხარჯებს ღირებულების გაზრდის 

გარეშე და ასევე მოითხოვს დამატებით საბრუნავ კაპიტალს. 

3. ჭარბი წარმოება - ამ ტიპის დანაკარგი ყველაზე მნიშვნელოვანია. 

გაუყიდავი პროდუქტი მოითხოვს წარმოების ხარჯებს, შენახვის 

ხარჯებს, აღრიცხვის ხარჯებს და ა.შ.,  

4. ტექნოლოგია - ამ ტიპის ზარალი ხდება მაშინ, როდესაც ტექნოლოგია 

არ იძლევა საშუალებას საბოლოო მომხმარებლის ყველა მოთხოვნა 

განხორციელდეს პროდუქტში. 

5. დეფექტები - თითოეულ დეფექტზე იკარგება დამატებით დრო და 

ფული, რომელიც იხარჯება გადამუშავებაზე ან პირდაპირ 

დანაკარგებზე. 

შიდა კონტროლის ეფექტიანობის მისაღწევად შეგვიძლია გამოვყოთ 

შემდეგი კრიტერიუმები : 

 რეგლამენტის არსებობა, რომელიც შიდა კონტროლის სიტემას 
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აყალიბებს. 

 რისკზე ორიენტირებული სისტემის შექმნის პრაქტიკა და 

პრინციპები, რომლებიც საფუძვლად უდევს შიდა კონტროლის 

სტრუქტურულ ორგანიზაციას; 

 კომუნიკაციის არხების არსებობა შესაბამისი ინფორმაციის ნაკადის 

გადასაცემად, რომელიც უზრუნველყოფს საჭირო დაცვას;  

 ინფრასტრუქტურის არსებობა, რომელიც უზრუნველყოფს 

კონტროლის სანდოობას და ეფექტიანობას;  

  შიდა კონტროლის სისტემის ეფექტიანობის მონიტორინგის 

სისტემის ხელმისაწვდომობა და ფუნქციონირება. 

    გთავაზობთ  რამდენიმე ავტორისეულ  კონცეფციას  კომპანიის შიდა 

კონტროლის ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად.  

ეს კონცეფციებია:  

1. შიდა კონტროლის მახასიათებლების ტესტირება;  

2. მათემატიკური მოდელების გამოყენება;  

3. შიდა კონტროლის ეფექტიანობის  ანალიტიკური პროცედურების 

დანერგვა 

ქვემოთ განვიხილავთ თითოეულ მათგანს. შიდა კონტროლის 

სრულყოფის კონცეფციები  თავისი მიდგომის არსის განმარტებით, ასევე 

მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეების ჩვენებით იხ. ქვემოთ, 

შესაბამისად, შიდა კონტროლის მახასიათებლების ტესტირება-ცხრილი 7, 

მათემატიკური მოდელების გამოყენება-ცხრილი 8, შიდა კონტროლის 

ეფექტიანობის  ანალიტიკური პროცედურების დანერგვა - ცხრილი 9.  

ჩვენს მიერ მოწოდებული მიდგომების განხილვის საფუძელზე 

შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ რომ შიდა კონტროლის სისტემის ეფექტიანობის 

შეფასების ესა თუ ის უნივერსალური მიდგომა არ არსებობს. თითოეულ 

მიდგომას აქვს თავისი როგორც დადებითი მხარეები, ასევე უარყოფითი 

მხარეები. საკითხს უფრო კომპლექსურად უნდა მივუდგეთ და 

გავითვლისწინოთ არსებული ფაქტორები. 
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ცხრილი 5. შიდა კონტროლის სრულყოფის კონცეფციები. 

კონცეფცია 1. შიდა კონტროლის მახასიათებლების ტესტირება 

კონცეფცია შიდა კონტროლის მახასიათებლების ტესტირება 

მიდგომის 

არსი 

შიდა კონტროლის მახასიათებლების გაანგარიშება ხორციელდება 

ქულების მინიჭების საფუძველზე. 

უარყოფითი 

მხარეები 

1. ტესტირებული თვისობრივი შეფასებებიდან გამომდინარე, 

შეფასება ყალიბდება როგორც კონკრეტული, ისე ობიექტური 

კრიტერიუმების არარსებობის პირობებში. 

2. შეფასების წყაროა სუბიექტური პოზიციები და განსჯები, ხოლო 

მათი მოქმედების ხარისხი განპირობებულია მრავალი პირობით.  

3. ტესტერებს და საგამოცდო სუბიექტებს უყალიბდებათ მზა 

შაბლონების მიხედვით რეაგირების ჩვევა ფორმულირებაში, რაც 

მნიშვნელოვნად ამცირებს შიდა კონტროლის სისტემაში გადახრების 

ან შეცდომების აღმოჩენის შესაძლებლობას. 

 4. ფორმა სჭარბობს შინაარსს, ანუ ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა 

დავადასტუროთ შიდა კონტროლის სისტემის არსებობა, მაგრამ 

მაინც არ იძლევა შიდა კონტროლის ეფექტიანობის შეფასების 

შესაძლებლობას, მათი პროცესის სრულყოფის ჩათვლით. 

დადებითი 

მხარეები 

1. გამოყენების მოხერხებულობა მიდგომის მრავალფეროვნების და 

მისი სიმარტივის გამო 

2. შრომის ინტენსივობის შემცირება შიდა კონტროლის სისტემის 

ეფექტიანობის შეფასების პროცესში 

წყარო : ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ 

ცხრილი 6. შიდა კონტროლის სრულყოფის კონცეფციები. 

კონცეფცია  2. მათემატიკური მოდელების გამოყენება; 

კონცეფცია მათემატიკური მოდელების გამოყენება;  

მიდგომის არსი 

შესრულებული კონტროლის პროცედურების ეფექტიანობის 

განხორციელების ხარჯებისა და შედეგების თანაფარდობა. 

გამოყენებულია ორგანიზაციის მიერ დაშვებული შეცდომების 

გამოსწორების (კონტროლის განხორციელების გამო) 

მათემატიკური მოდელი.  

ნაკლოვანებები 

1. მეთოდიკა საკმაოდ მოცულობითი და პირობითია 

2. არ არსებობს მუდმივი ეფექტიანობა დანახარჯისა და 

სარგებელის თანაფარდობით 

3. ”შეცდომის” განმარტებისა და ცნების არარსებობა, ისევე 

როგორც არარსებობა ამ შეცდომების კატეგორიზაციის, 

შეცდომის კატეგორიების მნიშვნელობის შეფასებასთან ერთად. 

დადებითი 

მხარეები 

1. შესაძლებლობა შეაფასოს არა მხოლოდ ერთიანი კონტროლის 

პროცედურების ეფექტიანობა, არამედ უზრუნველყოს საჭირო 

ინსტრუმნტები სხვადასხვა სახის რისკების შესაფასებლად 

საწარმოს მასშტაბით. 

2. ავტომატიზირებული კონტროლის განვითარების 

წახალისება და, შესაბამისად, კონტროლის ხარჯების 

შემცირების შესაძლებლობა 

წყარო : ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ 
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ცხრილი 7.  შიდა კონტროლის სრულყოფის კონცეფციები. 

კონცეფცია 3. შიდა კონტროლის ეფექტიანობის ანალიტიკური 

პროცედურების დანერგვა 

კონცეფცია 
შიდა კონტროლის ეფექტიანობის 

განმსაზღვრელი ანალიტიკური პროცედურების 

დანერგვა 

მიდგომის არსი 

ანალიტიკური პროცედურების გამოყენების 

შესაძლებლობა ამ მიდგომის ფარგლებში სპეციალური 

კონტროლისა და მისი ეფექტიანობის 

დამახასიათებელი სპეციალური მახასიათებლების 

ანალიტიკური მიმოხილვის წესის დადგენილ 

კითხვებზე ტესტის სახით.  

ნაკლოვანებები 

1. ზუსტი დიფერენცირების არარსებობა კრიტერიუმსა 

და კონტროლის ეფექტიანობის მაჩვენებელს შორის 

2. შესაბამისობის მეთოდი საშუალებას მოგვცემს 

შეაფასოს დადგენილი მეთოდების, ორგანიზაციაში 

გამოყენებული კონტროლის პროცედურების ან 

ცვლილებების საჭიროების ადეკვატურობა, ამასთან, ამ 

შიდა კონტროლის სისტემის სიზუსტე შეუფასებული 

დარჩება 

4. წარმოდგენილია მეტწილად პირობითი 

შესაბამისობის მეთოდი, რომელიც შეიცავს 

აუცილებელი წესების შესწავლას და შიდა კონტროლის 

სისტემის შესაბამისობას ამ წესებთან, კერძოდ, 

შეცდომის აღმოჩენის ფაქტი განისაზღვრება ტესტერის 

საჭირო გამოცდილებით და კვალიფიკაციით, აგრეთვე  

დამოკიდებულია ექსპერტის კვალიფიკაციასა და 

გამოცდილებაზე. 

5. ასეთი მიდგომა შრომატევადია, იმის გამო, რომ 

საჭიროა კრიტერიუმების (ინდიკატორების) 

ინდივიდუალურად განსაზღვრა კონტროლის ყველა 

სუბიექტისთვის, ამ საქმიანობის ფოკუსიდან და 

მასშტაბებიდან გამომდინარე 

დადებითი მხარეები 

1.კრიტერიუმების (ინდიკატორების) აგება 

ხორციელდება არა მხოლოდ ეფექტიანობის, არამედ 

ეფექტურობის თვალსაზრისით. 

2. არის არა მხოლოდ მთელი სისტემის ეფექტიანობის 

შეფასების შესაძლებლობა, არამედ  ასევე ხდება 

ინდივიდუალური ოპერაციების კონტროლთან 

დაკავშირებული ეფექტიანობის შეფასებაც. 

წყარო : ცხრილი შედგენილია ავტორის მიერ 

  

დასკვნა 

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს-ი) 

მართავს ფინანსური აღრიცხვის რევოლუციურ სამყაროს 143-ზე მეტ 

ქვეყანაში, მოითხოვს მის გამოყენებას ან ნებას რთავს მის გამოყენებისათვის. 

ეჭვგარეშეა, რომ ფასს-ზე გადასვლა უზარმაზარი ამოცანა და დიდი 

გამოწვევაა ნებისმიერი ეკონომიკისთვის, რადგან მისი რევოლუციური 
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გავლენა მოითხოვს გადამწყვეტ და დიდ ვალდებულებას.  

ეკონომიკის ინტერესებში შედის, რომ ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს-ი) დაინერგოსს და რომ მარეგული-

რებელი სააგენტოები, კანონმდებლები, აუდიტორები და ბუღალტრები, 

აგრეთვე ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები უნდა მუშაობდნენ ერთად, 

რათა უზრუნველყონ ქვეყნისათვის იდეალური ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტები ყველა ისეთი საკითხის გათვალისწინებით, 

როგორიცაა პოლიტიკური, სოციალური, იურიდიული და, უპირველეს 

ყოვლისა, ეკონომიკური ფაქტორები.  

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს-ი) უკვე 

იკვლევს გზას მთელს მსოფლიოში, როგორც მაღალი ხარისხის გლობალური 

აღრიცხვის სტანდარტების ერთობლიობა, მაგრამ ამ პროცესს დახმარება 

სჭირდება მისი ეფექტიანი განხორციელებისას და გამოყენებასათვის. 

ბუღალტრული აღრიცხვის სისტემა მოიცავს ყველა პროცედურას, 

რომელიც საჭიროა ტრანზაქციების დამუშავებისა და ფინანსური 

ჩანაწერებისათვის. ბუღალტრული სისტემა ახორციელებს ტრანზაქციების 

იდენტიფიცირებას, ანალიზს, გამოთვლას, კლასიფიკაციას, ჩაწერას, 

შეჯამებას და ანგარიშს. შიდა კონტროლის სისტემის მიზნები, რომლებიც 

დაკავშირებულია სააღრიცხვო სისტემის ფუნქციებთან, შემდეგია: 

1. მენეჯმენტის პოლიტიკის დაცვა; 

2. აქტივების დაცვა; 

3. თაღლითობისა და შეცდომების თავიდან აცილება და გამოვლენა; 

4. სააღრიცხვო ჩანაწერების სისწორე და სისრულე;  

5. საიმედო ფინანსური ინფორმაციის დროული მომზადება. 

ზოგადად მიღებული საბუღალტრო პრინციპების გამოყენებისას 

შესაძლებელია რომ არაკეთილსინდისიერმა ბუღალტერებმა დაამახინჯონ 

მონაცემები. ასე რომ, მაშინაც კი, როდესაც კომპანია იყენებს ზოგადად 

მიღებული საბუღალტრო პრინციპებს, ჯერ კიდევ საჭიროა მისი ფინანსური 

ანგარიშგების გადახედვა. 

იმ ქვეყნებში, რომლებშიც დაინერგა ფასს-ი, როგორც კომპანიამ, ისე 
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ინვესტორებმა ისარგებლეს ამ სისტემის გამოყენებით, რადგან ინვესტორებს 

უფრო მეტი თანხა მოაქვთ კომპანიაში, თუ კომპანიის ბიზნესის პრაქტიკა 

გამჭვირვალეა. კომპანიები, რომლებიც ბევრ საერთაშორისო ბიზნესში არიან 

ჩართული ყველაზე მეტად სარგებელს იღებენ ფასს-ის დანერგვიდან. 

ფინანსური აღრიცხვის ერთ-ერთი თავისებურება საქართველოში არის 

ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში აღიარებულია ფინანსური აღრიცხვის საერთა-

შორისო სტანდარტები, თუმცა, ბევრი სხვა ქვეყნისაგან განსხვავებით, არ 

გაგვაჩნია ქვეყნის მოთხოვნებზე მორგებული ეროვნული სტანდარტები. 

კორპორატიული მართვის სამი ძირითადი მოდელის (ანგლო-საქსური, 

კონტინენტური ევროპის და იაპონური მოდელები) ანალიზი გვიჩვენებს რომ 

არსებობს მინიმუმ ორი განზომილება, რამაც შეიძლება მათ შორის შედარების 

საფუძველი შექმნას: პირველი განიხილავს სისტემას (მაგალითად, მოთხოვნა 

პრიორიტეტულია) და მეორე ეხება მმართველობის ეფექტიანობის შეფასებას 

(რამდენად კარგად არის მხარდაჭერილი პრიორიტეტული მოთხოვნები). 

მესაკუთრეთა აქტივების მაქსიმალური გაზრდა თითოეულ სისტემაში 

განსხვავებულადაა განმარტებული, რადგან ისინი, ისევე როგორც მოთხოვნის 

მფლობელები, განსხვავდებიან სხვადასხვა ქვეყნაში. 

თითოეული კორპორაციული მართვის მოდელი ჩამოყალიბდა 

კულტურული, ისტორიული და ტექნოლოგიური მახასიათებლების საფუძ-

ველზე. აღმოჩნდა, რომ მმართველობის არცერთი მოდელი არ არის სრულ-

ყოფილი და უფრო მეტიც, მათ დროთა განმავლობაში არსებობა აჩვენებს, 

რომ თითოეული მათგანი ეფექტიანია საკუთარი გზით, ხოლო ქვეყნისთვის 

სპეციფიკური კორპორატიული მართვის სტრუქტურის სხვა ქვეყანაზე 

მორგება ძალიან რთულია. 

იაპონური სისტემა უცხოელებისათვის რთული გასაგებია. 

ისტორიული თვალსაზრისით, იგი ემყარება იურიდიულ აღიარებას 

ეროვნულ დონეზე, საზოგადოებრივი და კერძო საკუთრების ნარევიდან, 

რომლის თანახმად, თითოეულ მოქალაქეს ეძლევა უფლება ჰქონდეს 

ყველაფერი იმ სამართლიანი წილიდან, რომელიც კეთილდღეობისთვის 

აუცილებელია. საკუთრების ძალა და დავალიანების უფლებები თანაბრად 
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იყოფა მონაწილეთა შორის მხოლოდ თეორიულად. 

მიუხედავად იმისა, რომ იაპონიაში არსებული კორპორაციები ჰგავს 

შეერთებული შტატების კორპორაციების სტრუქტურას, იაპონურ სტრუქ-

ტურაში აქციონერთა ინტერესი ჭარბობს. მათი სტატუსი აშკარად 

განსხვავებულია ამ ორ მოდელში, იაპონიაში, აქციონერებს, რომლებსაც აქვთ 

მხოლოდ აქციების ერთი მეოთხედი, გავლენა არ აქვთ, განსაკუთრებით 

სუსტი კაპიტალის ბაზრების გამო. 

მმართველობის მოდელები გერმანიასა და იაპონიაში ხასიათდება 

დაინტერესებული მხარეების (ე.წ. „სთეიქჰოლდერების“), განსაკუთრებით 

ბანკების ძლიერი ჩართულობით, რაც ზრდის კორპორაციული მართვის 

ეფექტიანობას და უზრუნველყოფს ამ ორი ქვეყნის კონკურენტულ 

უპირატესობებს. ამის საპირისპიროდ, შეერთებული შტატების პოპულის-

ტური პოლიტიკა აფერხებს ასეთი დაინტერესებული მხარეების გავლენას, 

რაც იწვევს არაეფექტიანობას და სააგენტო ხარჯების ზრდას. გერმანული და 

იაპონური სისტემები ფოკუსირებულია საჯარო-კერძო პარტნიორობის 

გაფართოებაზე, რაც იძლევა კონკურენტულ უპირატესობას სარისკო 

კაპიტალის ხარჯების შემცირებით. 

დასავლურმა საზოგადოებებმა ხელი შეუწყეს კორპორატიულ მმარ-

თველობას, როგორც დემოკრატიულ კულტურას, ძირითადი მიზნებია 

მოგების მიღება, კრეატიულობის მხარდაჭერა, კვლევა და ინოვაცია, 

გლობალიზაციის მოთხოვნების გადაწყვეტა. ახალი ეკონომიკა და ცოდნაზე 

დაფუძნებული საზოგადოება კორპორატიული მმართველობის ცენტრში 

აყენებს კაპიტალის იმ ფორმას, რომელიც უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი 

ხდება - ადამიანურ კაპიტალს..  

ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში (ბელგია, ესპანეთი, პორტუგალია, 

იტალია და ა.შ.), კორპორავიული მართვის მექანიზმების შემუშავების 

მიზანია კაპიტალის ბაზარზე მოწოდებული ინფორმაციის გაუმჯობესება და 

კომპანიის მუშაობის გაუმჯობესება, კონკურენტუნარიანობისა და 

კაპიტალზე წვდომის ამაღლება.  

შიდა კონტროლი განიხილება როგორც მენეჯმენტის ინსტრუმენტი 
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ორგანიზაციის აქტივებისა და ქონების შენარჩუნებისა და მისი გაზრდის 

პროცესში, ის ხელს უწყობს ისეთი ზოგადი მიზნების მიღწევას, როგორიცაა 

მაქსიმალური მომგებიანობის მიღწევა და აქციონერთა უფლებების დაცვა, 

მკაცრი სისტემის გამოყენებით, რაც მოიცავს ადმინისტრაციულ და 

ფინანსურ ფუნქციებზე კონტროლის პროცედურებს, ლეგიტიმურობისა და 

კანონიერების გადამოწმებისა და კომპანიის საქმიანობის ეფექტიანად 

განხორციელების უზრუნველყოფას. 

საქართველოს კომპანიებში შიდა კონტროლის განხორციელების 

ეფექტიანობის ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის მიზანი იყო საქართველოს 

კომპანიებში შიდა კონტროლის განხორციელების ეფექტიანობის დადგენა 

(ადმინისტრაციული, ბუღალტრული და შიდა შემოწმება). კვლევაში გამოყე-

ნებულ იქნა ანალიტიკური აღწერითი მიდგომა, გამოყენებულ იქნა ანკეტა 

(კითხვარი) პირველადი მონაცემების შესაგროვებლად (გამოიკითხა 250 

რესპოდენტი). კვლევის პოპულაციაში შედიოდა ქართული კომპანიების შიდა 

აუდიტორები, ფინანსური მენეჯერები აგრეთვე მაღალი და შუალედურის 

რგოლის მენეჯერები, რომლებიც ითავსებენ შიდა აუდიტორის ფუნქციებს. 

ჩვენი კვლევის შედეგების თანახმად, საქართველოს კომპანიებში შიდა 

კონტროლის პროცედურების განხორციელება მათი ადმინისტრაციული, 

ფინანსური აღრიცხვის და შიდა შემოწმებით ხორციელდება ზომიერი ხარი-

სხით, სადაც 5 ბალიანი სისტემით არითმეტიკული საშუალო მაჩვენებელია:  

1. ადმინისტრაციული - 2.87 

2. ფინანსური აღრიცხვი - 3.21,       

3. შიდა შემოწმებით - 2.78. 

ჩვენი კვლევის თანახმად, შიდა კონტროლის სამივე კომპონენტი 

განხორციელდა ზომიერი ხარისხით. ამასთან, ფინანსური აღრიცხვის 

კონტროლის განხორციელების ეფექტიანობას ჰქონდა ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელი სამ მაჩვენებელს შორის, რასაც მოჰყვა ადმინისტრაციული 

კონტროლის განხორციელება და ბოლო ადგილზე იყო შიდა შემოწმების 

განხორცილების ეფექტიანობა. 

 ჩვენი კვლევის თანახმად, მაღალი რგოლის მენეჯმენტმა უფრო მეტი 
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ყურადღება უნდა მიაქციოს ადმინისტრაციულ და ბუღალტრულ კონტროლს 

და მიიღოს აუცილებელი ზომები, რათა შიდა აუდიტორებმა შეძლონ მისი 

განხორციელება ისე, რომ მისი ეფექტიანობის დონის ამაღლება მოხდეს. 

ადმინისტრაციული კონტროლის საშუალებით უნდა შემუშავდეს 

სისტემა, რომელიც მოიცავს პოლიტიკას, პროცედურებსა და რეგულაციებს. 

ეს პროცედურები, რომელიც მოიცავს კომპანიის ყველა პროცესს და ასპექტს, 

როგორიცაა თანამშრომლების წახალისება, მასალების, პროდუქტებისა და 

მომსახურების ფასების გაყიდვისა და ყიდვის პოლიტიკა და ა.შ.  

გარდა ამისა, უნდა მოხდეს სისტემის შექმნა, რომლის საშუალებითაც 

ჩატარდება სხვადასხვა ადმინისტრაციულ დონეზე პერსონალის შესაბამი-

სობისა და დაცულობის მონიტორინგი და კონტროლი, რათა განხორ-

ციელდეს კომპანიის ორგანიზაციულ გეგმით გათვალისწინებული 

პროცედურების შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა ეტაპი.  

უფრო მეტიც, საჭიროა ისეთი სისტემის შექმნა, რომელიც სწორი 

მონაცემების მიწოდების შემთხვევაში იძლევა ინფორმაციას, რომელსაც 

შეიძლება დაეყრდნოს მენეჯმენტი მომავალი გონივრული გადაწყვეტი-

ლებების მისაღებად და რომელიც არ ეწინააღმდეგება კომპანიის მიერ 

მიღწეულ მიზნებსა და შედეგებს. 

ლოკალური ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოში 

ფინანსური აღრიცხვის მიმართულებით უნდა განხორციელდეს როგორც 

სამართლებრივი და ასევე, ინსტიტუციური ცვლილებები.  

ფინანსური აღრიცხვის სპეციალისტისა და აუდიტორის პროფესია 

არის თვითრეგულირებადი. მიუხედავად იმისა, რომ მას მნიშვნელოვანი 

საზედამხედველო პასუხისმგებლობები აკისრია, თავად არ წარმოადგენს 

დამოუკიდებელი ზედამხედველობის ობიექტს.  

ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის გაუმჯობესების 

მიზნით სასურველია შემდეგი ცვლილებები: დაცულ იქნეს დაინტერესებულ 

მხარეთა ინტერესები, რათა მათ მიეცეთ წვდომა გაუმჟღავნებელ 

ინფორმაციასთან, ამაღლდეს კრედიტორებისთვის მიწოდებული ფინანსუ-
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რი ინფორმაციის ხარისხი, გაუმჯობესდეს კომპანიების ანგარიშვალდე-

ბულება ძირითადი დაინტერესებული მხარეების მიმართ. 

ფინანსური ანგარიშგებების ხარისხი არ არის ერთგვაროვანი ბიზნესის 

სხვა და სხვა სფეროს მიხედვით. ხშირად ფინანსური ანგარიშგებები არ 

მოიცავს სხვადასხვა აუცილებელ შემადგენელ ელემენტს, როგორიცაა, 

მაგალითად, განმარტებითი შენიშვნები და სხვ..  

არსებობს პირდაპირპროპორციული კავშირი ფინანსური ანგარიშგე-

ბის ხარისხსა და ეკონომიკურ ზრდას შორის.  

ბოლო პერიოდში საქართველომ დიდი პროგრესი განიცადა კორპო-

რაციულ ფინანსურ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო 

ბაზის რეფორმირების მიმართულებით. აღსანიშნავია საქართველოს კანონი, 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ, 2016წ., 

თუმცა განსახორციელებელი ცვლილებები კვლავაც ბევრი რჩება. 

დღეისათვის საქართველოში მოქმედი ბუღალტრების თეორიული 

ცოდნის მაჩვენებელი არც ისე მაღალია. აუცილებელია პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა და მათი მუდმივ რეჟიმში 

გაუმჯობესება, რაც უდავოდ წაადგება ანგარიშგების პრაქტიკას და 

ფინანსური ინფორმაციის ხარისხის გაზრდას საქართველოში. 

აუცილებელია თანამშრომლობის გაძლიერება სამმთავრობო სტრუქ-

ტურებსა და ფინანსური აღრიცხვის პროფესიულ ასოციაციებს შორის. ამ 

თანამშრომლობის საბოლოო მიზანია: ფინანსური აღრიცხვისა და აუდიტის 

საერთაშრისო სტანდარტებთანთან შესაბამისობის გაზრდა. 

როგორც მსოფლიო პრაქტიკა გვიჩვენებს, უწყვეტ პროფესიულ 

განათლებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები გაზრდის ბუღალტრების 

და აუდიტორების კვალიფიკაციას საქართველოში და რაც მნიშვნელოვანია, 

გაზრდის აგრეთვე, სამოქალაქო საზოგადოების ნდობას პროფესიის მიმართ. 

ეს ღონისძიებებია: ბუღალტრული აღრიცხვის საუნივერსიტეტო 

პროგრამის გაუმჯობესება და აკადემიური პროგრამების აკრედიტებული 

პროფესიული ორგანიზაციების პროფესიული საგამოცდო მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაში მოყვანა.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის თემაზე  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის   

ბიზნესის ტექნოლოგიების ფაკულტეტზე დაცულ იქნა ორი კოლოქვიუმი. 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები გამოქვეყნებულია 

შემდეგ  მეცნიერულ შრომებში: 

სტატიები 

1. Meparishvili D. International Financial Reporting Standards Applications in 

Georgian Business Sector. International Center for Innovative Research "OMEGA 

SCIENCE". Scientific electronic journal "Matrix of scientific knowledge". Ufa, 

Russia. No 2-1/2021, March 2021.   pp 111-115.   

2. Meparishvili D. Anti-crisis strategies applications for company internal control in 

healthcare sector and pharmaceutical industry. The European Journal of Economics 

and Management  Sciences», Vienna, Austria N 2, 2020. pp.  27-30 

3. Meparishvili D. Cultural Influences on Georgian Management Style. International 

Scientific Journal of Business. Volume 1. 2018. pp 29-33.  

4. Meparishvili D. Leadership and Management model Development in conditions of 

globalization in Georgia. Scientific Journal "Leadership and Management ". 

Moscow, Russian Federation. Том 5, No 3, 2018. pp 95-104 

5. Meparishvili D. Innovation Management Policy and Regional Innovation System 

in Georgia. Scientific journal NRU ITMO „Economics and Environmental 

Management.“  St Petersburg National Research University of Information 

Technologies, Mechanics and Optics. St Petersburg, June, 2018 N2 (33). pp 81-90. 

კონფერენციები 

6. Meparishvili D. Anti-Anti-crisis Management as a tool for enhancing efficiency of 

financial accounting and internal control systems in health care companies. XXII 

International Scientific and Practical Conference «Social and Economic Aspects of 

Education in Modern Society», February 25. 2020, Warsaw, Poland. Conference 

materials, pp 16-20.  

7. Meparishvili D. Relationship between the internal control and anti-crisis 

management in pharmaceutical companies. IX International Conference "Science 

and Society – Methods and Problems of Practical Application", Vancouver, 

Hamilton, Canada. February 15, 2020. Conference materials. pp 81-85 

8. მეფარიშვილი დ. ფარმაცევტული ბიზნესის გამოწვევები 
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საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სტუ 24-25 

მაისი, 2020. „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები“  IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების 

კრებული. გვ. 129-132.  

9.  მეფარიშვილი დ.  კომპანიების შიდა კონტროლისა და 

კონკურენტუნარიანობის სტრატეგიული მართვის თავისებურებანი 

ქართული მეღვინეობის დარგში. საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია. სტუ 24-25 მაისი, 2019 „გლობალიზაცია და ბიზნესის 

თანამედროვე გამოწვევები“ გვ. 32-35.  

10. მეფარიშვილი დ. ტექნოლოგიური აუდიტის მეთოდოლოგია ბიზნესის 
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