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Abstract 

Nino Chovelidze’s dissertation thesis “Challenges and Improvement Ways of 

Public Internal Financial Control in Georgia” consists of an introduction and three 

chapters. 

The introduction emphasizes the actuality of thesis, demonstrating that the 

necessity of introduction of a public internal financial control system in Georgia is due 

to the commitment of the Financing Agreement between the European Commission 

(EU) and the Government of Georgia in 2007 - "Supporting Georgian Financial 

Management Reform".  

In order to fulfill this agreement, the Ministry of Finance of Georgia has 

developed a strategic document in 2009 on "Public Internal Financial Control 

Development Strategy" (2009-2013), according to which it was planned to establish 

and develop internal control system in the public sector. This document included 5-

year plan and measures for establishing internal control mechanisms in Georgia, 

which based on the concept developed by the EU, Public Internal Financial Control 

and International organization for International Audit Institutions (INTOSAI) and 

standards for public sector. 

In addition, in 2014 the Association Agreement was signed "between the 

European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, 

of the one part, and Georgia, of the other part", where the Chapter 2 of V Volume 

provides the tasks of managing public finance management and internal control. 

Also, the theme’s actuality emphasizes, as well as the government program for 

"Strong, Democratic, United Georgia" and government program 2019-2020, where 

public finance management reform is considered as one of the most important 

component of integration into European and Euro-Atlantic structures. 

Although Georgia has been launching internal financial control reform since 

2010, when the Georgian Parliament adopted the Law on “Public Internal Audit and 

Inspection” and the above mentioned strategic documents were developed within the 

reform, according to which it was planned to establish and develop internal control 

system in the public sector. However, still the weaknesses/shortcomings (formalized 

risk management in the public sector; a methodological guide on internal audit 

consulting activities has not been developed and etc.) of the public internal financial 

control reform remain a factor in the prevention of establishment of optimal model of 

budget management, the elimination of which requires carry out qualitative and 
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institutional character measures based on scientific research and international 

experience. 

As a result of the above, it is clear that the introduction of internal financial 

control system in Georgia is a significant aspect of the development of the country and 

one of the important conditions for compliance with EU standards. However, 

fundamental/complex scientific and academic studies are not enough on each 

component of the system - Financial Management and Control, Internal Audit and 

Harmonization Center. Consequently, the situation, the process of reform and 

calculated results are not deeply studied.  

Based on the above can be confirmed that the dissertation research topic is 

particularly important, to timely and urgently. To determine the level of its development 

at ten years since the announcement of the reform, evaluation of the results, identification 

of challenges and finding the ways to improvement, will assist Georgia in eliminating 

shortcomings in the implementation of the public Internal Financial Control System. 

Finally, it will help in the integration with the European Union. 

In the first chapter of the thesis, “Theoretical and methodological 

foundations of public internal financial control in the public sector”, the author 

discusses the essence of public internal financial control; Reform of public internal 

financial control in Georgia on the basis of legal framework, strategies, guidelines, 

action plans and the activities of the Harmonization Unit in Georgia. 

In the second chapter of the thesis, “the public internal financial control 

system in Georgia and a comparative analysis of international practice”, the author 

describes local and international studies related to public internal financial control; 

Also, the international practice on public internal financial control on the example of 

developed and developing countries. 

In the third chapter of the thesis, “Analysis of Internal Financial Control 

Challenges in the Georgian Public Sector”, the author presents a model for the 

effective management of public finance, based on considerations related to the risk 

management framework model and the methodological guidelines for internal audit 

consulting activities; Also, the research on the ongoing public internal financial 

control reform in the Georgian public sector. 

The report provides generalized results, conclusions, methodological and 

applied recommendations. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

სახელმწიფოსთვის, კერძო სექტორისათვისა და საზოგადოებისთვის 

არც ისე დიდიხანია, რაც აქტუალური საკითხი გახდა კარგი მმართველობის 

(Good Governance) პრინციპების დანერგვა. სახელმწიფო უწყებებში კარგი 

მმართველობა გულისხმობს ინოვაციური რეფორმების განხორციელებასა 

და სახელმწიფო სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას, რომლის საბოლოო 

მიზანიც არის ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება. ასეთი ინოვაციური 

რეფორმების განხორციელება ეხება ისეთი მმართველობის ასპექტებს, 

როგორიცაა გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, თანამშრომლობა და 

პროფესიონალიზმი. კარგი მმართველობა უზრუნველყოფს სწორ მენეჯ-

მენტს, საჯარო მოხელეთა ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღებისა და 

აღსრულების პროცესში, საბიუჯეტო სახსრების კანონიერად, ეფექტიანად, 

ეკონომიურად, პროდუქტიულად და გამჭვირვალედ განკარგვას, რომელთა 

ვალდებულებაც აქვს სახელმწიფო უწყებებს.1  

საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანი და მიზნობრივი ხარჯვა კი სახელ-

მწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის გამართულად მომუშავე სისტემის 

გარეშე შეუძლებელია. ეფექტიანი შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის 

დანერგვა უზრუნველყოფს ოპტიმალური და ხარისხზე ორიენტირებული 

გადაწყვეტილებების მიღების სისტემის ჩამოყალიბებას. შიდა კონტროლის 

სისტემის მიზანი კი არის აჩვენოს, რომ:2 

– ორგანიზაციაში არსებობს ისეთი მენეჯერული სტრუქტურა, 

რომელიც უზრუნველყოფს ორგანიზაციის მიზნების მიღწევას; 

– სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესი უზრუნველყოფს ისეთი ორგა-

ნიზაციული მიზნების ჩამოყალიბებას, რომლებიც თანხვედრაშია 

მთავრობის ხედვასთან; 

– ოპერატიული დაგეგმვის პროცესი უზრუნველყოფს ისეთი საოპე-

რაციო მიზნების განსაზღვრას, რომლებიც თანხვედრაში იქნება 

                                                           
1 Promoting good governance through internal audit function (IAF):the nigerian experience, 2016, 

pp.2 
2 Sigma, managerial accountability in the Western Balkans, 2018, pp. 12 
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ორგანიზაციაში არსებულ საბიუჯეტო, ადამიანურ და სხვა 

რესურსებთან; 

– ორგანიზაციაში არსებობს პრევენციული კონტროლების ისეთი 

სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ორგანიზაციის აქტივებისა 

და სხვა რესურსების არამიზნობრივად გამოყენების ან დაზიანე-

ბის შედეგად მიღებული ზარალის თავიდან არიდებას; 

– ორგანიზაციის ფინანსური მდგომარეობის შესახებ არსებობს 

სანდო, შესაბამისი და დროული კომუნიკაცია; 

– არსებობს მონიტორინგისა და ანგარიშგების ისეთი პროცესი, 

რომლის საფუძველზეც ნათელია ორგანიზაციამ მიაღწია თუ არა 

დასახულ მიზნებს. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე ნათელია, რომ კარგი 

მმართველობა არ არსებობს გამართული შიდა ფინანსური კონტროლის სისტე-

მის გარეშე. ეფექტიანი შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის განხორცი-

ელება კი თავის მხრივ მოიცავს გამართული ფინანსური მართვისა და კონ-

ტროლის სისტემის დანერგვას და ამასთანავე, დამოუკიდებელი და ობიექ-

ტური შიდა აუდიტის ერთეულის ჩამოყალიბებას სახელმწიფო უწყებებში. 

თემის აქტუალურობა. საქართველოში სახელმწიფო შიდა ფინანსური 

კონტროლის სისტემის დანერგვის აუცილებლობა განპირობებულია 2007 

წელს ევროკომისიასა და საქართველოს მთავრობას შორის გაფორმებული 

დაფინანსების ხელშეკრულების - „საქართველოს ფინანსური მართვის 

რეფორმის მხარდაჭერა“ ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებებით.  

აღნიშნული შეთანხმების შესრულების მიზნით 2009 წელს საქარ-

თველოს ფინანსთა სამინისტრომ შეიმუშავა სტრატეგიული დოკუმენტი 

„სახელმწიფო სექტორის ფინანსური მართვის რეფორმის შესახებ“ (2009-

2013 წლები), რომლის მიხედვით, დაიგეგმა შიდა კონტროლის სისტემის 

ჩამოყალიბება და განვითარება საჯარო სექტორში. აღნიშნული სტრატეგი-

ული დოკუმენტი მოიცავდა ქვეყანაში შიდა კონტროლის მექანიზმების 

ჩამოყალიბების 5 წლიან გეგმასა და ღონისძიებებს, რომელიც ეფუძნებოდა 

ევროკავშირის მიერ შემუშავებულ კონცეფციას სახელმწიფო შიდა ფინანსუ-
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რი კონტროლის შესახებ და უმაღლესი აუდიტორული ორგანოების საერთა-

შორისო ორგანიზაციის (INTOSAI) სახელმძღვანელოებსა და სტანდარტებს 

საჯარო სექტორისათვის. 

გარდა ამისა, 2014 წელს დაიდო ასოცირების შეთანხმება „ერთის 

მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ 

წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის“, სადაც V 

კარის მე-2 თავში გაწერილია საჯარო ფინანსების მართვისა და შიდა 

კონტროლის სფეროში მისაღწევი ამოცანები. 

თემის აქტუალურობას ხაზს უსვამს, ასევე, 2015 წლის სამთავრობო 

პროგრამა „ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის“ და 

სამთავრობო პროგრამა 2019-2020, რომლებშიც საჯარო ფინანსების მართვის 

რეფორმა განიხილება, როგორც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქ-

ტურებში ინტეგრაციის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი.  

მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად რეფორმა საქართველოში 2010 

წლიდან დაიწყო, როდესაც საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ 

იქნა საქართველოს კანონი “სახელმწიფო შიდა აუდიტისა და ინპექტირების 

შესახებ”, სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმა და 

რეფორმის ფარგლებში შემუშავდა ზემოაღნიშნული სტრატეგიული დოკუ-

მენტები, რომლის მიხედვით დაიგეგმა შიდა კონტროლის სისტემის ჩამოყა-

ლიბება და განვითარება საჯარო სექტორში; თუმცა, დღემდე სახელმწიფო 

შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის მიმდინარეობის სისუსტეები/ნაკ-

ლოვანებები (დღეს საჯარო ორგანიზაციებში არ არსებობს რისკების 

მართვის ფორმალიზებული მიდგომა; არ არის შემუშავებული შიდა 

აუდიტის საკონსულტაციო საქმიანობაზე მეთოდოლოგიური სახელმძღვა-

ნელო და სხვა) კვლავაც რჩება საბიუჯეტო სახსრების მართვის სრულ-

ყოფისა და ოპტიმალური მოდელის ჩამოყალიბების ხელშემშლელ ფაქტო-

რად, რომლის აღმოფხვრა სახელმწიფოს მხრიდან მოითხოვს სამეცნიერო 

კვლევაზე და საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაფუძნებული ინსტიტუცი-

ური ხასიათის ღონისძიების გატარების საჭიროებას.  

ზემოაღნიშნულის შედეგად ნათელია, რომ საქართველოში შიდა ფი-



8 

ნანსური კონტროლის სისტემის დანერგვა წარმოადგენს ქვეყნის განვითა-

რების მნიშვნელოვან ასპექტს და ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამი-

სობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პირობას. თუმცა, საქართველოში სახელმწი-

ფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის სფეროში ფუნდამენტალუ-

რი/კომპლექსური სამეცნიერო და აკადემიური კვლევები ძალზედ მწირია 

და არ მოიპოვება საკმარისი კვლევები სისტემის თითოეული კომპონენტის - 

ფინანსური მართვა და კონტროლი, შიდა აუდიტი და ჰარმონიზაციის ცენ-

ტრი, შესახებ. შესაბამისად, სიღრმისეულად არ არის შესწავლილი მდგო-

მარეობა, რეფორმის მიმდინარეობის პროცესი და გათვლილი შედეგები.  

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე შეიძლება იმის დადას-

ტურება, რომ სადისერტაციო კვლევის თემატიკა განსაკუთრებით მნიშვნე-

ლოვანი, დროული და უდაოდ აქტუალურია. რეფორმის გამოცხადებიდან 

ათი წლის თავზე მისი განვითარების დონის დადგენა, შედეგების შეფასება, 

გამოწვევების იდენტიფიცირება და გაუმჯობესების გზების ძებნა დღეს, 

დაეხმარება საქართველოს სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის 

სისტემის დანერგვის პროცესში არსებული ნაკლოვანებების აღმოფხვრაში. 

საბოლოოდ კი, დაეხმარება ევროკავშირთან ინტეგრაციაში.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები. წინამდებარე კვლევის მიზანია, ერთი 

მხრივ, სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის მიმდინა-

რეობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და მეორე მხრივ, მოპოვებული 

ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე რეფორმის მიმდინარეობასთან 

დაკავშირებული პრობლემების, წინააღმდეგობების წარმოჩენა, განზოგადე-

ბა და აღმოფხვრის გზების და სრულყოფის მიმართულებების განსაზღვრა.  

ნაშრომის მიზნებიდან გამომდინარე, დასახულია შემდეგი ამოცანები: 

 სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის თითოეული კომპო-

ნენტის არსის, სახეების და ფორმების დახასიათება; 

 შიდა კონტროლის მოდელების შესწავლა და ანალიზი; 

 ფინანსთა სამინისტროში არსებული ჰარმონიზაციის ცენტრის 

საქმიანობის შესწავლა და ანალიზი; 

 არსებული მარეგულირებელი დოკუმენტების,მეთოდოლოგიების, 
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საერთაშორისო სტანდარტების, პრაქტიკული სახელმძღვანელოების, საუკე-

თესო პრაქტიკების, სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების შესწავლა და 

ანალიზი; 

 საერთაშორისო და ადგილობრივი კვლევების შესწავლა და ანალიზი; 

 განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების მაგალითზე შიდა 

ფინანსური კონტროლის რეფორმის მიმდინარეობის შესწავლა, მათი 

გამოცდილების განზოგადება და შედარება საქართველოში არსებულ 

რეალობასთან; 

 საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანად განკარგვის მოდელის შემუშავება; 

 საქართველოს საჯარო სექტორში სახელმწიფო შიდა ფინანსური 

კონტროლის რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ საჯარო სექტორის შიდა 

აუდიტორების, ექსპერტული მოსაზრებების შედარებითი ანალიზი; 

 კვლევის შედეგების შეფასება, დასკვნის გაკეთება და რეკომენ-

დაციების შემუშავება. 

კვლევის საგანი და ობიექტი. ნაშრომში კვლევის საგანს წარმოადგენს 

სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის მიმდინარეობის 

თავისებურებების შესწავლა ეფექტიანობის ჭრილში. კვლევის ობიექტს 

წარმოადგენს ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები, საჯარო 

ორგანიზაციების შიდა აუდიტის ერთეულები, კერძოდ:  

 სამინისტროები - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; საგარეო 

საქმეთა სამინისტრო; იუსტიციის სამინისტრო; ფინანსთა სამინისტრო; ეკო-

ნომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო; შინაგან საქმეთა სამი-

ნისტრო; შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო; საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. 

 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროები - განათ-

ლებისა და კულტურის სამინისტრო; ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტრო; ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო; აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-
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დევნილთა სამინისტრო. 

 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროები - განათლების, 

კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო; ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო; 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 

 მუნიციპალიტეტები - ოზურგეთი; თელავი; მცხეთა; თბილისი; 

ბათუმი; ქუთაისი; ფოთი; რუსთავი; გორი; ზუგდიდი; ახალციხე; 

ამბროლაური; ქობულეთი; ხელვაჩაური; ქედა; შუახევი; ხულო; ლანჩხუთი; 

ჩოხატაური; ზესტაფონი; წყალტუბო; სამტრედია; ჭიათურა; საჩხერე; 

თერჯოლა; ვანი; ხონი; ტყიბული; ბაღდათი; ხარაგაული; ახმეტა; გურჯაანი; 

ყვარელი; დედოფლისწყარო; ლაგოდეხი; საგარეჯო; სიღნაღი; ახალგორი; 

დუშეთი; თიანეთი; ყაზბეგი; ლენტეხი; ონი; ცაგერი; კასპი; ქარელი; 

ხაშური; ერედვი; თიღვი; აბაშა; სენაკი; მარტვილი; წალენჯიხა; ხობი; 

ჩხოროწყუ; ადიგენი; ასპინძა; ახალქალაქი; ბორჯომი; ნინოწმინდა; 

გარდაბანი; ბოლნისი; მარნეული; დმანისი; თეთრიწყარო; წალკა.  

 სსიპ-ები – ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერ-

ტიზის ეროვნული ბიურო; სურსათის ეროვნული სააგენტო; მასწავლებელ-

თა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი; განათლების ხარისხის 

განვითარების ეროვნული ცენტრი; საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო; დავით აღმაშენებლის 

სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია; სსსტც 

"დელტა"; საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; იუსტიციის 

სახლი; დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა 

და პრობა-ციის ეროვნული სააგენტო; საქართველოს სტატისტიკის ეროვნუ-

ლი სამსახური; დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი; შსს მომსახურების 

სააგენტო; გიორგი აბრამიშვილის სახელობის თავდაცვის სამინისტროს 

სამხედრო ჰოსპიტალი; სოციალური მომსახურების სააგენტო; შემოსავ-

ლების სამსახური; საპენსიო სააგენტო. 

 ა(ა)იპ - სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს 

შიდა აუდიტისა და კონტროლის სამსახური. 
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გარდა ზემოაღნიშნულისა, კვლევის ობიექტს წარმოადგენს დოკუმენ-

ტური მასალა, სადაც გაანალიზებულია შიდა ფინანსური კონტროლის 

კომპონენტებთან დაკავშირებული საკითხები. 

ძირითადი საკვლევი კითხვა - რამდენად ეფექტიანად ინერგება 

სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმა საჯარო სექტორში? 

ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, შევეცადეთ, ასევე, გაგვეანალიზებინა 

შემდეგი კითხვები: 

1. რამდენად განაპირობებს საჯარო ორგანიზაციებში შიდა აუდიტის 

საქმიანობა შიდა კონტროლისა და მმართველობითი პროცესების 

ეფექტიანობის გაუმჯობესებას? 

2. რამდენად განხორციელდა ყველა საჯარო უწყებაში ფინანსური 

მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვა? 

3. რამდენად განაპირობებს ჰარმონიზაციის ცენტრის საქმიანობა სახელმწი-

ფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის ეფექტიანად დანერგვას? 

ძირითადი საკვლევი ჰიპოთეზა. H - საქართველოს საჯარო სექტორში, 

რაც უფრო მაღალია პოლიტიკური ნება რეფორმის განხორციელებაზე, მით 

უფრო ეფექტიანად ინერგება სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის 

სისტემა. 

ქვე-ჰიპოთეზები. H1 - რაც უფრო მაღალია საჯარო ორგანიზაციებში 

შიდა აუდიტის დამოუკიდებლობის ხარისხი, მით უფრო ახდენს შიდა 

აუდიტის საქმიანობა ორგანიზაციის შიდა კონტროლისა და მმართვე-

ლობითი პროცესების ეფექტიანობის გაუმჯობესებას. 

H2 - რაც უფრო მაღალია ცნობიერება საჯარო ორგანიზაციაში, მით 

უფრო ხდება ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვა. 

H3 - რაც უფრო მაღალია ჰარმონიზაციის ცენტრის მაკოორდინირე-

ბელი და რეფორმის შემფასებლის როლი, მით უფრო ახდენს სახელმწიფო 

შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის ეფექტიანად დანერგვას. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე. საქართველოში პირველად განხორცი-

ელდა სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის თეორიულ-მეთოდო-

ლოგიური და პრაქტიკული ასპექტების კომპლექსური ანალიზი. ამის შედე-
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გად შემუშავებულია სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის 

შემდგომი სრულყოფის მექანიზმები. ამასთან, ჩატარებული კვლევით გამო-

კვეთილია საქართველოს საჯარო ორგანიზაციებში შიდა ფინანსური კონტრო-

ლის სრულყოფის ელემენტების შემცველი შემდეგი მეცნიერული სიახლეები: 

1. შესწავლილი და გაანალიზებულია განვითარებული და განვითა-

რებადი ქვეყნების საუკეთესო პრაქტიკა მსგავსი რეფორმის განხორცი-

ელების თვალსაზრისით. აღნიშნულის შედეგად შემოთავაზებულია დამო-

უკიდებელი აუდიტის კომიტეტის შექმნის, შიდა აუდიტორთა პროფე-

სიული სერტიფიცირებისა და ჰარმონიზაციის ცენტრის არსებული 

სტრუქტურის შეცვლის მექანიზმები; 

2. დადგენილია სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორ-

მის მნიშვნელოვნება, რეფორმის მისაღწევი შედეგები, განვითარების 

ტენდენციები და არსებული გამოწვევები;  

3. გამოვლენილია საჯარო ორგანიზაციებში შიდა კონტროლის სის-

ტემის მნიშვნელოვანი კომპონენტის - რისკის მართვის სისტემისა და შიდა 

აუდიტის ურთიერთკავშირი და შემოთავაზებულია რისკის მართვის 

ჩარჩო-დკომუმენტი;  

4. შესწავლილია სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის კომპონენ-

ტებთან დაკავშირებული სამართლებრივი დოკუმენტები, გაანალიზებულია 

მათი ნაკლოვანი მხარეები და ჩამოყალიბებულია მათი სრულყოფის გზები; 

5. შესწავლილი და შეფასებულია შიდა აუდიტის მეთოდოლოგიური 

გარემო, არსებული პრაქტიკა, რეფორმის ამ კომპონენტის განვითარების 

ტენდენციები და ჩამოყალიბებულია მათი სრულყოფის გზები.  

6. შემოთავაზებულია საკონსულტაციო საქმიანობასთან დაკავში-

რებული მეთოდოლოგიური მოსაზრებები, რომლებიც შესაძლოა მომავალ-

ში საფუძველი გახდეს შიდა აუდიტის საკონსულტაციო საქმიანობასთან 

დაკავშირებული მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს შემუშავებისა. 

კვლევის მეთოდოლოგია. კვლევის პროცესში გამოყენებულია 

როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი კვლევის მეთოდები. ასეთი 

მიდგომა ავარჩიეთ კვლევის მიზნის ეფექტიანად მიღწევისთვის, რადგან 
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აღნიშნული მიდგომა მოგვცემდა საშუალებას, რაც შეიძლება მრავალ-

ფეროვანი ინფორმაცია მოგვეპოვებინა როგორც ექსპერტებისგან, ასევე 

უშუალოდ შიდა აუდიტის სუბიექტებისგან.  უპირველეს ყოვლისა, გაანა-

ლიზდა მეორეული წყაროები შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემასთან 

დაკავშირებით, კერძოდ: შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის განვი-

თარებასთან დაკავშირებული ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების 

სამეცნიერო გამოკვლევები. კვლევაზე მუშაობის დროს გამოყენებული იყო 

ადგილობრივი და საერთაშორისო მკვლევარების სამეცნიერო კვლევები, 

საერთაშორისო და რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 

საუკეთესო პრაქტიკები, სტატისტიკური კრებულები და საინფორმაციო 

ბიულეტენები, სტატისტიკური მონაცემები და მათი ანალიზის მეთოდო-

ლოგია. გარდა ამისა, კვლევის პროცესში გამოყენებული იყო სხვადასხვა 

განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების პრაქტიკული გამოცდილება 

და მოხდა შედარებითი ანალიზი. ნაშრომში ასევე გამოყენებულია შიდა 

აუდიტორთა ინსტიტუტის (IIA) მასალები, საქართველოს საკანონმდებლო 

და აღმასრულებელი ორგანოების მიერ მიღებული კანონები და ნორმა-

ტიული აქტები, შიდა აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები (IPPF), უმაღ-

ლესი აუდიტორული ორგანოების საერთაშორისო ორგანიზაციის (INTOSAI) 

სახელმძღვანელოები და სტანდარტები საჯარო სექტორისათვის; საქართვე-

ლოს ფინანსთა სამინისტროს ჰარმონიზაციის ცენტრის (CHU) მეთოდოლო-

გიები და ანგარიშები, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის და სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტების პუბლიკაციები. 

სიღრმისეული ინტერვიუს საშუალებით მოხდა ინფორმაციის მიღება 

საჯარო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან და ადგილობრივი 

ექსპერტებისგან; ხოლო სტრუქტურირებული კითხვარის საშუალებით, 

გამოიკითხა საერთაშორისო ექსპერტები. კითხვარები დაეგზავნათ ელექ-

ტრონული ფოსტის საშუალებით. 

სტრუქტურირებული კითხვარის საშუალებით, ასევე, გამოიკითხა 

შიდა აუდიტის ერთეულის თანამშრომლები, რომელიც დაეგზავნათ სამსა-

ხურის ელექტრონულ ფოსტაზე და ასევე, მათთან ჩატარდა სატელეფონო 
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ინტერვიუები3. კითხვარი მოიცავდა როგორც ღია, ასევე დახურულ 

კითხვებს. შესაბამისად, რესპონდენტებს შეეძლოთ ერთი ან რამდენიმე უკვე 

დაფიქსირებული ვარიანტის ამორჩევა ან თავისი განსხვავებული მოსაზრე-

ბის აღნიშვნა. ასეთი ტიპის კითხვარი შევარჩიეთ, რადგან ერთი ტიპის 

კითხვების გამოყენება არ მოგვცემდა საშუალებას, არსებული მდგომარე-

ობის შესახებ, უფრო დეტალური ინფორმაცია მოგვეპოვებინა. 

სტრუქტურირებული ანკეტირებითა და არასტრუქტურირებული 

ინტერვიუს გზით შესაძლებელი გახდა რესპონდენტთა მოსაზრებების და 

დამოკიდებულებების სიღრმისეულად შესწავლა. 

ექსპერტებისა და შიდა აუდიტის ერთეულების წარმომადგენლების 

კითხვარები განსხვავდებოდა იმ თვალსაზრისით, რომ შიდა აუდიტის 

ერთეულის წარმომადგენლებისაგან გვაინტერესებდა კონკრეტულად მათ 

დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა რეფორმასთან მიმართებაში და 

ასევე, შიდა აუდიტის ერთეულის მუშაობის სპეციფიკა. ექსპერტებს კი 

უნდა შეეფასებინათ მთლიანად საჯარო სექტორში სახელმწიფო შიდა 

ფინანსური კონტროლის რეფორმის არსებული მდგომარეობა. აღსანიშნავია, 

რომ ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების კითხვები მცირედით 

განსხვავდებოდა ერთმანეთისაგან, მათი სამუშაო გამოცდილებიდან და 

დაკავებული პოზიციიდან გამომდინარე. 

ექსპერტებთან და შიდა აუდიტის ერთეულის წარმომადგენლებთან 

ინტერვიუების ჩატარება და კითხვარების დაგზავნა განხორციელდა სამი 

კვირის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, შედეგები ასახავს შესასწავლი 

საკითხის ირგვლივ არსებულ მდგომარეობას დროის ერთსა და იმავე 

მონაკვეთში. ადგილობრივ ექსპერტებს წინასწარ დავუკავშირდი ტელე-

ფონის და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, მათთან ხდებოდა ინტერ-

ვიუს დანიშვნა - აპლიკაცია ZOOM-ის საშუალებით და კვლევის მიზნების 

გაცნობა. ინტერვიუ მიმდინარეობდა საშუალოდ 60 წუთი. რაც შეეხება, შიდა 

                                                           
3მიმდინარე პანდემიის პირობებში, თანამშრომელთა უმრავლესობა მუშაობდა დის-

ტანციურად. აქედან გამომდინარე, მათ უმრავლესობას არ ჰქონდა წვდომა სამსახურის ელექ-

ტრონულ ფოსტაზე, შესაბამისად მათთან გამხორციელდა სატელეფონო ინტერვიუები. 
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აუდიტის ერთეულის წარმომადგენლებთან ჩატარებულ სატელეფონო გამო-

კითხვას, მისი ხანგრძლივობა შეადგენდა საშუალოდ თორმეტ წუთს. მიუხე-

დავად იმისა, რომ ექსპერტებთან ინტერვიუს დროს ვიყენებდით წინასწარ 

მომზადებულ კითხვარს, ზოგიერთ შემთხვევაში, საკითხიდან გამომდინარე 

საჭირო ხდებოდა დამატებითი შეკითხვების დასმა ან რიგითობის არევა 

კითხვების დასმის დროს და ასევე, რამდენიმე კითხვის გაერთიანებაც. 

ნაშრომში გაანალიზებულია სიღრმისეული ინტერვიუებისა და სტრუს-

ტურირებული კითხვარების საშუალებით მიღებული პასუხები და შედარებუ-

ლია ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების მოსაზრებები საქართვე-

ლოში სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემასთან დაკავშირე-

ბით. ასევე, შედარებითი ანალიზის საფუძველზე, წარმოდგენილია აღნიშნუ-

ლი სისტემის გამოწვევებისა და გადაჭრის გზების შესახებ ექსპერტების და 

შიდა აუდიტის ერთეულის წარმომადგენლების შეხედულებები. 

შერჩევა - წინამდებარე კვლევის ფარგლებში გამოვიყენეთ არაალ-

ბათური შერჩევა, კერძოდ კი მიზნობრივი ანუ შეფასებითი შერჩევა, რადგან 

წინასწარ ვიცოდით თუ რომელ შიდა აუდიტის ერთეულებში ჩავატარებ-

დით გამოკითხვას. შერჩევისთვის გამოყენებული იყო ისეთი კრიტერი-

უმები, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელი იქნებოდა მთლიანი 

სურათის დანახვა რეფორმის მიმდინარეობაზე, მთელი საქართველოს 

მასშტაბით. მიზნობრივი შერჩევის გამოყენებით, კვლევისათვის შეირჩა ათი 

სამინისტროს, სამოცდაექვსი მუნიციპალიტეტის, ჩვიდმეტი სსიპ-ების, 

ერთი ა(ა)იპ-ის; ოთხი აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინის-

ტროების და ოთხი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამინისტროების 

შიდა აუდიტის ერთეული.  

მიზნობრივი შერჩევის გზით, გამოიკითხა, გარდა სამინისტროებისა, 

შიდა აუდიტის ერთეულის ხელმძღვანელები. ზოგიერთ შემთხვევაში, 

ხელმძღვანელების მითითებით: მათი მოადგილეები ან შიდა აუდიტის 

განყოფილების ხელმძღვანელები ან ქვედა რგოლის თანამშრომლები. 

სამინისტროებში კი გამოიკითხა შიდა აუდიტის დეპარტამენტში არსებული 

შიდა აუდიტის სამმართველოების ხელმძღვანელები. სულ გამოიკითხა 73 
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შიდა აუდიტის ერთეულის წარმომადგენელი. აქვე აღსანიშნავია, რომ 

ელექტრონული ფოსტით დაეგზავნათ კითხვარები ზემოაღნიშნული 

სამინისტროების შიდა აუდიტის ერთეულებში დასაქმებულ ყველა პირს და 

გამომდინარე იქიდან, რომ კითხვარები იყო ანონიმური, ჩვენთვის უცნობია 

კონკრეტულად ვინ შეავსო აღნიშნული კითხვარები. სულ 24-მა შიდა 

აუდიტის ერთეულის წარმომადგენელმა შეავსო კითხვარი. ჯამში 

გამოიკითხა 97 შიდა აუდიტის ერთეულის წარმომადგენელი. 

მიღებული შედეგების პრაქტიკული მნიშვნელობა. კვლევის საბოლოო 

შედეგები აისახა რეკომენდაციებში, რაც ხელს შეუწყობს ევროკავშირსა და 

საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების საფუძველზე 

ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და სახელმწიფო შიდა ფინანსური 

კონტროლის რეფორმის განვითარებას. აღნიშნული რეფორმა კი თავის 

მხრივ, ხელს შეუწყობს საჯარო სექტორში ანგარიშვალდებულებისა და 

გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას; ეკონომიურობის, პროდუქტიულობისა 

და ეფექტიანობის პრინციპების დაცვას, სანდო და სრული ინფორმაციის 

წარდგენას გადაწყვეტილების მიმღებთათვის. ყოველივე ზემოაღნიშნულის 

შედეგად კი გაუმჯობესდება საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის პროცესი და 

დაეხმარება საქართველოს ევროინტეგრაციაში.  

გარდა ამისა, ნაშრომში წარმოდგენილია შიდა აუდიტის საკონსულ-

ტაციო საქმიანობასთან დაკავშირებული მეთოდოლოგიური მოსაზრებები 

და ასევე, ჩვენს მიერ შემუშავებული რისკების რეესტრის ჩარჩო-მოდელი. 

ასევე, შიდა აუდიტის ერთეულებში დასაქმებულთა ენობრივი ბარიერის 

გათვალისწინებით, ჩვენს მიერ ინგლისური ენიდან ქართულად ითარგმნა 

და სადისერტაციო ნაშრომს დაერთო დანართებად: 1) შიდა აუდიტის 

ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის შეფასების მატრიცის მაგალითი და 

2) შიდა აუდიტის ეფექტიანობის თვითშეფასების ნიმუში, რომლებიც დაეხ-

მარება საჯარო ორგანიზაციების შიდა აუდიტის ერთეულებს ეფექტიანად 

და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ფუნქციონირებაში. 

ასევე, კვლევის შედეგად გაჩნდა საჯარო სექტორის შიდა ფინანსური 

კონტროლის შესწავლის პრეცენდენტი/ლიტერატურა ამ სფეროში, რასაც 
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დაეფუძნება შემდგომი სამეცნიერო/აკადემიური კვლევები. გარდა ამისა, 

კვლევის შედეგების, როგორც დიდი მნიშვნელობის მქონე მეთოდოლო-

გიური ინსტრუმენტის, გამოყენება შესაძლებელი იქნება რეფორმის კოორ-

დინირებაზე პასუხისმგებელი ერთეულის - ჰარმონიზაციის ცენტრის მიერ, 

რაც ხელს შეუწყობს სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის 

ეფექტიანად დანერგვას. 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაცია.  შედეგები წარდგენილია საერ-

თაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე. დაიწერა და გამოქვეყნდა 

სტატიები სამეცნიერო ჯურნალებში. კვლევის შედეგები ელექტრონული 

ფოსტის საშუალებით გაეგზავნა ჰარმონიზაციის ცენტრის ხელმძღვანელს. 

ასევე, იგეგმება ელექტრონული ფოსტით დაგზავნა სახელმწიფო სექტორის 

შიდა აუდიტის სტრუქტურული ერთეულებისთვის დაინტერესების 

შემთხვევაში და კვლევაში მონაწილე სხვა დაინტერესებული პირებისთვის.  

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი 

შედგება 146 გვერდზე შესრულებული კომპიუტერზე ნაბეჭდი ტექსტისაგან, 

რომელიც მოიცავს შესავალს, სამ თავს, დასკვნას, რეკომენდაციებს, გამოყე-

ნებული ლიტერატურის ნუსხას და დანართებს. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. საჯარო სექტორში შიდა ფინანსური კონტროლის თეორიული 

და მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

1.1. სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის არსი 

1.2. საქართველოში სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის                 

რეფორმა 

1.2.1. სამართლებრივი ბაზის ანალიზი 

1.2.2. სტრატეგიების, გზამკვლევების და სამოქმედო გეგმების             

ანალიზი 

1.3. ჰარმონიზაციის ცენტრის საქმიანობის ანალიზი  

თავი 2. სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის        

მდგომარეობა საქართველოში და საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზი  
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2.1. ადგილობრივი და საერთაშორისო კვლევების ანალიზი 

2.2. შიდა ფინანსური კონტროლის საერთაშორისო პრაქტიკა 

თავი 3. საქართველოს საჯარო სექტორში შიდა ფინანსური 

კონტროლის გამოწვევების ანალიზი 

3.1. საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანად განკარგვის მოდელი 

3.1.1. რისკის მართვის ჩარჩო-მოდელი  

3.1.2. შიდა აუდიტის საკონსულტაციო საქმიანობა 

3.2. საქართველოს საჯარო სექტორში შიდა ფინანსური კონტროლის 

რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ საჯარო სექტორის შიდა აუდიტორების 

მოსაზრებების ანალიზი 

3.3. საქართველოს საჯარო სექტორში შიდა ფინანსური კონტროლის 

რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ საექსპერტო მოსაზრებების შედარებითი 

ანალიზი 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველი თავი - „საჯარო სექტორში შიდა 

ფინანსური კონტროლის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები“ - 

სამი ქვეთავი გვაქვს დამუშავებული. ესენია: 

 სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის არსი 

 საქართველოში სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორ-

მა, რომელიც მოიცავს: სამართლებრივი ბაზის; სტრატეგიების, 

გზამკვლევების და სამოქმედო გეგმების ანალიზი 

 ჰარმონიზაციის ცენტრის საქმიანობის ანალიზი 

პირველ ქვეთავში განხილულია სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტრო-

ლის და მასთან დაკავშირებული მიმდინარე რეფორმის მნიშვნელობა. 

კერძოდ, შიდა კონტროლი არის დაწესებულების მენეჯერული, ფინანსური 

და სხვა სახის კონტროლის მექანიზმების სისტემა, რომლის მთავარი 

მიზანია მიღწეულ იქნეს დაწესებულების მიზნები [საქართველოს კანონი 
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„სახლმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ].  

რაც შეეხება რეფორმას, მისი სწორად განხორციელება ქვეყანაში ხელს 

შეუწყობს შიდა ფინანსური კონტროლის ისეთი სისტემის ჩამოყალიბებას, 

რომელიც უზრუნველყოფს მთლიანად დაწესებულებების გამართულ, 

მენეჯერულ ანგარიშვალდებულებაზე დაფუძნებულ ფუნქციონირებას და 

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე კი მოხდება საბიუჯეტო სახსრების  

მიზნობრივი, ეფექტიანი, ეკონომიური და პროდუქტიული გამოყენება 

[საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 მარტის #512 დადგენილება 

„სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის განვითარების 

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა“, გვ.5] 

             შიდა კონტროლი მუდმივად განგრძობითი პროცესია და  მოიცავს  

ორგანიზაციულ სტრუქტურას, მეთოდებს, პროცედურებს, უფლებამოსილე-

ბებს, ეთიკურ ღირებულებებს და სხვა. შიდა კონტროლის სისტემის ჩამო-

ყალიბებაზე პასუხისმგებელნი არიან დაწესებულების ხელმძღვანელები. 

სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემა, ევროკავშირის 

მიერ აპრობირებული მოდელის მიხედვით, შედგება სამი ძირითადი ელემ-

ენტისაგან, ესენია [საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შიდა ფინანსური 

კონტროლის შესახებ“, მუხლი 1, პუნქტი 4]:  

1. ფინანსური მართვა და კონტროლი (FMC) 

2. ფუნქციურად დამოუკიდებელი შიდა აუდიტი (IA) 

3. ჰარმონიზაციის ცენტრი (CHU) 

სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის კომპონენტი - 

შიდა აუდიტი, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ორგანიზაციის საქმიანო-

ბაში. როდესაც ეს ერთეული ეფექტიანადაა დანერგილი, ეს ხელს უწყობს 

ორგანიზაციის მიზნების მიღწევას. ორგანიზაცია, რომელიც ეფექტიანად 

იყენებს შიდა აუდიტს, უკეთესად ახდენს საქმიანობასთან დაკავშირებული 

რისკების, პროცესების და არაეფექტიანი ღონისძიებების იდენტიფიცირე-

ბას. ყოველივე ამის შედეგად კი, შეიმუშავებს მაკორექტირებელ ღონისძი-

ებებს, რაც ეხმარება ორგანიზაციას მუდმივად წინსვლაში და განვითარე-

ბაში. ორგანიზაციაში, ასევე, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შიდა აუდი-
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ტის სანდოობის მაღალი ხარისხი, თუმცა ამასთანავე მუდმივად უნდა 

ხდებოდეს მისი ეფექტურობისა და ეფექტიანობის მონიტორინგი. 

აღნიშნულ ქვეთავში, ასევე, მიმოხილულია ეფექტიანი შიდა კონტრო-

ლის სისტემის რამდენიმე ალტერნატიული მოდელი. კერძოდ:  

 COSO 2013-ის (The Comitee of Sponsoring Organizations of the 

Tredway Comission)   მოდელი; 

 COCO (Criteria of Control) მოდელი. 

გარდა ზემოაღნიშნული მოდელებისა, განხილულია „დაცვის სამი 

ხაზის“ მოდელი, რომელიც არის მარტივი და ეფექტური საშუალება დაწესე-

ბულებაში რისკის მართვისა და კონტროლის საქმიანობაში ფუნქციებისა და 

მოვალეობების ნათლად წარმოჩენისათვის. 

ნაშრომის პირველი თავის მეორე ქვეთავში - სახელმწიფო შიდა 

ფინანსურ კონტროლთან დაკავშირებული სამართლებრივი ბაზა, სტრა-

ტეგიები, გზამკვლევები და სამოქმედო გეგმები განვიხილეთ. მათი შესწავ-

ლით სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის განვითარების 

ისტორია დაიყო შემდეგნაირად [Public internal financial control reform in 

Georgia, Nino Eliashvili, 2012, pg.4]: 1) 2007-2009 წელი - მოსამზადებელი; 2) 

2010-2011 წლები - საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება; 3) 2012-2014 წლები - 

სამინისტროებში შიდა აუდიტის ერთეულების ჩამოყალიბება; 4) 2015 წელი 

- საკანონმდებლო ბაზის განახლება; „ფინანსური მართვისა და კონტროლის 

სისტემის ჩამოყალიბების წესისა და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის“ 

შემუშავება და დამტკიცება; ფინანსური მართვისა და კონტროლის სის-

ტემის პილოტური დანერგვა სამინისტროებში; 5) 2016 წელი - შიდა აუდი-

ტის საქმიანობასთან დაკავშირებული მეთოდოლოგიური დოკუმენტების 

განახლება/შემუშავება (სისტემური აუდიტის სახელმძღვანელოს შემუშავება; 

შიდა აუდიტის მეთოდოლოგიის განახლება); 6) 2017 წელი - სახელმწიფო 

შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის განვითარების სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის დამტკიცება; 7) 2018 წელი - საჯარო სექტორის შიდა აუდი-

ტორებისათვის ტერმინთა განმარტების სახელმძღვანელოს შემუშავება.  

გარდა კანონმდებლობისა, ნაშრომში განხილულია საქართველოში შიდა 
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აუდიტის მიმართულებით არსებული სხვადასხვა მეთოდოლოგიური 

დოკუმენტები, რომლებიც დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 

მიერ. კერძოდ, შიდა აუდიტორთა ეთიკის კოდექსი; შიდა აუდიტის 

სტანდარტები, შიდა აუდიტის მეთოდოლოგია და სხვა. 

ასევე, სადისერტაციო ნაშრომში მრავალი სხვადასხვა სტრატეგიები და 

სამოქმედო გეგმები გვაქვს განხილული, რომელთა მიხედვით სახელმწიფო 

შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის სწორად დანერგვა პრიორიტეტუ-

ლი და მნიშვნელოვანი მიმართულებაა საქართველოს მთავრობისთვის. 

ნაშრომის პირველი თავის მესამე ქვეთავში განხილულია ჰარმონიზა-

ციის ცენტრის საქმიანობის ანალიზი, მათ მიერ ყოველწლიურად შემუშავე-

ბული სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის განვითარების 

კონსოლიდირებული წლიური ანგარიშებისა და სახელმწიფო შიდა 

ფინანსური კონტროლის სისტემის განვითარების სტრატეგიის 2017-2018 

წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიშის  შესწავ-

ლით. ყოველივე აღნიშნულის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა ჰარმონიზა-

ციის ცენტრის მიერ განხორციელებული პილოტური პროექტები. 

ნაშრომის ამავე ნაწილში განხილულია, ასევე, სახელმწიფო შიდა 

ფინანსური კონტროლის თითოეულ კომპონენტის გაძლიერებასთან დაკავ-

შირებით ჰარმონიზაციის ცენტრის ხედვები. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავი - „სახელმწიფო შიდა ფინანსუ-

რი კონტროლის სისტემის მდგომარეობა საქართველოში და საერთაშორისო 

პრაქტიკის შედარებითი ანალიზი“ ორ ქვეთავად გვაქვს დამუშავებული: 

 სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლთან დაკავშირებული 

ადგილობრივი და საერთაშორისო კვლევები;  

 შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ საერთაშორისო პრაქტიკა. 

ნაშრომის მეორე თავის პირველ ქვეთავში განხილულია სახელმწიფო 

შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის მიმდინარეობასთან დაკავშირე-

ბული სხვადასხვა სახის კვლევები და ანგარიშები. მათი შესწავლის შედე-

გად გამოიკვეთა ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის იმპლემენ-

ტაციის პროცესის ხელისშემშლელი ფაქტორები, როგორებიცაა: „პოლიტი-
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კური ნების არასაკმარისი დონე, მენეჯერთა მიმღებლობისა და მზაობის 

სიმცირე იკისრონ კანონით განსაზღვრული ვალდებულებები, ფინანსური 

მართვისა და კონტროლის სისტემასთან დაკავშირებული ცნობიერების 

დაბალი დონე“ და სხვა [დღის წესრიგი 2030-ის მე16 მიზანი მშვიდობის, 

სამართლიანობისა და ძლიერი ინსტიტუტების განვითარებას ეხება]. 

ნაშრომის ამ ნაწილში განხილული კვლევებიდან გამოვყოფდი სახელ-

მწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ მუნიციპალიტეტებში განხორციელებული 

აუდიტორული შემოწმების ანგარიშებს, რომელთა ანალიზის შედეგად გამო-

იკვეთა, რომ მუნიციპალიტეტებში შიდა აუდიტის ერთეულები არსებული 

ფორმით და საქმიანობით ვერ უზრუნველყოფენ ორგანიზაციის წინაშე არსე-

ბული რისკების მართვისა და შიდა კონტროლის სისტემის გაუმჯობესებას. 

ასევე, გამოვყოფდი ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითა-

რების ორგანიზაციისა და ევროკავშირის ერთობლივი ინიციატივის SIGMA-

ს (Support for Improvement in Governance and Management) ფარგლებში 

მომზადებულ ანგარიშს, სადაც მოცემულია საქართველოს სახელმწიფო 

უწყებებში ფინანსური მართვისა და კონტროლის (FMC) სისტემის მდგომა-

რეობის შეფასება. მასში გაწერილია ისეთი ხარვეზები, როგორიცაა: ჰარმო-

ნიზაციის ცენტრის რესურსების სიმწირე და შეზღუდული შესაძლებლო-

ბები; დელეგირების დაბალი დონე ფინანსური მართვის მიმართულებით 

და ქვედა ორგანიზაციულ დონეებზე ეფექტური მენეჯმენტის არარსებობა; 

ქართულ საჯარო ადმინისტრირების სისტემაში ფინანსური მენეჯმენტის 

ეფექტიანი სტრატეგიული ფინანსური გეგმების სიმწირე და სხვა. 

ნაშრომის მეორე თავის მეორე ქვეთავში განხილულია შიდა ფინან-

სური კონტროლის საერთაშორისო პრაქტიკა განვითარებული და განვითა-

რებადი ქვეყნების მაგალითზე. კერძოდ: ლატვიის, ესტონეთის, რუმინეთის 

და დიდი ბრიტანეთის ქვეყნების მაგალითზე. აღსანიშნავია, რომ სწორედ 

სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის დანერგვა უკავშირ-

დება ლატვიისა და ესტონეთის ევროკავშირში ინტეგრაციას. 

ამ თავში მომზადებულია აღნიშნულ ქვეყნებში და საქართველოში 

სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის დანერგვის მიმდი-
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ნარეობის შედარებითი ანალიზი.  

გარდა ზემოაღნიშნულისა, აღნიშნულ ქვეთავში განხილულია ჰარმო-

ნიზაციის ერთეულების საერთაშორისო გამოცდილება. კერძოდ, ქვეყნებში: 

ფინეთი, ბელგია, ლიტვა, პორტუგალია, სლოვენია, საფრანგეთი, ლიტვა, 

ხორვატია, მონტენეგრო, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, პორტუგალია - ჰარმო-

ნიზაციის  ერთეულებს  თითქმის ერთი მიზანი აქვთ. კერძოდ, არის 

პასუხისმგებელი ფინანსური მართვისა და კონტროლის და შიდა აუდიტის 

მეთოდოლოგიისა და სამუშაო სტანდარტების შემუშავებაზე; კანონებისა და 

კანონქვემდებარე აქტების მომზადებაზე; შესაბამისი ტრეინინგების მოწყო-

ბასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. შიდა აუდიტორთა გამოცდებისთვის 

მოსამზადებელი სასწავლო პროგრამების მომზადებაზე, მათ ორგანიზებაზე 

და ჩატარებაზე; შიდა აუდიტორებისთვის პროფესიული განვითარების 

გეგმის უზრუნველყოფაზე; შიდა ფინანსური მართვისა და კონტროლის და 

შიდა აუდიტის ჩამოყალიბებისა და განვითარების კოორდინირებაზე; 

ფინანსური მართვისა და კონტროლის და შიდა აუდიტის სფეროში მოღვაწე 

პროფესიულ ორგანოებთან და უწყებებთან თანამშრომლობაზე და სხვა. რაც 

შეეხება ჩეხეთს, ჰარმონიზაციის ერთეული გაუქმდა არაეფექტიანობის გამო 

[„სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს  

კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (07-2/408, 19.11.15), გვ.2-3]. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავი - „საქართველოს საჯარო 

სექტორში შიდა ფინანსური კონტროლის გამოწვევების ანალიზი“ - სამ 

ქვეთავად დავშალეთ: 

 საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანად განკარგვის მოდელი, 

რომელიც მოიცავს რისკის მართვის ჩარჩო-მოდელს და შიდა 

აუდიტის საკონსულტაციო საქმიანობას  

 საქართველოს საჯარო სექტორში შიდა ფინანსური კონტრო-

ლის რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ საჯარო სექტორის 

შიდა აუდიტორების მოსაზრებების ანალიზი 

 საქართველოს საჯარო სექტორში შიდა ფინანსური კონტრო-

ლის რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ ექსპერტული 
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მოსაზრებების შედარებითი ანალიზი 

სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის მიზანია 

უზრუნველყოს საჯარო დაწესებულებების გამართული, მენეჯერულ 

ანგარიშვალდებულებაზე დაფუძნებული ფუნქციონირება და საბიუჯეტო 

სახსრების უფრო მიზნობრივად, ეკონომიურად, ეფექტიანად და 

პროდუქტიულად გამოყენება. რეფორმის განხორციელებამ ხელი უნდა 

შეუწყოს მოქნილი შიდა კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბებას, სადაც არ 

იქნება ბიუროკრატია და ორიენტირებული იქნება მხოლოდ ორგანიზაციის 

სტრატეგიული მიზნების მიღწევაზე. ეს რეფორმა ინდიკატორია იმისა, თუ 

რამდენად ეფექტიანად ფუნქციონირებენ საჯარო ორგანიზაციები. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავის პირველ ქვეთავში - 

საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანად მართვის მიზნით, ჩვენ შევიმუშავეთ 

რეფორმის კომპონენტის-შიდა აუდიტის საქმიანობის გაუმჯობესების 

მეთოდოლოგიური მოსაზრებები (შემდგომ შესაძლოა ამ მიმართულებით 

გამოყენებული იქნას, როგორც მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო) 

საკონსულტაციო საქმიანობაზე. შიდა აუდიტმა საკონსულტაციო საქმიანო-

ბით  შესაძლოა უფრო სწრაფად მოუტანოს ორგანიზაციას სარგებელი, ვიდ-

რე ტრადიციული აუდიტორული შემოწმებით. ამავდროულად საკონსულ-

ტაციო საქმიანობა ზრდის შიდა აუდიტორთა მიმართ ნდობას და რეპუტა-

ციას. ასევე, შევიმუშავეთ ორგანიზაციაში რისკის რეესტრის ჩარჩო - 

მოდელი, რადგან დღეს საჯარო სექტორში ფორმალურად რისკების 

მართვის პრაქტიკა სრულყოფილად დანერგილი არ არის. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავის მეორე ქვეთავში - მოცემულია 

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. კერძოდ, კვლევის ფარგლებში 

გამოიკითხა 97 შიდა აუდიტის ერთეულის წარმომადგენელი. რესპონდენ-

ტების მოსაზრებების გაანალიზების შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმა რიგ შემთხვევებში 

ნაკლოვანებებით ინერგება. კერძოდ: 

 არ სრულდება შიდა აუდიტის რეკომენდაციები, რამაც ხელი უნდა 

შეუწყოს ორგანიზაციის ეფექტურად ფუნქციონირებას და გამართული შიდა 
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კონტროლის სისტემის დანერგვას; ასევე, ორგანიზაციის ზედა რგოლის 

მენეჯმენტის დაბალი ცნობიერება სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტრო-

ლის სისტემის შესახებ, შესაბამისად არ არის ორგანიზაციის ხელმძღვანე-

ლობის მხარდაჭერა სისტემის დანერგვის ფარგლებში, რაც თავისთავად 

რეფორმის განხორციელების მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორია. 

მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის 

რეფორმა მეათე წელია ინერგება, დღემდე პრობლემად რჩება შიდა ფინან-

სური კონტროლის კომპონენტის - შიდა აუდიტის დამოუკიდებლობის 

ხარისხის დონე (განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ მუნიციპა-

ლიტეტში შიდა აუდიტის ერთეული იურიდიული სამსახურის დაქვემდე-

ბარებაშია), შიდა აუდიტორთა კვალიფიკაცია, საკონსულტაციო საქმიანო-

ბასთან დაკავშირებული მეთოდოლოგიური დოკუმენტები, ასევე, ფინან-

სურ და ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტორულ შემოწმებებთან 

დაკავშირებული მეთოდოლოგიური დოკუმენტები. 

ასევე, რესპონდენტების პასუხებიდან გამოიკვეთა, რომ დღემდე პრობ-

ლემად რჩება შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების ფუნქციების გამიჯვნის 

საკითხი როგორც სტრუქტურულად, ასევე ფუნქციურად. უმეტეს შემთხვე-

ვაში მუნიციპალიტეტებში ინსპექტირება და შიდა აუდიტი ერთი ერთეულია 

ორგანიზაციაში, რაც რა თქმა უნდა ლახავს შიდა აუდიტის რეპუტაციას რო-

გორც ხელმძღვანელების, ასევე შიდა აუდიტის ობიექტების წინაშე. შესაბა-

მისად, მათი დამოკიდებულება შიდა აუდიტის საქმიანობაზე არის არაჯან-

საღი, არ ენდობიან და აღიქვამენ როგორც სადამსჯელო ერთეულს, რაც 

თავისთავად ამახინჯებს შიდა აუდიტის არსებობის მიზანს ორგანიზაციაში. 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც რესპონდენტების გამოკი-

თხვით გამოიკვეთა არის ის, რომ მუნიციპალიტეტების შიდა აუდიტის 

ერთეულების დებულებები ჯერ კიდევ არ არის თავსებადი „სახელმწიფო 

შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონთან და შიდა 

აუდიტორთა საერთაშორისო სტანდარტებთან. 

პრობლემად რჩება, ასევე, შიდა აუდიტის ერთეულში დასაქმებული 

თანამშრომელთა რაოდენობა. რესპონდენტების პასუხებიდან გამოიკვეთა 
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ისეთი შიდა აუდიტის ერთეულები, სადაც ერთი ან ორი თანამშრომელია 

დასაქმებული, რაც, რა თქმა უნდა, ვერ მოახდენს ხარისხის უზრუნველ-

ყოფის პროგრამის სათანადოდ ფუნქციონირებას. ასევე, პრობლემაა ის, რომ 

შიდა აუდიტის ერთეულთა (რომლებიც ხუთ წელზე მეტია ფუნქციონი-

რებენ) უმრავლესობის საქმიანობა, შიდა აუდიტორთა საერთაშორისო 

სტანდარტებთან მიმართებაში, არ არის შეფასებული გარე კვალიფიციური 

ექსპერტის მიერ, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობდა რეფორმის, ამ 

კომპონენტის ნაწილში,  ეფექტიანად დანერგვას ორგანიზაციებში. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავის მესამე ქვეთავში - განხი-

ლულია საჯარო სექტორში შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის 

მიმდინარეობის შესახებ საექსპერტო მოსაზრებების შედარებითი ანალიზი. 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო ორმა საერთაშორისო ექსპერტმა, რომელთაც 

ჰქონდათ ქართულ საჯარო ორგანიზაციებთან მრავალწლიანი მუშაობის 

გამოცდილება და ასევე, ოთხმა ადგილობრივმა ექსპერტმა. 

უცხოელი და ქართველი ექსპერტების და შიდა აუდიტის ერთეულის 

წარმომადგენლების გამოკითხვის შედეგად მიღებული ინფორმაციის 

საფუძველზე, ნათელია საჯარო ორგანიზაციებში რისკის მართვის ფორმა-

ლიზებული პროცესის დანერგვის და შიდა აუდიტის საკონსულტაციო 

საქმიანობის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს შემუშავების აუცილებ-

ლობა. გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო და ადგილობრივი 

ექსპერტების მოსაზრებები უმეტესად ემთხვევა ერთმანეთს. კერძოდ,  თუ 

რა განაპირობებს საქართველოში აღნიშნული რეფორმის დანერგვის 

წარმატებას, რა გამოწვევები აქვს მიმდინარე სახელმწიფო შიდა ფინანსური 

კონტროლის რეფორმის თითოეულ კომპონენტს დღეს საქართველოში და 

რა შეიძლება იყოს ამ გამოწვევების გადაჭრის გზები. მათი მოსაზრებით, 

რეფორმის თითოეული კომპონენტის წარმატებით დანერგვისთვის 

მნიშვნელოვანია გაიზარდოს დაინტერესებული მხარეების ცნობიერება 

შიდა აუდიტის ღირებულებისა და როლის შესახებ; ასევე, შეიქმნას 

დამოუკიდებელი აუდიტის კომიტეტი, რომელიც მხარს დაუჭერს შიდა 

აუდიტის საქმიანობას; საჯარო ორგანიზაციებში დაინერგოს რისკის 
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მართვის ფორმალიზებული პროცესები და მენეჯერული ანგარიშვალ-

დებულების სისტემა; გაიზარდოს შიდა აუდიტორთა რაოდენობა, 

ანაზღაურების ოდენობა და მოხდეს მათი საერთაშორისო სერტიფიცირება; 

ასევე, გაიზარდოს ჰარმონიზაციის ცენტრის სტატუსი და სხვა, რაც ნაშ-

რომში დეტალურადაა განხილული. 

დასკვნა 

სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის დანერგვა 

საქართველოს საჯარო ორგანიზაციებში მეტად რთული, წინააღმდეგო-

ბრივი და კომპლექსური აღმოჩნდა, რადგან, საერთაშორისო და ადგილობ-

რივი ექსპერტები როგორც უწოდებენ, „მენტალური რეფორმაა“. შესაბა-

მისად, ეს რეფორმა თავის მხრივ ასევე მოითხოვს საჯარო სფეროში 

ორგანიზაციული კულტურის შეცვლას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს 

რეფორმა უკვე მეათე წელია მიმდინარეობს, ხელშესახები შედეგები 

საბიუჯეტო სახსრების ეფექტიანად, პროდუქტიულად და ეკონომიურად 

განკარგვის მიმართულებით, ჯერჯერობით არ არის სახეზე. 

ნაშრომის ფარგლებში გამოკვლეული საჯარო ორგანიზაციების 

(სამინისტროები, სსიპ, აა(ი)პ, მუნიციპალიტეტები) შიდა აუდიტის ერთეუ-

ლების, ქართველი და უცხოელი ექსპერტების საექსპერტო მოსაზრებებისა 

და გამოცდილების გაზიარების საფუძველზე, სახელმწიფო შიდა ფინან-

სური კონტროლის რეფორმის გამოწვევებთან დაკავშირებით გამოიკვეთა 

რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტენდენცია, მათ შორის: 

– დღემდე პრობლემად რჩება ზედა რგოლის მენეჯმენტის დაბალი 

ცნობიერება სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის შესახებ, 

შესაბამისად არ არის ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის მხარდაჭერა 

ორგანიზაციაში სისტემის დანერგვაზე, რაც თავისთავად რეფორმის 

განხორციელების მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორია; 

– არ სრულდება შიდა აუდიტის მიერ გაცემული რეკომენდაციების 

უმრავლესობა, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს ორგანიზაციის ეფექტიანად 

ფუნქციონირებას და გამართული შიდა კონტროლის სისტემის დანერგვას;  

– ზოგიერთ შემთხვევაში შიდა აუდიტის მიერ გაცემული რეკომენ-
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დაციები არ არის რეალისტური და კონკრეტულ პრობლემაზე მორგებული, 

შესაბამისად დიდია ალბათობა ასეთი რეკომენდა-ციის შეუსრულებლობის.  

– არ არის სათანადოდ დანერგილი ფინანსური მართვა და კონტრო-

ლის სისტემა საჯარო ორგანიზაციებში; 

– დღემდე პრობლემად რჩება შიდა ფინანსური კონტროლის კომპო-

ნენტის - შიდა აუდიტის დამოუკიდებლობის ხარისხის დონე (გან-

საკუთრებით აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში შიდა 

აუდიტის ერთეული იურიდიული სამსახურის დაქვემდებარებაშია); 

– არ არსებობს მეთოდოლოგიური დოკუმენტები. კერძოდ: შიდა 

აუდიტის საკონსულტაციო საქმიანობაზე;  

– შიდა აუდიტის დებულებები მოიცავს შეუსაბამობებს როგორც მოქ-

მედ კანონმდებლობასთან, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებთან; 

– აღსანიშნავია, რომ დღემდე პრობლემად რჩება, ასევე, შიდა 

აუდიტისა და ინსპექტირების ფუნქციების გამიჯვნის საკითხი როგორც 

სტრუქტურულად, ასევე ფუნქციურად; 

– პრობლემად რჩება, ასევე, შიდა აუდიტის ერთეულში დასაქმებულ 

თანამშრომელთა დაბალი ანაზღაურება, მცირე რაოდენობა და მათი კვალი-

ფიკაცია; საქართველოში არ მოქმედებს შიდა აუდიტორთა სერტიფი-

ცირების მექანიზმი; 

– ასევე, პრობლემაა ის, რომ შიდა აუდიტის ერთეულთა (რომლებიც 

ხუთ წელზე მეტია ფუნქციონირებენ) უმრავლესობის საქმიანობა, შიდა 

აუდიტორთა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში, არ არის 

შეფასებული გარე კვალიფიციური ექსპერტის მიერ; 

– ხდება ხელმძღვანელთა ჩარევა შიდა აუდიტორულ საქმიანობაში 

როგორც შემოწმების დაგეგმვაში, ისე ანგარიშის მომზადების პროცესში; 

– საჯარო ორგანიზაციებში არ ხდება რისკების მმართვა ფორმალი-

ზებული გზით; 

– რეფორმის კოორდინირებაზე პასუხისმგებელ ერთეულს-ჰარმონი-

ზაციის ცენტრს არ აქვს შესაბამისი რესურსი და სტატუსი. 

აღმოჩნდა, რომ ჰიპოთეზა, რომ საქართველოს საჯარო სექტორში, 
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რაც უფრო მაღალია პოლიტიკური ნება რეფორმის განხორციელებაზე, მით 

უფრო ეფექტიანად ინერგება სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის 

სისტემა, გამართლდა, რადგან რესპონდენტები ერთხმად აღნიშნავენ ჩარ-

თულობის და ცნობიერების გაზრდის საჭიროებას. ამ საჭიროებას ადასტუ-

რებს ნაშრომში განხილული კვლევებიც. 

საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში სახელმწიფო 

შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის სრულყოფას გააჩნია პერსპექ-

ტივები, თუმცა იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს ვითარდება, ვერ უზრუნ-

ველყოფს თავისი მიზნის სრულად მიღწევას, როგორიცაა: საბიუჯეტო 

სახსრების მიზნობრივად, ეკონომიურად, ეფექტიანად და პროდუქტიულად 

მართვის ხელშეწყობა. სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის 

სისტემის დანერგვას სჭირდება პოლიტიკური ნება, სურვილი და ასევე, 

საჯარო სექტორის ყველა რგოლის, თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, 

აქტიური მონაწილეობა, რომ გამოსწორდეს მის ეფექტიან ჩამოყალიბე-

ბასთან დაკავშირებული არსებული ნაკლოვანებები. 

რეკომენდაციები 

ნაშრომის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის შედეგად, საჯარო 

ორგანიზაციებისათვის, სადაც ინერგება სახელმწიფო შიდა ფინანსური 

კონტროლის სისტემა შესაძლებელია გაიცეს შემდეგი რეკომენდაციები: 

1. გაუმჯობესდეს ჰარმონიზაციის ცენტრის არსებული მდგომარეობა: 

გაიზარდოს ადამიანური რესურსი (როგორც რაოდენობრივად, ასევე, პროფესი-

ულად) და მისი მაკოორდინირებელი და რეფორმის შემფასებლის როლი; 

2. იმის გათვალისწინებით, რომ ჰარმონიზაციის ცენტრი ახდენს 

სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმის კოორდინირებას, 

რეკომენდებულია ფინანსთა სამინისტროს შიდა ფინანსური კონტროლის 

დეპარტამენტმა (ჰარმონიზაციის ცენტრმა) უზრუნველყოს: 

 შიდა აუდიტის საქმიანობასთან დაკავშირებული ინსტრუქციებისა 

და სახელმძღვანელო დოკუმენტების გამოცემა და სრულყოფა. კერძოდ, 

მოამზადოს საკონსულტაციო საქმიანობასთან დაკავშირებით მეთოდო-

ლოგიური დოკუმენტი; 
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 სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემის კომპონენტების: 

როგორც ფინანსურ მართვასა და კონტროლზე; ასევე, შიდა აუდიტის შესახებ 

საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული პირების ცნობიერების ამაღლება;  

 საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 მარტის #133 დადგენი-

ლების „ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების 

წესისა და პროცედურების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ 

გადახედვა და განახლება; 

 შიდა აუდიტორების ანაზღაურების საკითხის გადახედვა და ანაზ-

ღაურების გაზრდის ინიცირება შესაბამის ორგანოსთან;  

 ცვლილების ინიცირება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 

აპრილის #215 დადგენილებაში „პროფესიული საჯარო მოხელეების 

თანამდებობათა დასახელებებისა და იერარქიულ რანგებში განაწილების 

წესის, შესაბამისი იერარქიული რანგისთვის მიკუთვნებული მოხელეთა 

თანამდებობების იერარქიული ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ“, რათა 

მოხდეს შიდა აუდიტორის, როგორც თანამდებობის, ცალკე გამოყოფა; 

 შიდა აუდიტის ერთეულების ხელმძღვანელების ჩართულობით 

შეხვედრების ორგანიზება, სიახლეებისა და საუკეთესო პრაქტიკების 

გაზიარების მიზნით;  

 ტრენინგების, სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება და განხორციე-

ლება შიდა აუდიტორთა მიერ რეკომენდაციების შემუშავებასთან დაკავ-

შირებით ცოდნისა და ხარისხის გაზრდის მიზნით; 

 შიდა აუდიტორთა სერტიფიცირების ეროვნული სისტემის ჩამოყალი-

ბება და შიდა აუდიტორთა ეტაპობრივი სერტიფიცირების პროცესის დაწყება; 

 შიდა აუდიტორთა საქმიანობის ხარისხის გარე შეფასება, შიდა 

აუდიტორთა საერთაშორისო სტანდარტებთან მიმართებაში, გარე კვალიფი-

ციური ექსპერტების მიერ. 

1. გამომდინარე იქიდან, რომ შიდა აუდიტი ახალია საქართველოს 

საჯარო სექტორში, შიდა აუდიტის ერთეულებმა უნდა უზრუნველყონ: 

 შიდა აუდიტის დებულებების გადახედვა და განახლება, რათა 

მოყვანილ იქნას მოქმედ კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო სტანდარ-
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ტებთან სრულ შესაბამისობაში; 

 თავიანთ ორგანიზაციებში კვლევის4 ჩატარება, რათა მათ მოი-

პოვონ სამინისტროს მენეჯმენტისგან შიდა აუდიტთან დაკავშირებული 

მოლოდინებისა და ინტერესების შესახებ ინფორმაცია. ამასთანავე, მოახდი-

ნონ შიდა აუდიტის ობიექტებისგან დეპარტამენტის საქმიანობის მიმართ 

არასწორი მოლოდინების გამოვლენა და მათზე რეაგირება; 

 შიდა აუდიტის ერთეულების მიერ მოხდეს თავიანთ საჯარო 

ორგანიზაციებში რისკის მართვის ფორმალიზებულ პროცესებთან დაკავში-

რებით ცნობიერების გაზრდა, მეთოდოლოგიური დოკუმენტებისა და 

საუკეთესო პრაქტიკების გაზიარება;  

 ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის ადეკვატურობის; 

ასევე, საბიუჯეტო ორგანიზაციაში განხორციელებული ღონისძიებების, 

ოპერაციების, პროგრამების, დაწესებულების ორგანიზაციული მოწყობისა 

და სისტემების ობიექტური და საიმედო შეფასების მიზნით, უფრო მეტი 

სისტემური და ეფექტიანობის აუდიტორული შემოწმებების ჩატარება; 

2. საჯარო ორგანიზაციებმა უზრუნველყონ რისკების მართვასთან 

დაკავშირებული სახელმძღვანელო დოკუმენტების და რისკების რეესტრის 

ჩარჩო-დოკუმენტის შემუშავება და დანერგვა; 

3. შიდა აუდიტის დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდის მიზნით, 

ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელი აუდიტის კომიტეტი, რომელიც უზრუნ-

ველყოფს შიდა აუდიტის ხელმძღვანელის როგორც დანიშვნას, ასევე გან-

თავისუფლებას; შიდა აუდიტის საქმიანობის ხარისხის შეფასებასა და 

გაუმჯობესებას და სხვა მთელ რიგ საკითხებს; 

4. შიდა აუდიტის რეპუტაციისა და მის მიმართ ნდობის ამაღლების 

მიზნით, უნდა მოხდეს შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების როლების 

ფორმალურად გამიჯვნა როგორც სტრუქტურულად, ასევე ფუნქციურად, 

რათა მოხდეს შიდა აუდიტის რეპუტაციისა და ნდობის გაზრდა. 

  

                                                           
4 მსგავსი ტიპის კვლევის ჩატარების გამოცდილება აქვს თავდაცვის სამინისტროს შიდა 

აუდიტის ერთეულს და სასურველია მოხდეს მათი გამოცდილების გაზიარება 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში 

დაცული იქნა ორი კოლოქვიუმი და ორი სემინარი: 

კოლოქვიუმი: 

1. კოლოქვიუმი 1 - სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის არსი და 

საქართველოში მიმდინარე რეფორმის ანალიზი 

2. კოლოქვიუმი 2 - სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის 

სისტემის რეფორმის განხორციელების აადგილობრივი და 

საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი 

გამოქვეყნებული სტატიები: 

1. შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმა ლატვიის VS საქართველოს 

მაგალითზე, ჟურნალი „განათლება“, #4(31), თბ., 2020, გვ.209-214 

2. საქართველოში სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის გამოწვე-

ვები, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, #2-3, თბ., 2020, გვ. 79-83 

3. საქართველოში შიდა აუდიტის რეფორმა - სახელმწიფო შიდა 

ფინანსური კონტროლის სისტემის კომპონენტი, ჟურნალი 

„ეკონომიკა“, #10-12, თბ., 2020, გვ. 25-34 

კონფერენციები: 

1. სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის გამოწვევები 

საქართველოში (ინგლისურად), მე-4 საერთაშორისო-სამეცნიერო 

კონფერენცია - „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები“, სტუ, თბ., 2020 

2. ფინანსური მართვისა და კონტროლის გამოწვევები საქართველოს 

საჯარო სექტორში (ინგლისურად), საერთაშორისო კონფერენცია - 

„პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების 

საერთაშორისო გამოცდილება და ქართული მოდელის შექმნის 

პერსპექტივა“, წმ. ანდრიას ქართული უნივერსიტეტი, თბ., 2018 


