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ABSTRACT 

 Georgia’s restoration of independence was followed by two waves of economic 

reforms. The reforms that laid the groundwork for the new economic system came after the 

crisis of the first half of the 1990s. The policy stimulated economic growth in the first phase of 

the reforms, which stalled in the late 1990s. The second wave of reforms, launched in 2004, 

was aimed at liberalizing the market, which was reflected among other things in the reduction 

of taxes, permits and licenses. In previous years, one of the main factors of economic growth 

was the investments made by the state, of which large part of it d was directed on infrastructure 

projects. In addition, the portion of labor in the development of the economy was negative and 

was characterized by an average downward trend of 1.6 %. The average annual growth rate of 

total factor productivity (part of economic growth not related to labor or capital growth) was 

2.8 %. Based on the analysis, among the critical problems hindering the development of 

economy were the low competitiveness of the private sector, undeveloped human capital and 

limited access of finance. According to the 2013-2014 Global Competitiveness report, limited 

access to finance is the one of the impediments to the development of private business in 

Georgia. Studies by other organizations (World Bank, International Finance Corporation) have 

showed similar results. Access to finance is important to achieve required pace of business 

development, productivity growth, export expansion, and consequently, investment growth in 

the economy. However, there are currently two major impediments in this regard:  

1) The level of national savings is low and fails to provide adequate domestic resources for 

investments. 

2) Financial intermediation is ineffective and despite the many cases of excess liqudity in the 

country, fails to provide the resources needed to stimulate the economy. 

Consequently, financial institutions and markets need to be developed, taking into account the 

legal, regulatory and institutional aspects. 

Historically, the rate of economic growth of a country has some correlation with the level of 

development of accounting of a particular country. Good accounting is essential to ensure that 

limited resources are distributed to the right and productive companies. Government and 

investors who can provide these resources need reliable and useful information about their 

financial statements for efficient allocation of resources. 

Georgia took a historic step to effectively operate in a new business environment by signing an 

Association Agreement with the European Union at Vilnius summit in November 2013 and the 

full signing of the free trade agreement (DCFTA) on June 27, 2014. The country is committed 

to implementing the highest standards  set by the European Union in the fields of accounting, 

auditing and corporate governance, which is very important for the country to strengthen 

cooperation with Europe  on political, economic, social and security issues in order to facilitate 

further development of the Georgian economy and access to finance. Accordingly, on June 26, 

2016 a new law, “on accounting, reporting and auditing” came into force. 

The measures envisages by the reform are implemented by a sub–agency of the ministry of 

finance of Georgia – provided by the accounting, reporting and audit supervision service. It 

should be noted that the reform would help Georgia to effectively implement the standards set 

by the Association Agreement with the European Union in the field of accounting and 

reporting.  

While working on the dissertation, the situation in the country was analyzed, evaluated, 

problematic issues were raised and the following recommendations were proposed to improve 

current situation of accounting and auditing in Georgia, in particular:  

1) Improve education and training for accountants and auditors. Training of qualified 

personnel and organization of additional trainings for both private business companies and 

audit companies. Translation of textbooks into Georgian, publication of situational examples 

on this or that problematic issue.  
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2) Continuous increase of institutional capacity of regulators to monitor and ensure 

compliance with financial reporting requirements  

3) Balancing short-term needs (such as training regulators, auditors and financial statements 

preparers and increasing access to financial reporting) with long - term priorities. Such as  

improving the quality of financial information and audit services in Georgia. 

4) In other countries, for example, in the European Union it is mandatory for all companies 

of public interest to have an audit committee, which will be responsible for assessing significant 

financial reporting requirements and internal financial control systems. Preparing 

recommendations for the appointment and dismissal of auditors, monitoring the independence 

and objectivity of auditors, and setting guidelines for the auditor to provide non-audit services. 

The amendments proposed in the paper, which are based on the requirements of the relevant 

articles of the council of Europe Directive, to improve the quality of audit services to increase 

the reliability of financial reporting, in order to ensure non-compliance with the requirements 

of the audit quality monitoring authority in Georgia.  

Thus, on the basis of an assessment –analysis of international accounting and auditing 

requirements and practices, as well as international organizations, the world bank group 

(CFRR) and the international monetary fund, (IMF)  in the field of accounting standards and 

codes  for compliance with accounting and auditing  by implementing the recommendations 

proposed in Georgia in practice it will be possible to: 

a) Improving the business environment – establishing comprehensive legal framework in the 

field of accounting and auditing of financial statements  

b) Promoting economic growth- by improving the investment and business environment 

c) Meeting the requirements of the association agreement between Georgia and the European 

Union in the field of accounting and financial reporting auditing. 

Accordingly, by improving the national system of accounting and auditing practices in 

Georgia, it will be possible to:  

Develop entrepreneurship and capital markets, create financial funds, etc. Which contribute to 

the country’s economic sustainability, investor assurance and mutual trust between business 

partners. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

 თემის აქტუალურობა. სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილების ანალიზი 

ნათლად ადასტურებს, რომ ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის 

განვითარების თანამედროვე მოთხოვნებთან შესაბამისობას დიდ წილად 

რეგულირების გამართული სისტემა განაპირობებს. ასეთი სისტემის 

ჩამოყალიბება ნებისმიერი ქვეყანაში რთული და ხანგრძლივი პროცესია. ამ 

მხრივ გამონაკლისი არც საქართველოა, სადაც მე-20 საუკუნის 90-იანი 

წლებიდან დღემდე მიმდინარეობს ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

აუდიტის რეგულირების სრულყოფის მიმართულების ძიება და მდგრად 

განვითარებაზე ორიენტირებული საკანონმდებლო ბაზის შექმნა.  

1991 წელს ეროვნული დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ  

მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება ბუღალტრული აღრიცხვის გარდაქმნის 

შესახებ. ამ ძირითადი და მეტად მნიშვნელოვანი მიზნის შესასრულებლად 

იგი უნდა ეყრდნობოდეს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში უკვე აპრობირებულ 

საერთაშორისო სტანდარტებს. 

საქართველოს პარლამენტმა 1994 წლის 28 დეკემბერს  მიიღო კანონი 

„მეწარმეთა შესახებ“, რომლის მე-13 მუხლით განისაზღვრა აღრიცხვა-

ანგარიშგების წარმოების ზოგადი პრინციპები. ამით, ფაქტობრივად, 

პირველი ნაბიჯი გადაიდგა ჩვენს ქვეყანაში ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტებზე (ბასს) გადასასვლელად და იგი გახდა 

საქართველოში ბასს-ის დამკვიდრების დასაწყისი. 

1995 წლის 7 თებერვალს, პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს 

ისტორიაში, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „აუდიტორული 

საქმიანობის შესახებ“, რომლის თანახმადაც მკვიდრდებოდა საბჭოური 

რევიზია-კონტროლისგან განსხვავებული, საერთაშორისო სტანდარტებზე 

დამკვიდრებული აუდიტორული მომსახურება. აუდიტის სფეროში 

მარეგულირებელ ორგანოდ საქართველოს პარლამენტთან არსებული 

აუდიტორული საქმიანობის საბჭო იყო წარმოდგენილი. სახელმწიფო 

სტრუქტურაში აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მაღალი პოზიციის 
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მიუხედავად, მისი პასიური მოქმედებების, შესაბამისი მეთოდოლოგიური 

საფუძვლების მოუმზადებლობის, რეგულაციების გაუმართაობის, აგრეთვე 

აუდიტორებზე/აუდიტორულ კომპანიებზე სუსტი ზემოქმედების 

მექანიზმის არსებობის გამო, აუდიტმა და ზოგადად აუდიტორულმა 

მომსახურებამ ფორმალური ხასიათი მიიღო.  

1995 წლიდან შემოღებული იქნა საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსი. აღნიშნულმა კოდექსმა საგადასახადო მიზნებისთვის 

შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვის ავტონომიური ნორმები დააწესა. 

ამასთან, გადასახადების ადმინისტრირება მნიშვნელოვნად გაამკაცრა. 

გარდა ამისა, ამ აქტით საგადასახადო დეკლარირებას უპირატესობა მიენიჭა, 

რამაც საბოლოო ჯამში ბუღალტრული აღრიცხვა და ფინანსური 

ანგარიშგება, ფაქტობრივად, გამოუყენებელი გახადა.  

1999 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი 

„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების შესახებ“. ამ 

უკანასკნელმა კერძო სექტორში ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება 

თვითრეგულირებას დაუქვემდებარა და მის განვითარებაზე 

პასუხისმგებლობა პროფესიულ ორგანიზაციას დააკისრა. კანონმა 

სავალდებულო სახელმძღვანელოდ ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტები აღიარა.  

შესაბამისად, ყველა საწარმო, ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 

ფორმის და ზომის მიუხედავად, ვალდებული იყო აღრიცხვა-ანგარიშგება ამ 

სტანდარტის შესაბამისად ეწარმოებინა. საბჭოური ბუღალტერიისგან, 

სრულიად განსხვავებული ბაზიდან, წინასწარი მომზადების, სწავლების, 

ადაპტირების პერიოდის დაწესების გარეშე, მცირე და დიდი საწარმოების 

ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების ერთბაშად საერთაშორისო 

სტანდარტებზე „შოკური თერაპიის“ პრინციპით გადაყვანის 

გადაწყვეტილებამ სავალალო შედეგები გამოიღო. კანონით დადგენილი  

მოთხოვნები ფაქტობრივად არ სრულდებოდა. ფინანსური აღრიცხვა-

ანგარიშგების წარმოებას უცხოური კაპიტალით შექმნილი ზოგიერთი 

მსხვილი მეწარმე სუბიექტი თუ ახერხებდა. ადმინისტრაციული 
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კონტროლისა და გამოვლენილ დარღვევა-ნაკლოვანებებზე დაწესებული 

მკაცრი პასუხისმგებლობის (ჯარიმები, საურავები, ქონებაზე ყადაღის 

დადება, სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა) შიშის გამო, საწარმოები 

საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვას ანიჭებდნენ 

უპირატესობას და მხოლოდ საგადასახადო დეკლარირების შედგენით 

შემოიფარგლებოდნენ.  

ხელოვნურად თუ გაუცნობიერებლად შექმნილ რეგულირების ასეთ 

ვაკუუმში საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით ბუღალტრული 

აღრიცხვის წარმართვის, ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის 

მნიშვნელობა, ფაქტობრივად დაკნინდა. 

დროისა და ვითარების ცვლილების შესაბამისად, საქართველოს 

კანონები - „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების 

შესახებ“ და „აუდიტორული საქმიანობის შესახებ“ კორექტირებებს 

საჭიროებდნენ.  

2004-2012 წლებში რამდენჯერმე იყო მცდელობა ბუღალტრული 

აღრიცხვა და აუდიტი ერთ რეგულაციაში მოექციათ და მისი მიღების 

პროცედურები დაჩქარებული ტემპით წარემართათ.  

 ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის რეგულირების სფეროში 

ევროკავშირის დირექტივების მოთხოვნებით, რაც წევრი ქვეყნების 

კანონმდებლობაში უნდა იყოს გათვალისწინებული, შესაძლებელია, 

მნიშვნელოვანწილად, აუდიტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის 

რეგულირების საერთაშორისო მიმართულებების ჰარმონიზაცია 

ევროგაერთიანების წევრი ქვეყნების მასშტაბით. კერძოდ, მე-4 დირექტივა 

ეხება ფინანსური ანგარიშგების ფორმატებს, მე-7 - ფინანსური ანგარიშგების 

კონსოლიდაციის საკითხებს, მე-8 - აუდიტორთა კვალიფიკაციის 

მოთხოვნებსა და აუდიტის ჩატარების წესებს, მე-11 ეხება ფინანსური 

ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნებს. 

 უკანასკნელი ათწლეულის განმავლობაში საქართველოს 

პარლამენტმა 2012 წელს მიღებული სფეროს მარეგულირებელი კანონი 2016 

წელს ახლით შეცვალა. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში ეს პროცესი 
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ბოლო პერიოდის განმავლობაში კიდევ უფრო მეტად დინამიურია, ვიდრე 

ეს ოდესმე ყოფილა. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 

აუდიტის შესახებ“ მოქმედი საკანონმდებლო რეგულაცია წინამორბედისგან 

პრინციპულად განსხვავებულია და მისი დამკვიდრება ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების1 შესაბამისად, ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის 

მოთხოვნებს უკავშირდება. ახალი კანონის მიღებიდან მცირე დროის 

გასვლის მიუხედავად, პრაქტიკამ ცხადყო, რომ კანონის ცალკეული 

დებულებები დასახვეწია, საჭიროა ახალი ნორმების შემოღება და 

კანონქვემდებარე აქტების გადახალისება. 

 სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა 

პრობლემური საკითხები, რომლებმაც განაპირობეს ქვეყანაში ბუღალტრულ 

და აუდიტორულ სფეროში კრიზისული სიტუაცია, კერძოდ: 

 ქვეყანაში ბუღალტერთა დაბალი კვალიფიკაცია და ფასს-ების 

მოთხოვნებში გაცნობიერების დაბალი ხარისხი; 

 საერთაშორისო სტანდარტებში შესული მნიშვნელოვანი ცვლილებები, 

რომლებზეც მომხმარებელი არ იყო ინფორმირებული. შესაბამისად, 

მოქმედი ბუღალტრების ცოდნა დროის მოთხოვნებს ჩამორჩა; 

 საერთაშორისო სტანდარტების ზოგიერთი დებულება ძნელად 

აღსაქმელი აღმოჩნდა. მდგომარეობას ართულებდა ქართულ ენაზე 

თარგმნისას დაშვებული უზუსტობებიც, გარდა იმისა, რომ თვითონ 

თარგმნაც შედარებით გვიან ხდებოდა; 

 არ არსებობდა საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების 

პრაქტიკული რეკომენდაციები და კომენტარები; 

 საქართველოში ჯერ კიდევ მყიფე იყო კორპორაციული მართვის 

კულტურა და დაბალი იყო კორპორაციული კულტურა. 

 საკითხის ასეთმა აქტუალურობამ, მოცემულ სფეროში სამეცნიერო და 

პრაქტიკული საქმიანობის გამოცდილებამ, განაპირობა აღნიშნული 

პრობლემატიკით ჩვენი დაინტერესება. შესაბამისად, ჩატარებული 

                                                      
1 „ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთი მხრივ, ევროკავშირის და ევროპის ატომური ენერგიის 

გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს მხრივ, საქართველოს შორის“ (27.06.2014). 
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კვლევების საფუძველზე მომზადებული სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის რეგულირების სისტემის 

შემდგომი სრულყოფის მიმართულებებს.  

დისერტაციის კვლევის მიზანია საქართველოში ბუღალტრული 

აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში არსებული 

მდგომარეობის ანალიზი-შეფასება, ქვეყნის მიერ აღებულ საერთაშორისო 

ვალდებულებებსა და ეკონომიკის განვითარების თავისებურებებზე 

დაყრდნობით, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის რეგულირების 

სრულყოფის მიმართულებების განსაზღვრა და პრიორიტეტების 

გამოვლენა. მიზნის მისაღწევად დასახულია ამოცანები:  

  1. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით (ფასს) 

რეგულირების და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს) 

გამოყენების საკანონმდებლო–ნორმატიულ აქტებში არსებული მიდგომების 

შეფასება და სპეციფიკური თავისებურებების გათვალისწინებით, 

ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტორული საქმიანობის რეგულირების 

შესაფერისი მოდელის შექმნა საქართველოსთვის;  

2. საქართველოში აუდიტორული საქმიანობის პრაქტიკის და 

მარწმუნებელი მომსახურების ხარისხის  მონიტორინგის შეფასება; 

3. ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების დონეების დადგენა და 

სხვადასხვა ზომითი კატეგორიის სუბიექტების მიმართ განსხვავებული 

მოთხოვნების დაწესება; 

4. საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის 

რეგულირების სრულყოფის მიმართულებების  განსაზღვრა და შესაბამისი 

რეკომენდაციების შემუშავება. 

კვლევის საგანი და ობიექტი: კვლევის საგანია მე-20 საუკუნის 90-იანი 

წლებიდან დღემდე საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

აუდიტის თანამედროვე სისტემის დანერგვისა და განვითარების პროცესი. 

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საქართველოში ბუღალტრული აღ-

რიცხვისა და აუდიტის რეგულირების/თვითრეგულირების სისტემა და 

მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე. 
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კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლები. კვლევის სტრუქტურა 

არსებული  რესურსების  პირობებში  დასახული  მიზნისა  და  ამოცანების 

მაქსიმალურად სრულყოფილად მიღწევაზეა ორიენტირებული. 

სადისერტაციო ნაშრომში კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა 

ანალოგიის, აბსტრაქციის, სტატისტიკური დაკვირვების, გამოკითხვის და 

ანკეტირების, სისტემური მიდგომის, შედარებითი ანალიზის მეთოდები. 

საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის ეროვნული 

სისტემის სრულყოფის პრობლემების შესწავლა და საერთაშორისო 

პრაქტიკასთან შესაბამისობის თეორიული დასკვნების პრაქტიკულ 

განზოგადებას საფუძვლად დაედო უცხოელ და ქართველ მეცნიერ-

ეკონომისტების ნაშრომები, რომლებშიც განხილულია ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და აუდიტის რეგულირების მეთოდები, მიდგომები და 

მოდელები. კერძოდ, გამოვყოფთ უცხოელი მეცნიერების: ე. არენსის, ტ. 

ნოჟკინას, რ. ადამსის, ჯ. ბებინგტონის, მონტგომერის, ა. ვორონჩიხინას, ჟ. 

რიშარის და სხვათა ნაშრომებს. დისერტაციაზე მუშაობისას გამოყენებული 

ქართველ მეცნიერთა შრომებიდან გამოვყოფთ: ბ. ალავერდაშვილი, ლ. 

გრიგალაშვილის, ც.ზარანდიას, ნ. კვატაშიძის, ზ. ლიპარტიას, ი. მესხიას, ი. 

პაპასქუა, გ. სახოკიას, ლ. საბაურის, ნ. სრესელის, ნ. ფაილოძის, ნ. ქებაძის, რ. 

ქუთათელაძის, გ. ცაავას, რ. ძაძამიას, ლ. ჭუმბურიძის, ე. ხარაბაძის, ა. 

ხორავას,  მ.ჯიქიას, დ. ჯალაღონიას და სხვათა ნაშრომებს. 

საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის 

განვითარებაზე უაღრესად საინტერესო კვლევები ჩაატარა მსოფლიო ბანკმა 

2007 და 2015 წლებში. ამ კვლევების საფუძველზე გამოცემულია „ანგარიში 

სტანდარტების და კოდექსების შესრულების შესახებ ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროში“ (ROSC). პირველი კვლევისას სამუშაო 

ჯგუფს ხელმძღვანელობდა ფრედერიკ გილენი, ხოლო მეორე კვლევისას 

ფინანსური მართვის სპეციალისტი გალინა ალაგარდოვა.  

ზემოაღნიშნული მეცნიერების ნაშრომებისა და ანგარიშების გაცნობამ 

და ჩვენს მიერ ჩატარებულმა კვლევამ საშუალება მოგვცა სარწმუნოდ 

გამოგვეხატა საკუთარი პოზიცია.  
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ნაშრომში ინდივიდუალური კვლევის ჩატარებისას გამოვიყენეთ 

გამოკითხვის და ანკეტირების მეთოდი (მესამე თავი), რომლითაც 

დავადგინეთ საქართველოში ბიზნეს სუბიექტების და აუდიტორების 

შეხედულებები ახალ საკანონმდებლო რეგულაციებთან დაკავშირებით. 

ნაშრომში გაანალიზებულია 2017-2020 წლებში ბიზნეს სუბიექტების 

მიერ გასაჯაროებულ ფინანსური ანგარიშგებებში დაშვებული შეცდომების 

ხასიათი, ასევე ხარისხის მონიტორინგის შედეგები აუდიტორული 

ფირმების შემოწმების შემდეგ.   

მეცნიერული  სიახლე.  სადისერტაციო  ნაშრომის  მეცნიერული 

სიახლეს წარმოადგენს საქართველოს კერძო სექტორში ბუღალტრული და 

აუდიტორული საქმიანობის ფორმირების, დანერგვისა და განვითარების, 

რეგულირების, სტრუქტურული ჩამოყალიბებისა და ეფექტიანად 

ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული პრობლემების კვლევა. 

შემუშავებულია ბუღალტრული და აუდიტორული საქმიანობის 

ეფექტიანობის გაზრდისა და ხარისხის კონტროლის სრულყოფის 

მეთოდოლოგიური მიდგომები.  

ამრიგად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სადისერტაციო ნაშრომის 

მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს საქართველოში ახალი კანონის 

“ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ 

დანერგვის შემდეგ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესწავლა, 

ანალიზი და განზოგადება.  

შესაბამისად, ნაშრომის მეცნიერული სიახლეები უფრო 

კონკრეტულად შეგვიძლია შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ:  

 შესწავლილია ევროპის ქვეყნების ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშირისო სტანდარტების დანერგვის გამოცდილება და 

შემუშავებულია წინადადებები მათი გამოყენების შესახებ, საქართველოში 

არსებული გარემოებების გათვალისწინებით; 

 გამოკვლეულია საქართველოში არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის მარეგულირებელი საკანონმდებლო 

ბაზის საერთაშორისო სტანდარტებისა და ევროდირექტივების 
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მოთხოვნეთან შესაბამისობის პრაქტიკა, რის საფუძველზეც 

განხორციელებულია საკანონმდებლო ბაზის შეფასება და 

შემოთავაზებულია მარეგულირებელი ნორმების სრულყოფის 

წინადადებები; 

 ემპირიული კვლევის საფუძველზე გამოკვლეული და 

გაანალიზებულია საქართველოში ახალ საკანონმდებლო რეგულაციებთან 

დაკავშირებით ბიზნეს სუბიექტებისა და აუდიტორული 

ფირმების/აუდიტორების თვალ-საზრისი;  

 შემუშავებულია დასკვნები და რეკომენდაციები, რომლებიც 

დაკავშირებულია ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

სფეროში არსებული პრობლემურ საკითხების გადაჭრასთან.   

 ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა: სადისერტაციო ნაშრომის 

პრაქტიკული მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, რომ მასში წარმოდგენილი 

კვლევის შედეგები მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და კონტროლის მეთოდიკის სრულყოფას საქართველოში. 

კვლევის შედეგები იძლევა თეორიულ ბაზას სადისერტაციო კვლევების 

შედეგად შემუშავებული წინადადებები და დასკვნები გამოყენებული იქნას 

რეკომენდაციების სახით ნორმატიული, საპროგნოზო და საპროგრამო 

ხასიათის დოკუმენტების შემუშავებისას. სადისერტაციო კვლევის 

შედეგები შეიძლება გამოყენებულ იქნას სალექციო მასალების 

მომზადებისას. 

დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომი შედგება 

შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავის, შვიდი პარაგრაფის, 

დასკვნისა და გამოყენებული ლიტერატურის ჩამონათვალისგან. იგი 

მოიცავს 115 გვერდს. ნაშრომს ახლავს 6 ცხრილი, 14 გრაფიკი და 59 

დასახელების გამოყენებული ლიტერატურის სია. ნაშრომის სტრუქტურა 

შეესაბამება კვლევის ლოგიკას და გააჩნია შემდეგი სახე: 

თავი 1. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების და 

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების კონცეფციალურ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 
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1.1. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) 

თეორიულ-კონცეფციალური საფუძვლები 

1.2. აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს) დანერგვის 

ეფექტიანობის საერთაშორისო ტენდენციების მიმოხილვა 

თავი 2. ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის საერთაშორისო 

სტანდარტების გამოყენების პრაქტიკის ანალიზი და ეფექტიანობის შეფასება 

საქართველოში 

2.1. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) 

როლი განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაში 

2.2. ბუღალტრული აღრიცხვის პრაქტიკის ანალიზი და ფასს-ების 

დანერგვის ეფექტიანობის შეფასება საქართველოში 

2.3. აუდიტორული საქმიანობის ანალიზი და ხარისხის კონტროლის 

ეფექტიანობის შეფასება საქართველოში 

თავი 3. ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული სფეროების 

ეროვნული სისტემის სრულყოფის პრიორიტეტები საქართველოში 

3.1. ევროდირექტივების შესაბამისობაში აღრიცხვა-აუდიტის ეროვნული 

სისტემის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები 

3.2. აუდიტის ხარისხის კონტროლის სრულყოფის გზები, როგორც 

გამართული სააღრიცხვო პროცესის მნიშვნელოვანი წინაპირობა 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომი, „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტების დანერგვის ეფექტიანობა საქართველოში“, ეხება 

საქართველოში ბოლო ათი წლის განმავლობაში ფასს-ების დანერგვის 

პრობლემატიკის იდენტიფიცირებას და მის ზეგავლენას საქართველოს 

ეკონომიკაზე. ნაშრომში შესწავლილია ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის საკანონმდებლო და დარგობრივი პოლიტიკის 
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დოკუმენტები, გაანალიზებულია ტერმინთა განმარტებები და 

ევროდირექტივების მოთხოვნებთან შესაბამისობის პრაქტიკა. 

შესავალ ნაწილში განმარტებულია თემის აქტუალურობა; 

დასაბუთებულია კვლევის მიზანი და ამოცანები, კვლევის სფერო, ობიექტი 

და საგანი, კვლევის მეთოდები; წარმოდგენილია საკვლევი პერიოდი და 

თავმოყრილია პრობლემური საკითხები, რომლებსაც პასუხობს 

სადისერტაციო ნაშრომი; ჩამოყალიბებულია ნაშრომის მეცნიერული 

სიახლე და მისი პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

 ლიტერატურის მიმოხილვაში შესწავლილია ბუღალტრული 

აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის სფეროში ქართველი და უცხოელი 

მკვლევარების მიერ ჩატარებული კვლევები და განხილულია მათი 

მოსაზრებები, მიდგომები და მიგნებები. 

ნაშრომის პირველი თავი „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტების და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების კონცეფციალურ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები“ - შედგება ორი ქვეთავისაგან. ამ თავში 

მიმოხილული და გაანალიზებულია ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

აუდიტის საქმიანობის რეგულირების თეორიული წანამძღვრები, 

განხილულია ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტორული საქმიანობის 

რეგულირების არსი, თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 

მიუხედავად იმისა, რომ საზღვარგარეთის ქვეყნებში ჩამოყალიბდა 

საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპები და მეთოდები, ყველა ქვეყანას 

გააჩნია საკუთარი თავისებურებანი, რომელიც თავის მხრივ 

განპირობებულია ნაციონალური კანონმდებლობით, ისტორიული 

პრაქტიკით, ქვეყანაში არსებული ტრადიციებითა და ჩვევებით. 

 შესწავლილია მსოფლიოში არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

რეგულირების მოდელები, რომლებიც დაკავშირებულია ქვეყნის 

ტრადიციებთან, კულტურასთან, ისტორიასთან, რელიგიასა თუ სოციალურ 

თავისებურებებთან. ყოველი ქვეყანა საგადასახადო სისტემისა და 

ეროვნული კანონმდებლობისგან გამომდინარე აფუძნებს და იყენებს 

ეროვნული აღრიცხვის სტანდარტებს. შესაბამისად, განხილულია 
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პრეცედენტული სამართლის ტრადიციების მქონე ინგლისურენოვან 

ქვეყნებში, მაგალითად, აშშ-ში, გაერთიანებულ სამეფოსა და ავსტრალიაში, 

სადაც უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება პროფესიული ორგანიზაციების 

(მაგ.: აშშ-ში ფინანსური აღრიცხვის სტანდარტების საბჭო) მიერ დადგენილ 

სტანდარტებს. კონტინენტურ ევროპაში (და იმ ქვეყნებში, რომლებიც 

იყენებენ ბუღალტრული აღრიცხვის ევროპულ პრინციპებს, როგორიცაა 

იაპონია და აფრიკის ფრანგულენოვანი ქვეყნები), რომელთანაც პოზიტიური 

სამართლის ტრადიციები გააჩნიათ, გაცილებით მეტ მნიშვნელობას 

ანიჭებენ კანონმდებლობასა და ფისკალურ მოთხოვნებს. 

კვლევები გვიჩვენებს, რომ საქართველოში გამოიყენებოდა 

ბუღალტრული აღრიცხვის მხოლოდ ერთი, საბჭოური სისტემა, რომელიც 

შესაბამის სტანდარტებს ეყრდნობოდა. იგი საუკეთესოდ ითვლებოდა, 

რადგანაც მატერიალური ფასეულობების, შრომის ნაყოფიერების 

ყოველდღიური მკაცრი კონტროლისა და უზარმაზარი ეკონომიის მიღწევის 

საშუალებას იძლეოდა. ბუღალტრული აღრიცხვის მოქმედი სისტემა 

სოციალისტური სახელმწიფოს ინტერესებს ემსახურებოდა, მაგრამ 

სასურველი ეკონომია მაინც არ მოუცია ქვეყნისთვის. ბუღალტრული 

აღრიცხვის ერთადერთ მიზანს სახელმწიფო ორგანოებისათვის 

ინფორმაციის მიწოდება წარმოადგენდა და ფინანსური ინფორმაციის 

ერთადერთი მომხმარებელი სახელმწიფო იყო. 

დროისა და ვითარების ცვლილების შესაბამისად. საქართველოს 

კანონები - „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების 

შესახებ“ და „აუდიტორული საქმიანობის შესახებ“ კორექტირებებს 

საჭიროებდნენ. 2004-2012 წლებში რამდენჯერმე იყო მცდელობა 

ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი ერთ რეგულაციაში მოექციათ და მისი 

მიღების პროცედურები დაჩქარებული ტემპით წარემართათ.  

საქართველომ ახალ ბიზნეს გარემოში ეფექტიანი 

ფუნქციონირებისათვის ევროკავშირთან ხელმოწერილი ასოცირების 

ხელშეკრულების პარაფირებით 2013 წლის ნოემბერში ქ. ვილნიუსის 

სამიტზე და 2014 წლის 27 ივნისს "თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების 
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(DCFTA)" სრული ხელმოწერით გადადგა ისტორიული ნაბიჯი და, 

შესაბამისად, ქვეყანამ აიღო ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტისა და 

კორპორაციული მართვის სფეროებში ევროკავშირის კანონების და 

ნორმატიული აქტების კრებულით (EU acquiscomnautaire) დადგენილი 

უმაღლესი სტანდარტების დანერგვის ვალდებულება, რომელიც ფრიად 

მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის, რათა გააძლიეროს თანამშრომლობა 

ევროპასთან პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და უსაფრთხოების 

საკითხებში და სარგებელი მიიღოს ორმხრივი თავისუფალი ვაჭრობიდან. 

შესაბამისად, საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

აუდიტის სფეროს რეგულირების პროცესების ევროდირექტივების 

მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიმართულებით ერთგვარი ეროვნული 

სტანდარტის შემოტანის მიზნით გაბედული ნაბიჯი გადაიდგა. თუმცა ეს არ 

აღმოჩნდა საკმარისი ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების დროულად შესრულებისთვის. შედეგად, 2016 წელს 

მიღებულ იქნა ახალი კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 

აუდიტის შესახებ“.  

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში „ბუღალტრული აღრიცხვის და 

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების პრაქტიკის ანალიზი 

და ეფექტიანობის შეფასება საქართველოში“ - განხილული და 

გაანალიზებული იქნა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტების (ფასს) როლი განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკურ 

ზრდაში; გამოკვლეულია საქართველოში არსებული ბუღალტრული 

აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგებისა და აუდიტის მარეგულირებელი 

საკანონმდებლო ბაზის საერთაშორისო სტანდარტებისა და 

ევროდირექტივების მოთხოვნებთან შესაბამისობის პრაქტიკა, რის 

საფუძველზეც განხორციელებულია საკანონმდებლო ბაზის შეფასება და 

შემოთავაზებულია მარეგულირებელი ნორმების სრულყოფის 

წინადადებები.  

ეკონომიკური განვითარება და ის უპირატესობები, რაც 

გამომდინარეობს მისგან - სიღარიბის შემცირება და უმუშევრობის დონის 
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შემცირება, განვითარებადი ქვეყნების უპირველესი მიზნებია. თუმცა ამ 

პროცესში ბუღალტრული აღრიცხვის მნიშვნელობა ხშირად 

უგულებელყოფილია. მიუხედავად იმისა, რომ ბუღალტრული აღრიცხვა 

თავისთავად ვერ გადაჭრის სიღარიბის პრობლემას, მისი უარყოფა 

დამტკიცებულია, რომ განვითარების პროცესში ხელისშემშლელი 

ფაქტორია. 

კვლევები უჩვენებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ტემპს 

გარკვეული კორელაცია აქვს კონკრეტული ქვეყნის ბუღალტრული 

აღრიცხვის განვითარების დონესთან. ხარისხიანი აღრიცხვა აუცილებელია 

იმისათვის, რომ შეზღუდული რესურსები გადანაწილდეს სწორ და 

პროდუქტიულ კომპანიებზე. მთავრობას და ინვესტორებს, რომლებსაც 

შეუძლიათ ამ რესურსების მიწოდება, სჭირდებათ სანდო და სასარგებლო 

ინფორმაცია ფინანსური ანგარიშგებების შესახებ, რესურსების ეფექტური 

განაწილებისთვის. 

ბუღალტერია არის მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი ძლიერი და 

ჯანმრთელი ეკონომიკური ბაზრებისა და საწარმოებისთვის. ის გავლენას 

ახდენს ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაზე და მხედველობაში უნდა 

იქნას მიღებული განვითარებადი ქვეყნების მიერ. ეს იყო ასევე გაეროს 

ძირითადი მიზანი გრძელვადიანი გეგმის - „მდგრადი განვითარების 

მიზნები 2030 წლისთვის“ (Sustainable Development Goals - SDG)2 შექმნისას. 

აღნიშნული პროგრამა 2015 წელს ამოქმედდა და შედგება 17 ძირითადი 

მიზნისა და 169 ქვესამიზნისგან, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია: 

სიღარიბის დასრულება, პლანეტის დაცვა და ყველასათვის კეთილდღეობის 

უზრუნველყოფა, ეკონომიკური განვითარებით, როგორც ამ მიზნების 

მიღწევის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი.  

ფასს-ის გამოყენების სტიმულები მიკრო და მაკროეკონომიკურ 

დონეზე შემდეგნაირად შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ: 

მიკროეკონომიკური სტიმულებს მიეკუთვნება:  

                                                      
2 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld  

https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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 ინვესტორისათვის კომპანიის ღირებულების საიმედო შეფასება;  

 უცხოური კაპიტალის ბაზარზე გასვლა და მოზიდული კაპიტალის 

ღირებულების შემცირება; 

 მმართველობითი გადაწყვეტილებების მისაღებად ინფორმაციის უფრო 

ეფექტური გამოყენების შესაძლებლობები.  

მაკროეკონომიკურ სტიმულებს მიეკუთვნება:  

 კომპანიების გამჭვირვალობა და შედეგად საზღვარგარეთ ბიზნესის 

იმიჯის გაუმჯობესება;  

 სტატისტიკური ინფორმაციის ხარისხის გაუმჯობესება და მისი 

შესადარისობის შესაძლებლობა;  

 უცხოური ინვესტიციების შემოდინება ქვეყნის ეკონომიკაში; 

 ქვეყნის ეკონომიკის ინტეგრაცია მსოფლიოს ეკონომიკურ სისტემაში.  

 ყველაზე მნიშვნელოვანი საქართველოში მიმდინარე რეფორმის 

ნაწილში იყო ტერმინების განმარტება და საწარმოთა კატეგორიებად 

დაყოფა. შედეგად, 2016 წელს მიღებული „ბუღალტრული აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონის მიხედვით, არსებობს 4 

კატეგორიის საწარმო: პირველი, მეორე, მესამე და მეოთხე. კატეგორიის 

მინიჭება ხორციელდება სამი კრიტერიუმის მიხედვით, ესენია: პერიოდის 

ბოლო საწარმოს საკუთრებაში არსებული აქტივების ღირებულება, წლიური 

შემოსავალი და საანგარიშო პერიოდში დასაქმებულთა საშუალო 

რაოდენობა.  

 

ცხრილი №1. საწარმოთა კატეგორიები და მისი განმსაზღვრელი კრიტერიუმები 

მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი იყო ანგარიშგების 

პორტალის (www.reportal.ge) შექმნა, რომელიც საქართველოში პირველი 

http://www.reportal.ge/
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საჯარო საინფორმაციო რესურსია და მოიცავს სუბიექტების ფინანსურ და 

მმართველობის ანგარიშგებებს. პორტალი 2017 წელს ამოქმედდა და ის ხელს 

უწყობს ფინანსურ რესურსზე ხელმისაწვდომობის ზრდას, კაპიტალის 

ბაზრების განვითარებას და საბოლოო ჯამში ეკონომიკურ ზრდას. 

პორტალზე გამოქვეყნებული ინფორმაცია არის საჯარო და ხელმისაწვდომი 

გასაცნობად ნებისმიერი მომხმარებლისთვის. გამოქვეყნებული 

ანგარიშგებების სისრულეზე, სისწორესა და სამართლიანობაზე პასუხს 

აგებს სუბიექტი. 

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო, რომლის რეგულირებაც 

ახალი კანონით3 არის გათვალისწინებული, არის აუდიტი და 

აუდიტორული საქმიანობა. ამასთან, წარმოდგენილი ნორმებით 

ოპტიმალურად არის გადანაწილებული სფეროს მარეგულირებელი 

ფუნქციები სახელმწიფო ორგანოებსა და პროფესიულ ორგანიზაციებს 

შორის, რაც სრულ შესაბამისობაშია ევროკავშირის დირექტივების 

მოთხოვნებთან და ევროპის ქვეყნების წარმატებულ მოდელებთან. კანონმა 

შემოიღო და დაამკვიდრა სერტიფიცირებული ბუღალტრის სტატუსი, 

აუდიტორთა/აუდიტორული ფირმების და სერტიფიცირებულ 

ბუღალტერთა რეესტრები, სერტიფიცირებული ბუღალტრის განგრძობითი 

სწავლების ვალდებულება, სერტიფიცირების სისტემა, ნათლად არის 

განსაზღვრული „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 

საბჭოს“ ფუნქციები და უფლება-მოვალეობები აუდიტორული საქმიანობის 

რეგულირებაში; არ არის დაკნინებული პროფესიული ორგანიზაციების 

როლი და ასევე განსაკუთრებული უპირატესობა არ ენიჭება რომელიმე 

პროფესიულ ორგანიზაციას. აუდიტორული მომსახურების მიმართ 

დამკვეთთა ნდობის ამაღლებისთვის მნიშვნელოვანია კანონით დადგენილი 

სავალდებულო დაზღვევის ცნების შემოღება.  

ამრიგად, საქართველოში არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის და 

აუდიტის პრაქტიკის შეფასებიდან დადგინდა, რომ ჩვენს ქვეყანაში მაღალი 

                                                      
3 „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონი (08.06.2016) 
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ხარისხის ფინანსურ ინფორმაციაზე მოთხოვნა ჯერჯერობით დაბალია, რაც 

ზოგადად, ფინანსური ანგარიშგების ხარისხის სისუსტესა და საგადასახადო 

ანგარიშგების დომინირებას განაპირობებს. თუმცა ბოლო პერიოდში (ახალ 

კორონა ვირუსთან (COVID-19) დაკავშირებულ პანდემიამდე), ქვეყანაში 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის გაუმჯობესებისთვის მაღალი 

ხარისხის ფინანსურ ანგარიშგებაზე მოთხოვნები მნიშვნელოვნად 

იზრდებოდა, რადგანაც ზოგიერთ კომპანიას აქვს წვდომა ფასიანი 

ქაღალდების უცხოურ ბაზარზე და შეუძლია დაფინანსების მოზიდვა 

საქართველოს ფარგლებს გარედანაც. საერთაშორისო სტანდარტების 

შესაბამისად, გამართულად შედგენილი ფინანსური ანგარიშგება კერძო 

სექტორში ინვესტიციების მოზიდვის, სამუშაო ადგილების შექმნის, 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების, ფინანსური სტაბილურობის 

უზრუნველყოფისა და რეგიონის მდგრადი განვითარების საწინდარია; 

ფინანსური ანგარიშგების გამოქვეყნების პრაქტიკის დამკვიდრება ზრდის 

ნდობისა და გამჭვირვალობის ხარისხს, ამცირებს კორუფციას, აადვილებს 

გადაწყვეტილებების მიღებას და დაბალანსებული სახელმწოფო 

პოლიტიკის უკეთესად წარმართვის შესაძლებლობას იძლევა.  

ნაშრომის მესამე თავში „ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

აუდიტორული სფეროების ეროვნული სისტემის სრულყოფის 

პრიორიტეტები საქართველოში“ - გამოკვლეული და გაანალიზებულია 

ემპირიული კვლევის საფუძველზე საქართველოში ახალ საკანონმდებლო 

რეგულაციებთან დაკავშირებით ბიზნეს სუბიექტებისა და აუდიტორული 

ფირმების/აუდიტორების თვალსაზრისი.  

ახალი კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 

აუდიტის შესახებ“ ამოქმედებასთან დაკავშირებით გაჩნდა კითხვები: 

რამდენად კარგი ხარისხისაა მიღებული კანონი, რამდენად კარგად ხდება 

კანონის რეალობაში აღსრულება, რამდენად არის მიღწეული რეფორმის 

მიზანი - ფინანსური ინფორმაციის ხარისხის გაუმჯობესება. 

ზემოაღნიშნული ანალიზის მიზნით ჩავატარეთ კვლევა, რომლის 
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ფარგლებშიც გამოიკითხა კერძო ბიზნეს სუბიექტების ფინანსური 

მენეჯერები და აუდიტორული ფირმები/ აუდიტორები.  

 კვლევა ჩატარდა ელექტრონულად, შემთხვევით შერჩეული 

თითოეული რესპოდენტისთვის გადაგზავნილი იქნა ორი სახის კითხვარი 

თავისი შესაძლო პასუხებით: ა) კერძო ბიზნეს სუბიექტებისთვის და ბ) 

აუდიტორული ფირმებისთვის/აუდიტორებისთვის. კვლევაში მონაწილე-

ობა მიიღო შემთხვევით შერჩეულმა 81 საწარმოს ფინანსურმა მენეჯერმა და 

44 აუდიტორმა. გამოკითხულ საწარმოთა 85 % III და IV კატეგორიის 

ფირმებია, ხოლო დანარჩენი 4% და 11% - I და II კატეგორიის ფირმები იყვნენ 

შესაბამისად. რესპოდენტთა უმრავლესობა ბუღალტრულ აღრიცხვის 

მიზნებისთვის იყენებს კანონით დადგენილ შესაბამისი კატეგორიისთვის 

გამოსაყენებლ მინიმალურ სტანდარტს. კერძოდ, პირველი კატეგორიის 

ფირმისთვის სავალდებულო გამოსაყენებელ სტანდარტს წარმოადგენს 

სრული ფასს, მეორე და მესამე კატეგორიის ფირმას შეუძლია გამოიყენოს 

მსს-ფასს, ხოლო მეოთხე კატეგორიის ფირმებისთვის შექმნილია მათთვის 

განკუთვნილი სპეციალური სტანდარტი. ყველა კატეგორიის საწარმოს 

პირველის გარდა, შეუძლია გამოიყენოს ზომით უფრო მაღლა მდგომი 

სტანდარტი. კვლევის შედეგებიდან გამომდინარეობს, რომ საწარმოთა მიერ 

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ყველაზე ხშირად ხდება მსს ფასს-ების 

მიხედვით. გამოკითხულ საწარმოთა 14 % იყენებს სრულ ფასს-ს, საიდანაც 

ერთი მე-4 კატეგორიის და ოთხი მე-3 კატეგორიის  საწარმო იყო. 

 

გრაფიკი №3.2. 
წყარო: სქემა შედგენილია ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით. 

39%

47%

14%

რომელ სტანდარტს იყენებს თქვენი კომპანია?

მე-4 კატეგერიის 

სტანდარტს

მსს-ფასს

სრულ ფასს
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 კვლევამ აჩვენა, რომ გამოკითხულ საწარმოთა 36% კანონის 

"ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ" 

ამოქმედებამდე ფინანსურ ანგარიშგებას არ ამზადებდა, ხოლო 36% 

ნაწილობრივ ამზადებდა. აღნიშნული  მიანიშნებს იმაზე, რომ წარსულში 

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება არ ხდებოდა სტანდარტების 

მიხედვით და ხშირი იყო შემთხვევებიც, როდესაც ბუღალტრული აღრიცხვა 

ხდებოდა საგადასახადო კანონმდებლობის მოთხოვნების მიხედვით, რაც არ 

იძლეოდა სწორ ინფორმაციას კომპანიების ფინანსური მდგომარეობის და 

მომგებიანობის შესახებ.  

 ზემოაღნიშნული პრობლემა განსაკუთრებით თვალსაჩინო გახდა, 

როდესაც 2017 წლის პირველი იანვრიდან იურიდიული პირების უმეტესობა 

გადავიდა მოგების გადასახადის4 დაბეგვრის ახალ ე.წ. "ესტონურ 

მოდელზე“, რომლის მიხედვით მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზის 

განსაზღვრა ხდება სწორედ შესაბამისი სტანდარტის მიხედვით 

გამოანგარიშებული გაუნაწილებელი მოგებიდან, როდესაც კომპანია 

გაანაწილებს დივიდენდს. შესაბამისად, კომპანიებს უწევთ გასული 

პერიოდის ბუღალტრული აღრიცხვის მოწესრიგებაც, რათა საგადასახადო 

ვალდებულებების განსაზღვრა მოგების გადასახადის ნაწილში სწორად 

მოახდინონ. 

 რესპოდენტთა 11 % აცხადებს, რომ მას შემდეგ რაც დაიწყეს 

სტანდარტების მიხედვით ფინანსური ანგარიშგების მომზადება, ბანკიდან 

სესხის აღება გაუადვილდათ, 48 %-ს ნაწილობრივ გაუადვილდა, 14 %-ს არ 

უსარგებლია სესხით, ხოლო 27 %-ის პასუხი უარყოფითია. როგორც 

აღვნიშნეთ, რეფორმის მთავარი მიზანი არის – ანგარიშგების სანდოობისა და 

გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლება და კაპიტალის ბაზრის განვითარების 

ხელშეწყობა. კომპანიების სანდოობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველსა-

ყოფად, საჭიროა კომპანიამ მოამზადოს სტანდარტების მიხედვით 

ფინანსური ანგარიშგება. ეს მაჩვენებლები ნაწილობრივ მიანიშნებს ბანკების 

                                                      
4 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლი (15/07/2020) 
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მიერ ნდობის გაზრდაში, საწარმოების ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით 

მოახდინონ ბიზნესის დაკრედიტება. ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ 

აუდირებულ და მოწესრიგებული ფინანსური ანგარიშგების მქონე 

კომპანიებს ბევრად უფრო გაუადვილდებათ ფინანსებზე წვდომაც და 

დონორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაც. მთლიანობაში რეფორმამ 

წესით ხელი უნდა შეუწყობს კომპანიების ფინანსური მდგრადობის 

უზრუნველყოფას.  

 ამდენად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ კანონის აღსრულება 

არაზედმიწევნით დროულად, თუმცა დადებითად მიმდინარეობს. მთავარი 

კითხვა კი შემდეგია: გასაჯაროებულ ფინანსურ ანგარიშგებებში – რამდენად 

მაღალია მოწოდებული ფინანსური ინფორმაციის ხარისხი, რათა 

მომხმარებელს ეფექტიანი გადაწყვეტილების მიღებაში დაეხმაროს? 

მაკროეკონომიკურ დონეზე კი, საინტერესოა, თუ რას მოუტანს მიმდინარე 

რეფორმა საქართველოს ეკონომიკას. ხელს შეუწყობს თუ არა იგი ქვეყანას, 

მოიზიდოს მეტი უცხოური ინვესტიცია, განავითაროს კაპიტალის ბაზრები, 

შეამციროს უმუშევრობა და გაზარდოს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ 

მოსახლეზე? ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად მეტი დრო, მეტი მონაცემთა 

ბაზა და სიღრმისეული ანალიზი იქნება საჭირო, მას შემდეგ რაც მსოფლიო 

და მათ შორის საქართველო თავს დააღწევს ახალი კორონავირუსის 

პანდემიის (COVID-19) ზეგავლენით გამოწვეულ ეკონომიკურ პრობლემებს. 

 კვლევები უჩვენებს, რომ გამოკითხულ აუდიტორთა 61 %-ს 10 წელზე 

მეტი სამუშაო გამოცდილება აქვს, 23 %-ს 5-დან 10 წლამდე გამოცდილება, 

ხოლო დანარჩენ 16 %-ს 5 წლამდე გამოცდილება. ეს მაჩვენებელი ერთი 

მხრივ ნიშნავს, იმას რომ უმრავლესობას წლების განმავლობაში აქვს 

ნამუშევარი ამ სფეროში, რაც ვფიქრობთ ქმნის იმის საფუძველს (ყოველ 

შემთხვევაში თეორიულად), რომ აუდიტი ხარისხიანად და ეფექტიანად 

განხორციელდეს მათ მიერ, მეორე მხრივ 2016 წლამდე (ახალი კანონის 

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ 

ამოქმედებამდე) აღნიშნული სფეროს რეგულირება თითქმის არ ხდებოდა, 

თუ არ ჩავთვლით საბანკო სექტორს და უცხოური ინვესტიციებით 



24 

 

დაფინანსებულ კომპანიებს, რომლებიც საერთაშორისო სტანდარტების 

მიხედვით ამზადებდნენ თავიან ფინანსურ ინფორმაციას, რომელიც ამავე 

დროს აუდირებულიც იყო.  

 ზემოთ აღნიშნული სფეროს უკონტროლობის შედეგია შემდეგი 

სტატისტიკა: 2018 წლიდან 2020 წლის ოქტომბრის ჩათვლით 

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ აუდიტორული ფირმების 

საქმიანობის შემოწმებების შედეგების მიხედვით: სულ რეგისტრირებული 

270 აუდიტორული ფირმიდან შემოწმდა 20 %, საიდანაც 32 %-მა მიიღო 

მეხუთე კატეგორიის სტატუსი. კანონის მიხედვით მეხუთე კატეგორიის 

აუდიტორულ ფირმას უფლებამოსილება აქვს განახორციელოს სუბიექტთა 

(გარდა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირებისა (სდპ), პირველი და 

მეორე ზომითი კატეგორიის საწარმოებისა და პირველი და მეორე ზომითი 

კატეგორიის ჯგუფებისა) ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, რაც იმას 

ნიშნავს რომ ამ აუდიტორულ ფირმებს ფაქტიურად მოთხოვნა ბიზნეს 

სუბიექტების მხრიდან აუდიტორული მომსახურების გაწევაზე ექნებათ 

ძალიან დაბალი, რადგან კანონი სუბიექტს, რომელიც არ არის სდპ, პირველი 

ან მეორე კატეგორიის ფირმა, არ ავალდებულებს ფინანსური ანგარიშგების 

აუდიტს. 

  გამოკითხული აუდიტორებიდან 55 %-ს დანერგილი აქვს კომპანიაში 

აუდიტის პროგრამა, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, რადგან  აუდიტის 

პროგრამა წარმოადგენს დაგეგმვისათვის აუცილებელ ტექნიკური ხასიათის 

მქონე დოკუმენტს, რომლსაც ამზადებს აუდიტის ჯგუფი და მიზნად ისახავს 

აუდიტორული შემოწმება ჩატარდეს ეფექტურად და ეფექტიანად. ის 

შეიძლება მომზადდეს, როგორც ინდივიდუალური გეგმის ნაწილი ან 

როგორც ცალკე დოკუმენტი. აუდიტის პროგრამა მოიცავს 

თანმიმდევრობით ინსტრუქციებს, რომლებსაც ასრულებენ აუდიტის 

ჯგუფის წევრები. პრაქტიკულად ეს არის აუდიტორული პროცედურების 

ჩამონათვალი, რომლებიც უნდა განახორციელონ ჯგუფის წევრებმა 

ინდივიდუალური აუდიტის გეგმის განხორციელებისას. სამუშაოს სწორედ 

გასანაწილებლად ჯგუფის ყველა წევრმა უნდა იცოდეს რას და როდის 



25 

 

აკეთებს, უნდა არსებობდეს კონტროლის დეტალური ტესტირების 

განხორციელების გარკვეული ინსტრუქცია.  

 კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ გამოკითხულ აუდიტორთა 91 %-

ს სურვილი აქვს ზედამხედველობის სამსახურიდან მიიღოს პროფესიული 

ტრენინგების ჩატარების სახით მხარდაჭერა. აღნიშნული საჭიროება 

წარმოიშვა სწორედ ახალი რეგულაციების შემოღებით, გარდა ამისა თვითონ 

განვითარების ტემპები ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით 

დაჩქარდა, ხდება პერიოდულად სტანდარტების ცვლილება, და პროფესიაში 

დასაქმებულ ადამიანს მუდმივად უწევს გადამზადება, კვალიფიკაციის 

ამაღლება. 

 ნაშრომის დასასრულს მოცემულია დასკვნა და შემუშავებულია 

რეკომენდაციები. დასკვნაში ხაზგასმულია, რომ კვლევის მიზანი იყო 

მიმოგვეხილა არსებული პრობლემები, შეგვეფასებინა კანონის 

ეფექტიანობა, დაგვეკავშირებინა და დაგვენახა პირდაპირი კორელაცია 

კანონის მიღების შემდეგ ეკონომიკასა და მოცემულ რეგულაციას შორის.  

 შესაბამისად, მიგვაჩნია, რომ არსებობს საფუძველი, რომ: 1) შეიქმნას 

ერთიანი ფინანსური მონაცემთა ბაზა, რომელიც იქნება საჯარო და 

ხელმისაწვდომი ყველა დაინტერესებული მხარისთვის; 2) მოწესრიგდეს 

სუბიექტების ფინანსური აღრიცხვიანობა საერთაშორისო სტანდარტების 

შესაბამისად; 3) გაუმჯობესდეს აუდიტორული მომსახურების ხარისხი.  

  ამასთან, აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ კანონის ამოქმედებიდან არ 

არის ჯერ დიდი დრო გასული, რათა მისი ეფექტიანობა შეგვეფასებინა 

გრძელვადიან პერსპექტივაში, გარდა ამისა 2020 წლის განმავლობაში 

მომხდარმა მსოფლიო გლობალური დონის პანდემიამ, მნიშვნელოვნად  

შეაფერხა ეკონომიკის ზრდის ტემპი ზოგადად მსოფლიოში და მათ შორის 

საქართველოში. 

ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების გამოქვეყნების 

პროცესმა აჩვენა, რომ საწარმოთა უმრავლესობა ახალი რეფორმის 

მოთხოვნების შესასრულებლად მზად არ იყო; ბუღალტრული აღრიცხვა და 

ანგარიშგების წარმოება ჯერ კიდევ დაბალ დონეზეა; ბაზარი 
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კვალიფიციური ბუღალტრების და აუდიტორების ნაკლებობას უკვე 

განიცდის; აუცილებელია სუბიექტებმა დროულად მოახდინონ 

ბუღალტრული აღრიცხვის მოწესრიგება და თუ სავალდებულო აუდიტი 

უწევთ, გააფორმოს აუდიტორული კომპანიებთან ხელშეკრულება 

წინასწარვე საანგარიშო წლის დასრულებამდე. ამ მხრივ, დაწყებული 

რეფორმის არსებული ხარვეზების აღმოფხვრისკენ მიმართული შესაბამისი 

ცვლილებების შეტანა და აქტიურობა სჭირდება. მათ შორის, უმთავრესია, 

როგორც საუნივერსიტეტო სწავლების პროცესის სრულყოფა, ისე 

პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლება, ბუღალტრული განათლების 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ბუღალტრების და 

აუდიტორების ახალი ნაკადების მომზადება.  

დასკვნა 

მოცემული ნაშრომის მიზანი იყო საქართველოში ბუღალტრული აღ-

რიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის რეგულირების არსებული 

მდგომარეობის ანალიზი–შეფასება საზღვარგარეთის ქვეყნებში 

გამოყენებული მიდგომების საფუძველზე, საქართველოში ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროების  რეგულირების სრულყოფის 

პრიორიტეტების გამოვლენა. ნაშრომში გაანალიზებულ იქნა თუ როგორი 

გავლენა იქონია ბიზნეს სუბიექტებზე და აუდიტორულ ფირმებზე ახალი 

საკანონმდებლო ნორმების მიღებამ ბუღალტრულ აღრიცხვის, 

ანგარიშგებისა და აუდიტის კუთხით. 

კვლევის შედეგებიდან და საქართველოში არსებული პრაქტიკის 

შეფასებიდან გამომდინარე, იმისათვის, რომ ფინანსური ანგარიშგების 

საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა იყოს ეფექტიანი საქართველოში,  

ჩვენს მიერ შემუშავდა კანონის „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების 

აუდიტის შესახებ“ მოთხოვნების გარკვეული მუხლების კორექტირების 

პაკეტი და დარგის სხვა ცვლილებების საჭიროება, რომელიც 

წარმოდგენილია ქვემოთ: 
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1. სავალდებულო აუდიტის კანონით განსაზღვრული მოთხოვნის 

შეცვლა ბიზნეს სუბიექტებისთვის კატეგორიებისთვის. ამჟამად 

აუდირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება 

აქვს სდპ, პირველ და მეორე კატეგორიის ფირმებს. ჩვენი აზრით, 

საწყის ეტაპზე (დაახლოებით 5 წელი) სავალდებულო აუდიტის 

მოთხოვნა უნდა ჰქონდეს სდპ და პირველი კატეგორიის ფირმებს, 

რადგან მეორე კატეგორიის ფირმები ჯერ არ არიან მზად მოამზადონ 

ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგება და არც შესაბამისი 

გამოცდილება აქვთ. გარდა ამისა, ხშირ შემთხვევაში 

დაინტერესებული მხარეების მხრიდან მოთხოვნა აუდირებულ 

ფინანსურ ანგარიშგებაზე ჯერჯერობით დაბალია. ხოლო ის 

კომპანიები, რომელთაც დაინტერესება აქვთ გარე მომხმარებლის 

მხრიდან აუდიტი ჩაატარონ, ისედაც ამზადებდნენ და ახლაც 

მოიწვევენ ნებაყოფლობით გარე აუდიტს. აღნიშნული ცვლილება, 

ხელს შეუწყობს მეორე კატეგორიის ფირმებს - მოახდინონ ადაპტაცია, 

მოაწესრიგონ სააღრიცხვო პოლიტიკა და ფინანსური ანგარიშგება. 

2. კანონით განისაზღვროს მოთხოვნა, რომ საზოგადოებრივი 

დაინტერესების პირების, პირველი და მეორე კატეგორიის 

კომპანიების მთავარი ბუღალტრები იყვნენ სერტიფიცირებული 

ბუღალტრები ან საერთაშორისო სასერტიფიკაციო პროგრამა - ACCA-

ის მინიმუმ 2 დონის კურსდამთავრებული, რომელთაც აქვთ დარგში 

მუშაობის მინიმუმ 5 წლიანი გამოცდილება. აღნიშნული ხელს  

შეუწყობს ნორმალური სააღრიცხვოს სისტემის ჩამოყალიბებას 

კომპანიაში და ხარისხიანი ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას. ამ 

მხრივ აღსანიშნავია, რომ ზედამხედველობის სამსახურმა 2019 

წლიდან დაიწყო ცალკე პროფესიონალი ბუღალტრების რეესტრის 

წარმოება, სადაც რეგისტრირებულია 821 სერტიფიცირებული 

ბუღალტერი (ბოლოს გადამოწმდა 28.10.2020). ამასთან,  

კვალიფიციური კადრები ხელს შეუწყობს ფინანსურ ანგარიშგებაზე 

მოთხოვნის გაზრდას თვითონ კომპანიის დამფუძნებლის მხრიდან, 
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რადგან პრაქტიკას თუ გადავხედავთ, ხშირ შემთხვევაში 

დამფუძნებელი ან დირექტორი ვერ ხვდება ხარისხიანი ფინანსური 

ანგარიშგების მნიშვნელობას, მაშინ როდესაც საერთაშორისო 

სტანდარტების მიხედვით შერჩეული სააღრიცხვო პოლიტიკა და 

გამართული ბუღალტერია საწინდარია მომავალი საქმიანობის 

სწორად დაგეგმვის და შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღების. 

3. ამჟამად კანონი გამოყოფს სდპ-ს სტატუსის მქონე და ოთხო ზომითი 

კატეგორიის ბიზნეს სუბიექტებს. ჩვენი აზრით, კარგი იქნება 

დაემატოს ზემო აღნიშნულ კატეგორიებს მეხუთე - უფრო პატარა 

ზომითი კატეგორიის კომპანიები, რომელთაც არ ექნებათ 

ვალდებულება წარუდგინონ ფინანსური ანგარიშგება 

ზედამხედველობის სამსახურს. მეხუთე კატეგორიის სუბიექტების 

შესარჩევ კრიტერიუმებად ჩამოყალიბდე შემდეგი: 1 000 000 ლარამდე 

შემოსავალი, 5 დასაქმებულ პირზე ნაკლები, აქტივების მოცულობა 

500 000 ლარამდე. აღნიშნული ცვლილება არასაჭირო ხარჯების 

გაწევის (რაც დაკავშირებულია მათ მიერ ფინანსური 

აღრიცხვიანობის მოწესრიგებასთან) მინიმიზაციას მოახდენს ამ 

ზომის კომპანიებისთვის, რადგან ხშირად ასეთ კომპანიას ჰყავს ერთი 

დამფუძნებელი, რომელიც ასევე დირექტორია და არ გეგმავს 

მომავალში გაფართოებას, შესაბამისად დაინტერესებულ მხარეთა წრე 

საკმაოდ ვიწროა, მათთვის დამატებითი ხარჯების გაწევის მიზეზი 

ხდება კანონის მოთხოვნა, რადგან ხშირ შემთხვევაში მომზადებული 

ფინანსური ანგარიშგების მომხმარებელი მხოლოდ სახელმწიფოა. 

4. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ზედამხედველობის სამსახური 

აწარმოებს ინდივიდუალურად მოქმედი აუდიტორების რეესტრს, 

რომელთაც უფლება აქვთ ჩაატარონ აუდიტი. კვლევის შედეგებიდან, 

დადგინდა რომ ხშირ შემთხვევაში ინდივიდუალურად მოქმედი 

აუდიტორები არ არიან მზად აუდიტი ხარისხიანად ჩაატარონ. 

ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ჩატარებული ხარისხის 

კონტროლის მონიტორინგიდან შემოწმებული სამი აუდიტორიდან, 
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სამივემ მიიღო მეხუთე კატეგორიის სტატუსი, ხოლო ინფორმაცია იმ 

აუდიტორების შესახებ, რომელთაც საერთოდ ვერ გაიარეს 

მონიტორინგი და რეესტრიდან ამოღებული იქნა, არ არის საჯარო. 

შესაბამისად, შემოთავაზებულია კანონში შევიდეს ცვლილება, 

ინდივიდუალურად მოქმედ აუდიტორებს აღარ ჰქონდეთ უფლება 

განახორციელონ აუდიტი.  

5. აღსანიშნავია, რომ მცირე პრაქტიკის მქონე აუდიტორული ფირმების 

პრობლემატიკა კვლავ აქტუალურია. აუდიტორული ფირმების 

ხარისხის კონტროლის მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე, 

გამოჩნდა რომ შემოწმებული აუდიტორული ფირმებიდან 

დარღვევების სიხშირის მიზეზით მიიღეს მეოთხე ან მეხუთე 

კატეგორია (დაახლ. 53%), რაც კვალიფიციური კადრების და 

შესაბამისი ფინანსური რესურსების სიმცირით არის განპირობებული. 

ჩვენი აზრით, აუცილებელია მოხდეს პატარა აუდიტორული 

ფირმების გაერთიანება, რათა მოხდეს ფინანსური რესურსების 

მობილიზება, გამოცდილების გაზიარება, ფუნქცია-მოვალეობების 

გამიჯვნა და სწორი გადანაწილება, რათა მაგალითად, ერთმა 

ადამიანმა არ აკეთოს საგადასახადო და ფინანსური აუდიტი და 

ბუღალტრული აღრიცხვა, აღნიშნული ასევე მკაცრად რეგულირდება 

კანონის მოთხოვნებით, რადგან ინტერესთა კონფლიქტის გამომწვევი 

მიზეზია და ეთიკის კოდექსის დარღვევამდეც შეიძლება მივიდეს 

აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ამ შემთხვევაში. 

ამრიგად, ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საერთაშორისო 

მოთხოვნებისა და პრაქტიკის, ქვეყანაში მიღებული ახალი საკანონმდებლო 

ნორმების შეფასება-ანალიზის და ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევების 

საფუძველზე სადისერტაციო ნაშრომში საქართველოში შემოთავაზებული 

დებულებებისა და რეკომენდაციების პრაქტიკაში დანერგვით შესაძლებელი 

იქნება ევროკავშირთან ინტეგრირების გაადვილება, ბიზნესის 

გამჭვირვალობის ზრდა და დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა. ეს 
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ყველაფერი კი გააუმჯობესებს ბიზნეს გარემოს და ხელს შეუწყობს 

ეკონომიკურ ზრდას. 

 

ნაშრომის აპრობაცია 

 დისერტაციის თემაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა 

ორი სემინარი და ორი კოლოკვიუმი.  

კოლოკვიუმები: 

1. კოლოკვიუმი I – „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები (11.07.2019) 

2. კოლოკვიუმი II – „ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის 

საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების პრაქტიკის ანალიზი 

საქართველოში“ (28.01.2020). 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია 

შემდეგ პუბლიკაციებში: 

1. „ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების როლი 

განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაში“, ავტორები: 

ზურაბ ლიპარტია, მარიამ ფიცხელაური. ჟურნალი „სოციალური 

ეკონომიკა“, ოქტომბერ-დეკემბერი 2019, გვ. 102-106. 

2. „ფინანსური ანგარიშგებისა და მარწმუნებელი მომსახურების 

ხარისხის კონტროლის მონიტორინგი საქართველოში“, ავტორები: 

ზურაბ ლიპარტია, მარიამ ფიცხელაური. ჟურნალი „ეკონომიკა“, 

N3-5, 2020, გვ.75-82. 

3. „აუდიტის ხარისხის სრულყოფის ძირითადი მიმართულებები 

საქართველოში“, ავტორი: მარიამ ფიცხელაური. ჟურნალი 

„განათლება“, N4 (31), 2020, გვ.197-202. 
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კონფერენციები 

1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გლობალიზაცია და 
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