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აბსტრაქტი 

კვლევის მიზანია გაარკვიოს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და 

აუდიტის სფეროში საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრების პროცესის 

მინდინარეობა საქართველოში. დაკვირვების საფუძველზე დაადგინსო რამდენად 

შეიცვალა ბიზნეს გამჭვირვალობა და შეისწავლოს პროფესიონალთა მზაეობა 

საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებისათვის. 

 აღნიშნულ კვლევაში მონაწილება მიიღო საქართველოს 150 მოქალაქემ (მათგან 

58 პიროვნებამ უპასუხა კითხვებს). გამოყენებული იქნა თვისობრივი ტიპის კვლევა, 

სისტემური და ლოგიკური მიდგომები. 

კვლევის შედეგად წარმოჩინდა რომ ბიზნეს გამჭირვალობის დონე 

საქართველოში ყიველწლიურად უმჯობესდება და ასევე მაშტაბური გადამზადება 

მიმდინარეობს ადგილობრივი პროფესიონალების. კვლევის დროს თავი იჩინა 

საერთაშორისო სტანდატრების ცნობადობის პრობლემამ. 

უმთავრესი სისუტე კვლევის მაშტაბებია, მეორე შეზღუდვა კი არის, ის რომ 

არსებულმა ფაქტორებმა შეიძლბა შეაფერხოს შედეგების განზოგადება.  

კვლევის შედეგები შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს საქართველოში 

აქტუალურად მიმდინარე საკანომდებლო და პრაქტიკული ცვლილებების 

ანალიზისათვის. 
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Abstract 

The aim of the research is to find out the origin of the process of establishing 

international standards in the field of accounting, reporting and auditing in Georgia. Based on 

observations, determine how much business transparency has changed and examine the 

willingness of professionals to share international experience. 

 150 citizens of Georgia participated in the study (58 of them answered questions). 

Qualitative type research, systematic and logical approaches were used. 

The research showed that the level of business transparency in Georgia is improving 

every year and also large-scale training of local professionals is underway. During the research, 

the problem of recognition of international standards emerged. 

The main weakness is the scale of the research, while the second limitation is that 

existing factors may hinder the generalization of the results. 

The results of the research can be used to analyze the current legislative and practical 

changes in Georgia. 

  


