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ურთიერთკავშირში მყოფი და კანონზომიერად განთავსებული 

ქვესისტემების მიერ შექმნილი ერთიანი მოქმედების სისტემად 

ჩამოყალიბებული საერთაშორისო პოლიტიკური და 

სამართლებრივი რეგულირება მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს 

ტრანსნაციონალურ საფრთხეებთან ბრძოლის ეფექტურობის 

ამაღლებას და  საერთაშორისო პოლიტიკურ ურთიერთობათა 

უშიშროების უზრუნველყოფას.  

აღნიშნული სისტემის ძირითადი ფუნქციაა 

ტრანსნაციონალური საფრთხეების სახით წარმოდგენილი 

დესტრუქციული მოვლენების თავიდან არიდება, ასევე, 

სოციალური სისტემის წონასწორობის აღდგენა. სისტემური 

მართვის ეფექტურობა კი მნიშვნელოვნად განაპირობებს 

ტრანსნაციონალური საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლის 

ეფექტურობას. სისტემური საერთაშორისო პოლიტიკური და 

სამართლებრივი რეგულირების არსებობა აუცილებელია და 

განისაზღვრება პროცესების პოლიტიკური და სამართლებრივი 

გამყარების მოთხოვნილებით. საერთაშორისო პოლიტიკური და 

სამართლებრივი რეგულირება წარმოადგენს საკუთარი ფუნქციით 

ნებისმიერი სოციალური სისტემის მხარდამჭერ სოციალური 

მართვის ნაირსახეობას. ჩვენი აზრით, სისტემური საერთაშორისო 
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პოლიტიკური და სამართლებრივი რეგულირების გარეშე 

შეუძლებელია ტრანსნაციონალური საფრთხეების წინააღმდეგ 

ბრძოლის საკითხებში საერთაშორისო სისტემის შიგნით 

პროცესების ნორმალური განვითარება, რომელიც მიმართულია 

აღნიშნული სისტემის მიერ თავისი პირდაპირი ფუნქციის 

შესრულებისკენ. საერთაშორისო პოლიტიკურ და სამართლებრივ 

რეგულირებაში იგულისხმება საკუთარი ეროვნული და 

საერთაშორისო პოლიტიკური ინტერესების დაკმაყოფილების 

მიზნით, საერთაშორისო სამართლის მეშვეობით სახელმწიფოთა 

მიერ ერთობლივად განხორციელებადი მიზანმიმართული 

ძალაუფლებრივი ზეგავლენა საერთაშორისო ურთიერთობებზე. 

ასევე, აქ უნდა გავითვალისწინოთ მართვის ერთერთ ყველაზე 

მნიშვნელოვანი, ყველა სისტემისათვის დამახასიათებელი ნიშანი, 

რომლის გარეშე შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ საერთაშორისო 

პოლიტიკური და სამართლებრივი რეგულირება, კერძოდ: 

უკუკავშირი, რომლის გარეშეც შეუძლებელია მართვის პროცესის 

არსებობა. ჩვენი აზრით, ზოგადად, საერთაშორისო პოლიტიკური 

და სამართლებრივი რეგულირების პროცესი შეიძლება 

დავახასიათოთ, როგორც მიზანმიმართული, პერიოდული, 

კონტროლირებადი ზეგავლნა. საფიქრალია, რომ სოციალური 

სისტემის ფარგლებში მართვის ქვეშ იგულისხმება მმართველი 

სისტემის მიერ მართულ სისტემაზე ზემოქმედების პროცესი ამ 

სოციალური სისტემის მყარი ფუნქციონირების მხარდაჭერისა და 

მისი შემდგომი განვითარების მიზნით. ჩვენი ეს მსჯელობა ეხება 

საერთაშორისო პოლიტიკური და სამართლებრივი რეგულირებას 

და განვიხილავთ მას, როგორც გარკვეული სისტემის ფარგლებში, 

საერთაშორისო პოლიტიკური და სამართლებრივი რეგულირების 

სისტემაში განვითარებად პროცესად. აღნიშნული პრობლემის 

ანალიზის პროცესში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მისი წარმოდგენა 

შესაძლებელია ორი ქვესისტემის სახით: რეგულირებადი და 

რეგულირებულით.   

რეგულირებად ქვესისტემას წარმოადგენს კონკრეტულ 

სახელმწიფოებში ჩადენილი და ამ მიზეზით საერთაშორისო 

პოლიტიკური და სამართლებრივი რეგულირების ობიექტად 

წარმოჩენილი, ტრანსნაციონალურ საფრთხეებთან  ბრძოლის 

სფეროში სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობების სისტემა. 

ტრანსნაციონალურ საფრთხეებთან  ბრძოლის ფუნქციონირების 
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ფარგლებში საერთაშორისო პოლიტიკური და სამართლებრივი 

რეგულირების ობიექტს ეკუთვნის წამყვანი როლი ყველაფერში, 

რაც დაკავშირებულია რეგულირების ხასიათთან, მის მიზნებსა და 

პრინციპებთან, გამოყენებულ მეთოდებსა და საშუალებებთან [2]. 

რეგულირებად ქვესისტემას წარმოადგენს საერთაშორისო 

ზემოქმედების მეთოდებისა და საშუალებების სისტემა, რომელთა 

შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ტრანსნაციონალურ 

საფრთხეებთან  ბრძოლის სფეროში სახელმწიფოთაშორისი 

ურთიერთოებების განმსაზღვრელ საერთაშორისო სამართლის 

პრინციპებსა და ნორმებს [3]. 

უნდა აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო პოლიტიკური და 

სამართლებრივი რეგულირება მოიცავს სამ ძირითად 

მიმართულებას. ეს არის კანონშემოქმედებითი, რომელშიც 

წარმოიქმნება საერთაშორისო–სამართლებრივი ნორმები; 

სამართალაღსრულების, რომელშიც ხდება პრინციპებისა და 

ნორმების გამოყენება; კოლიზიური პროცესი, რომლის 

მიმდინარეობის დროსაც, ადრე მიღებულ საერთაშორისო-

სამართლებრივ ნორმებსა და სახელმწიფოთაშორის პოლიტიკურ 

ურთიერთობათა კანონზომიერებებსა და მათ მოთხოვნილებებს 

შორის აღმოჩენილი ან გამოვლენილი შეუთავსებლობის და ასევე, 

ამ ნორმების გამოყენების ნაკლოვანებების შემთხვევაში ხდება 

პრაქტიკაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა პროცესში, როგორც 

კანონშემოქმედებითში, ასევე, სამართალაღსრულებითში. 

კოლიზიური პროცესი მჭიდროდ არის დაკავშირებული 

კანონშემოქმედებითსა და სამართალაღსრულებითთან და მისი 

გამოყოფა ხშირად ფრიად გაძნელებულია. არ შეიძლება მისი 

იგნორირება, ვინაიდან იგი ასახავს უკუკავშირის მზარდ 

მნიშვნელობას საერთაშორისო პოლიტიკური და სამართლებრივი 

რეგულირების ყველა დონეზე. 

საერთაშორისო პოლიტიკური და სამართლებრივი 

რეგულირების მექანიზმის საერთო ნიშნების ანალიზის შემდეგ, 

ყურადღება უნდა დაეთმოს „სახელმწიფოებრივი“ სპეციფიკის 

მქონე ტრანსნაციონალურ საფრთხეებთან ბრძოლის სფეროში 

საერთაშორისო პოლიტიკური და სამართლებრივი რეგულირების 

თავისებურებების განხილვას, კერძოდ კი განხილულ იქნეს: 

საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულთან ბრძოლის ამსახველი 

საერთაშორისო სამართლის ნორმები; ამ ნორმების 
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რეალიზებისათვის დამახასიათებელი პრინციპები, საშუალებები 

და ხერხები; საერთაშორისო პოლიტიკური და სამართლებრივი 

რეგულირების მიერ მოცული საგანი. ამ კუთხით უნდა მიექცეს 

ყურადღება ტრანსნაციონალურ საფრთხეებთან ბრძოლის 

სფეროში საერთაშორისო პოლიტიკური და სამართლებრივი 

რეგულირების ეფექტურობის გაზრდას, როგორც ზოგადად, ასევე, 

საერთაშორისო ხასიათის ცალკეულ სახეობათა დანაშაულის 

მიმართ, კერძოდ, საერთაშორისო სისხლის სამართლის შემდგომი 

განვითარების გზების მოძიებას. ჩვენი ინტერესის საგანია 

ტრანსნაციონალურ საფრთხეებთან ბრძოლის სფეროში 

საერთაშორისო სამართლის ნორმებისა და სახელმწიფოთაშორისი 

პოლიტიკური ურთიერთოებების კანონზომიერებების 

შესაბამისობის პრობლემა.   

საერთაშორისო პოლიტიკური და სამართლებრივი 

რეგულირების საშუალებებს ამჟამად მნიშვნელოვანი როლი 

ენიჭება. მსგავს საშუალებათა შორის განსაკუთრებული 

ყურადღება ეთმობა საერთაშორისო სამართლის პრინციპებსა და 

ნორმებს, რომლებიც თავის მხრივ წარმოადგენს საერთაშორისო 

ხასიათისა და ზოგადად, დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში 

შეთანხმებული და ეფექტური თანამშრომლობისათვის 

აუცილებელ,  სახელმწიფოთა ქცევის სტანდარტებს. 

საერთაშორისო სამართლის პრინციპები და ნორმები, ჩვენი 

აზრით, შეადგენს მთელი საერთაშორისო წესწყობილების 

სისტემის საფუძველს. ამ საკითხში ტრანსნაციონალურ 

საფრთხეებთან ბრძოლის საკითხში სახელმწიფოთა 

სამართლებრივი უზრუნველყოფა ამჟამად შესაძლებელია 

მხოლოდ სახელმწიფოთათვის ერთიანი სამართლებრივი რეჟიმის 

შექმნით.  

სახელმწიფოთა ქცევის დადგენილი სტანდარტების დარღვევა 

საფრთხეს წარმოადგენს საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის. 

მსგავს პრინციპებს უნდა მივაკუთვნოთ შემდეგი:  

სახელმწიფოთა სუვერენული თანასწორობის პრინციპი. ყველა 

სახელმწიფო სარგებლობს სუვერენული თანასწორობით. მათ 

გააჩნია ერთნაირი უფლებები და მოვალეობები და არიან 

საერთაშორისო თანამეგობრობის თანასწორუფლებიანი წევრები 

ეკონომიკური, სოციალური, პოლიტიკური თუ სხვა სახის 

განსხვავების მიუხედავად. 
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საერთაშორისო დავების მშვიდობიანი მოგვარების პრინციპი 
იმავე ხარისხით მოქმედებს ტრანსნაციონალურ საფრთხეებთან 

ბრძოლის საკითხებში, როგორც საერთაშორისო პოლიტიკური 

თანამშრომლობის სხვა სფეროებში. აღნიშნული პრინციპი ადგენს 

კონკრეტულ წესს, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფოები 

ვალდებულია დავები მხოლოდ მშვიდობიანი გზით მოაგვარონ, 

რათა საფრთხე არ შეუქმნან საერთაშორისო მშვიდობას, 

უშიშროებასა და სამართლიანობას. სახელმწიფოებს შეუძლიათ 

აირჩიონ ნებისმიერი მშვიდობიანი საშუალება დავის 

მოსაგვარებლად.  

ძალისა და ძალის მუქარის გამოუყენებლობის პრინციპი. 

აღნიშნული პრინციპის ფუნქციონირება მეტად მნიშვნელოვანია 

საერთაშორისო ხასიათის დანაშაულთან ბრძოლის სფეროში. 

აქედან გამომდინარე, აღნიშნული პრინციპი საერთაშორისო 

ურთიერთობათა ბევრ სფეროში შეიძლება აღმოჩნდეს 

თანამშრომლობის საკმაოდ მყარ საფუძვლად. 

საშინაო და საგარეო საქმეებში ჩაურევლობის პრინციპი. აქედან 

გამომდინარეობს, რომ ტრანსნაციონალურ საფრთხეებთან ბრძოლა 

არსობრივად წარმოადგენს თითოეული სახელმწიფოს საშინაო 

კომპეტენციას.  

სახელმწიფოთა თანამშრომლობის პრინციპი გაეროს წესდების 
შესაბამისად. გაეროს წესდება, საკუთარი მიზნების განმარტებით, 

შეეხება სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობის 

განხორციელებას საერთაშორისო მშვიდობისა და უშიშროების 

უზრუნველყოფისა და პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, 

კულტურული და ჰუმანიტარული საერთაშორისო პრობლემების 

დარეგულირების ინტერესებში.  

ხალხთა თანასწორობისა და თვითგამორკვევის პრინციპი. 

გაეროს წესდებისა და სახელმწიფოთა შორის მეგობრულ 

ურთიერთობებთან და თანამშრომლობასთან დაკავშირებული 

ხალხთა თანასწორობისა და თვითგამორკვევის პრინციპის ძალით 

ყველა ხალხებს, გარედან ჩარევის გარეშე გააჩნია საკუთარი 

პოლიტიკური სტატუსის თავისუფლად განსაზღვრისა და 

საკუთარი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 

განვითარების განხორციელების უფლება და თითოეული 

სახელმწიფო ვალდებულია პატივი სცეს ამ უფლებას გაეროს 

წესდების შესაბამისად.   
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ეს არის თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის ერთერთი 

ძირითადი პრინციპი. აღნიშნული პრინციპის მოქმედება 

განსახილველ სფეროში, უპირველეს ყოვლისა, აისახება იმაში, რომ 

საკუთარი დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი ერები შეიძლება 

იყვნენ ტრანსნაციონალურ საფრთხეებთან ბრძოლის საკითხში 

საერთაშორისო შეთანხმებების წევრები, ვინაიდან ისინი 

წარმოადგენენ საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებს. 

ხალხთა თანასწორობისა და თვითგამორკვევის პრინციპის 

არსებობა მოითხოვს, რომ ტრანსნაციონალურ საფრთხეებთან 

ბრძოლის შესახებ ხელშეკრულებები არ შეიცავდეს აღნიშნული 

პრინციპის საწინააღმდეგო ნორმებს.  

სახელმწიფოთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების 
კეთილსინდისიერად შესრულების პრინციპი, რომელიც მათ აიღეს 

გაეროს წესდების შესაბამისად, ხელს უწყობს საერთაშორისო 

წესწყობილებისა და სტაბილურობის, მშვიდობიანი 

ურთიერთობებისა და სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობის 

ეფექტურობის უზრუნველყოფას.    

ამგვარად, სისტემური საერთაშორისო პოლიტიკური და 

სამართლებრივი რეგულირება მნიშვნელოვნად ამაღლებს 

ტრანსნაციონალურ საფრთხეებთან ბრძოლის ეფექტურობას და  

საერთაშორისო პოლიტიკურ ურთიერთობათა უშიშროების 

უზრუნველყოფას.  
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Ирина Полехина 

МЕДИА- КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК 

РЕСУРС РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ 
 

В статье проведен анализ коммуникативных медиа-технологий 

развития корпоративной культуры публичного управления. Также 

рассмотрено основные коммуникативные элементы (корпоративные 

медиа, социальные сети), функции медиа-технологий и пути развития 
корпоративной культуры. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура, медиа-технологии, 

социальные сети, публичное управление. 
 

Постановка проблемы. Стратегическими приоритетами 

модернизации публичного управления в Украине является сочетание 

объективных (организационно-правовых) и субъективных (социально-

психологических, коммуникативных и ценностных) структурных 

компонентов механизмов развития корпоративной культуры 

публичного управления. Объективные составляющие обеспечивают 

согласованность деятельности соответствующих государственных 
структур, доработку законов и других нормативно-правовых актов. 

Субъективные составляющие заключаются в обеспечении 

вариативности социально-психологического и коммуникативного 

инструментария. 

Корпоративные медиа являются эффективным коммуникативным 

инструментарием формирования корпоративной культуры публичного 

управления и способом информирования сообщества о деятельности 

организации: ее позиций, изменений, достижений. Это одновременно и 

часть корпоративной культуры, и инструмент ее активного 

формирования. Особенно важной составляющей для публичного 

управления, кроме внутренне коллективных моментов 
взаимодействия, есть информирование общественности о целях, 

задачах и их выполнение органом публичного управления. 

Установлено, что публичное управление в Украине находится на 

начальном этапе использования коммуникативных медиа-технологий 

развития корпоративной культуры. Это требует понимания 

возможностей корпоративных медиа и социальных сетей, а также 

активного их применения в развитии корпоративной культуры. 

Влияния корпоративных медиа и социальных сетей на развитие 

корпоративной культуры публичного управления в Украине может 

осуществляться по двум направлениям. Первое направление – это 

внутрикорпоративное, которое определяет создание положительного 

микроклимата в органе публичного управления, удовлетворенность 
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материально-техническим обеспечением, эффективным 

взаимодействием с руководством и т.д. Второе - 

внешнекорпоративное, что определяет установление диалога между 

органом публичного управления и обществом, гармонизация 

корпоративных интересов публичного управления в обществе, 

содействие самоидентификации управленцев, эффективному 

предоставлению публичных и административных услуг. 

Цель исследования. Анализ возможностей корпоративных медиа 
и социальных сетей, а также активного их применения в развитии 

корпоративной культуры публичного управления в Украине. 

Изложение основного материала. Корпоративные медиа - 

сравнительно новое социокоммуникативное явление в современном 

информационном обществе. Однако без этого важного инструмента 

коммуникаций, public relations, управление человеческими ресурсами 

и корпоративной культурой сегодня трудно представить себе любую 

важную организацию, которая заботится о своем имидже, здоровую 

психологическую атмосферу внутри коллектива, гармоничные 

отношения с обществом. 

Сегодня в различных странах термин «корпоративные издания» 

(или «корпоративные СМИ») обозначается различными 
словосочетаниями, где решающее влияние имело определенные 

исторические факторы и языковые традиции каждой конкретной 

страны. К примеру, во Франции широко применяют термин 

lapressedel'entreprise (буквально «пресса организации»), под которым 

понимается, прежде всего, внутреннее корпоративное издание. В 

американских коммуникациях выделяют такие названия изданий 

(company newspaper, employee magazine, house magazine, work journal, 

industrialpublication), которые употребляют вне зависимости от того, 

являются ли они собственно внутренне организационными или 

изданиями для внешней общественности. В английской традиции за 

определенными срезами закрепляются издания определенного вида: 
house journal (наиболее общее и распространённое название, 

обозначающее издание, как печатный орган публичной организации), 

work magazine (собственно внутренне организационное издание) и 

houseorgan (издание для внешней общественности). Примерно такая 

же четкая классификация сложилась и в практике немецких 

коммуникаций (Werkzeitschriften, Hauszeitschriften, 

Kundenzeitschriften). Сегодня в английском языке для обозначения 

корпоративных медиа чаще всего употребляют словосочетание custom 

publishing или bespoke publishing [7]. 

Корпоративные медиа бывают разными по форме, выполняют 

различные задачи: от офисной электронной рассылки, знакомит 
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сотрудников со свежими новостями в мире и в самой публичной 

организации, - до многотиражного издание, через которое 

осуществляется общение не только с сотрудниками, но и с жителями 

ближайших городов или региона. Это может быть как периодическое 

печатное издание (газета, журнал, бюллетень), так и регулярные радио, 

телепрограммы, интернет-сайт, интранет-портал, страницы в 

социальных сетях и тому подобное. 

Некоторые специалисты рассматривают корпоративные издания 
как ресурс, который позволяет информировать об организации, ее 

задачах, цели, успехах, новостях, услуг и выдается за счет компании, 

зачастую не содержит информацию о других субъектах организации. 

Такой подход заслуживает положительной оценки, поскольку он 

характеризует корпоративные медиа несколько шире, чем просто 

инструмент. Ресурс - это одновременно и средство, и запас, и 

постоянный источник коммуникативных процессов. Это соответствует 

понятию корпоративных СМИ, раскрывая его специфическую 

сущность. 

С точки зрения корпоративных связей, корпоративные медиа - это 

полнофункциональный механизм, главной целью которого является 

содействие выработке единых норм и правил для всех сотрудников, 
формирование корпоративной философии и представления о миссии 

организации. С одной стороны, это часть внутренней культуры 

организации, с другой - инструмент ведения определенного вида 

рекламной кампании. Можно заметить, что в дефинициях 

организационных медиа-проектов неизменно присутствуют такие 

понятия, как «корпоративная культура», «корпоративные 

коммуникации», «связи с общественностью». Это еще раз 

подтверждает, что корпоративные СМИ имеют специфические задачи, 

а их деятельность связана с современными нематериальными 

рычагами развития публичной организации. Так, например, печатный 

орган «Слободской край» (официальное издание Харьковского 
областного совета) имеет две направленности. Первая – это подготовка 

полезных и актуальных материалов для местного населения, полной и 

объективной картины событий в регионе, статей и аналитики, 

эксклюзивных комментариев, видео и фоторепортажей. Вторая 

направленность - создание для внутреннего пользования работников 

публичной организации информативных бюллетеней, внутренних 

сайтов и корпоративных социальных сетей. В данном случае, это СМИ 

выступает как корпоративное медиа [1; 6]. 

В деятельности корпоративных медиа можно выделить несколько 

основных функций: 
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Массово-информационная. В современном информационном мире 

большое значение приобретает специализированная, локальная 

информация, в том числе и корпоративная. Корпоративные же медиа 

является прямым специализированным каналом, через который 

сообщение распространяются на определенную узкую 

профессиональную аудиторию. Такая деятельность включает все 

признаки массовой коммуникации. Корпоративные СМИ участвуют в 

системных, «коротких», точечных коммуникациях, которые 
охватывают преимущественно небольшие по количеству, замкнутые, 

но сплоченные по профессиональным интересам аудитории. 

Социо-коммуникативная. Деятельность корпоративных медиа 

имеет видимый социальный подтекст, присущий всей системе 

массовых коммуникаций. Ее конечной целью является установление 

диалога между органом публичного управления и обществом, 

гармонизация личных и корпоративных интересов в коллективе, 

мотивация и содействие самоидентификации управленцев, улучшение 

отношений и тому подобное. Так, внутренние издание способны 

изменять общественное мнение и человеческие отношения на уровне 

профессиональных обществ, организационных сообществ. Социальная 

специфика функционирования корпоративной периодики заключается 
и в определенной информационно-разъяснительной деятельности.  

Корпоративно-коммуникативная. Корпоративные медиа являются 

важной составляющей коммуникативных процессов, без которых 

невозможно представить современную публичную компанию. 

Формируя комплекс совместных убеждений (как определенную 

корпоративную культуру или корпоративную философию) медиа 

консолидируют интересы участников публичной организации и 

актуализируют их взгляды [2; 3]. 

Оценка эффективности является важным элементом организации 

работы корпоративных медиа. Она позволяет определить 

целесообразность финансирования издания и возможность управления 
развитием корпоративного медиа-проекта. Кроме того, корпоративные 

межличностные коммуникации обеспечивают платформу для 

накопления нематериальных активов организации [4]. 

Выводы. Развитие корпоративной культуры публичного 

управления в Украине основано на многомерности и вариативности 

коммуникативного уровня. Публичное управление в Украине 

находится на начальном этапе использования современных 

коммуникативных медиа-технологий развития корпоративной 

культуры. Это требует понимания возможностей основных элементов 

медиа-технологий - корпоративных медиа и социальных сетей, а также 

активного их применения в развитии корпоративной культуры. 
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ირინა პოლეხინა 

მედია-კომუნიკატიური ტექნოლოგიები როგორც უკრაინაში 

საჯარო მართვის კორპორატიული განვითარების რესურსი 
 

რეზიუმე 
 

 სტატიაში გაანალიზებულია საჯარო მართვის კორპორატიული 

კულტურის განვითარების კომუნიკატიური მედია-ტექნოლოგიები. 

ასევე განხილულია ძირითადი კომუნიკატიური ელემენტები 

(კორპორატიული მედია, სოციალური ქსელები), მედია -

ტექნოლოგიების ფუნქციები და კორპორატიული კულტურის 

განვითარების გზები. 
 

საკვანძო სიტყვები: კორპორატიული კულტურა, მედია-

ტექნოლოგიები, სოციალური ქსელები, საჯარო მართვა 
 

რეცენზენტი: პროფესორი ვიტალი სოლოვიხი, სახელმწიფო 

მართვის მეცნიერების დოქტორი, უკრაინის პრეზიდენტთან 

არსებული სახელმწიფო მართვის ეროვნული აკადემიის ხარკოვის 

სახელმწიფო მართვის რეგიონალური ინსტიტუტის 

პოლიტოლოგიისა და ფილოსოფიიის კათედრის პროფესორი. 
 

Irina Polechina 

MEDIA AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A 

RESOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF CORPORATE 

CULTURE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE 
 

Summary 
 

The article analyzes the communicative media technologies of 

developing a corporate culture of public administration. The main 

communication elements (corporate media, social networks), the functions 

of media technologies and ways of developing a corporate culture are also 

considered. 

 

Keywords: corporate culture, media technologies, social networks, public 

administration. 
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ვეფხვია გრიგალაშვილი 

ჰიბრიდული ომი - ნაცრისფერი ზონა მშვიდობასა და ომს შორის 

დეფინიციური ჩარჩო 
 

უსაფრთხოების პოლიტიკის სტრატეგიულმა მიდგომებმა 
მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია განიცადეს უახლეს ისტორიაში. 
თანამედროვე ომები უფრო მეტად ღებულობენ ამორფულ ფორმას, 
ხოლო მისი ფენომენი უფრო მეტად ბუნდოვანი გახდა 
ჰიბრიდული ომის თანამედროვე კონცეფციის განვითარების 
კვალდაკვალ. 

გლობალურ თუ ეროვნულ უსაფრთხოებაში ჰიბრიდული ომის 
ფენომენის აქტუალურობის ზრდის მიუხედავად, თანამედროვე 
დემოკრატიულმა პოლიტიკურმა ინსტიტუტებმა ჯერ კიდევ ვერ 
შეძლეს ომის ამ ახალი ფორმის შეჯერებული ხედვის 
ჩამოყალიბება. არადა მისი სათანადოდ გააზრება კრიტიკულად 
მნიშვნელოვანია ჰიბრიდული საფრთხეებისაგან თავის დაცვის 
სტრატეგიისა შესამუშავებლად როგორც მსოფლიო წესრიგის 
მდგრადობის უზრუნველყოფის, ისე სახელმწიფოთა ეროვნული 
უსაფრთხოების ეფექტური პოლიტიკის ფორმულირების 
თვალსაზრისით. მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ, რომ 
დღევანდელი რევიზიონისტური ძალებისათვის სწორედ  
ჰიბრიდული ომი წარმოადგენს მათი პოლიტიკური მიზნების 
მიღწევის ინსტრუმენტს. 

ამგვარი პრობლემატიკის გათვალისწინებით, წარმოდგენილ 
სტატიაში, სამეცნიერო და პოლიტიკურ ლიტერატურაზე 
დაყრდნობით, გაანალიზებულია ჰიბრიდული ომის ფენომენის 
კონცეპტუალური მახასიათებლები. მათი ანალიზისა და 
ინდუქციური მეთოდის გამოყენებით კვლევის შედეგების 
განზოგადების საფუძველზე, სტატიის დასკვნით ნაწილში 
შემოთავაზებულია ჰიბრიდული ომის პოლიტიკურ-
სტრატეგიული ხედვა. 

 

საკვანძო სიტყვები: ჰიბრიდული ომი, ჰიბრიდული ომის 
კონცეფცია, ჰიბრიდული საფრთხეები 

 

ჰიბრიდული ომის შესახებ წარმოდგენა ბოლო წლების 

კონფლიქტების ანალიზიდან არის მიღებული. თუმცა, როგორც 

ცალკეული წყაროებიდან ირკვევა, ომის ეს ნაირსახეობა უკვე 

მრავალი საუკუნეა არსებობს და მხოლოდ მისი ზოგიერთი 
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ასპექტია ახალი დანამატი, რაც ტექნოლო-გიების განვითარებამ და 

უსაფრთხოების სტრატეგიებში მათმა ადაპტაციამ გამოიწვია.  

რთულია ტერმინის - „ჰიბრიდული ომის“ ზუსტი 

წარმომავლობის დადგენა. თუმცა წყაროთა უმეტესობის 

მიხედვით, იგი პირველად ამჟამინდელი იტერაციით უილიამ ჯ. 

ნემეზიმ გამოიყენა საკუთარ ნაშრომში 2002 წელს. მან 

თეორიულად დაუშვა, რომ ჰიბრიდული ომი მომავალში იქნება 

ომის დომინანტი ფორმა. მართალია, ნაშრომში მოცემული არ არის 

ჰიბრიდული ომის მკაფიო დეფინიცია, თუმცა, შეგვიძლია 

ჩავწვდეთ მკვლევარის ჩანაფიქრს. ნემეზის მოსაზრებით, 

ჰიბრიდული ომი - პარტიზანული ომის თანამედროვე ფორმაა, 

რომელიც უფრო ეფექტური გახდა თანამედროვე ტექნოლოგიებისა 

და მობილიზაციის თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით. [1, 

გვ.3-29]  

ნემეზის ნაშრომზე და 2006 წლის ლიბანის მეორე ომის დროს 

მომხდარ მოვლენებზე დაყრდნობით, ფ. ჰოფმანმა შეიმუშავა 

ჰიბრიდული ომის (საფრთხეების) ყველაზე კარგად ნაცნობი 

განსაზღვრება. ჰოფმანის მიხედვით, ჰიბრიდული ომი 

ერთდროულად აერთიანებს სხვადასხვა მეთოდს, მათ შორის, 

კონვენციურ შესაძლებლობებს, არარეგულარულ ტაქტიკასა და 

ფორმირებებს. [2,გვ.14] 

ჰოფმანის თანამედროვე კონფლიქტების სხვადასხვა ფორმის 

ანალიზის მიხედვით. ჰიბრიდული საფრთხეებია, როდესაც 

ნებისმიერი მოწინააღმდეგე ერთდროულად იყენებს კონვენციური 

იარაღის, არარეგულარული ტაქტიკის, ტერორიზმის და 

კრიმინალური ქცევის შესაბამის კომბინაციას და საომარი 

მოქმედებების სივრცეს საკუთარი პოლიტიკური მიზნების 

მისაღწევად. ჰოფმანი იმასაც აღიარებს, რომ ჰიბრიდული 

საფრთხის განსა-ზღვრების პრობლემა ის არის, რომ ის 

ფოკუსირებულია სხვადასხვა ტაქტიკის კომბინაციაზე, რომლებიც 

ძალადობასა და ომთან არის ასოცირებული, მაგრამ საერთოდ არ 

მოიცავს სხვა, არაძალადობრივ ქმედებებს. იგი ხაზს უსავმს იმ 

გარემოებაზე, რომ ჰიბრიდული ომი ხასიათდება ტერორიზმის 

ფართო მასშტაბებით და კრიმინალური დანაშაულის სხვადასხვა 

ფორმით. [3]  
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ამასთან, ნემეზისგან განსხვავებით, ჰოფმანი გვთავაზობს 

დებულებას, რომლის მიხედვითაც ჰიბრიდულ ომებს აწარმოებენ 

როგორც სახელმწიფოები, ისე  არასახელმწიფო აქტორები. [1]  

დ. კილკულენი მიერ შემოთავაზებულ ფართო მოსაზრებაში 

ჰიბრიდული ომი, როგორც მოვლენა, ამყარებს კავშირს 

შეიარაღებულ და შეუიარაღებელ, სამხედრო და არასამხედრო 

მოქმედებებს, ასევე სამთავრობო და არასამთავრობო და შიდა და 

საერთაშორისო გავლენებს შორის, იქნება ეს ძალადობით თუ 

ძალადობის გამოყენების გარეშე. [4]  

ა. იაკობსისა და ჯ. ლასკონჯარიას თეორიის შესაბამისად, 

ჰიბრიდული ომი ნიშნავს კონფლიქტის ისეთ ძალადობრივ 

ფორმას, სადაც მონაწილეობენ სამთავრობო და არასამთავრობო 

აქტორები, რომლებიც ფლობენ კონვენციური და არაკონვენიური 

ზეგავლენის შეუზღუდავ საშუალებებს ბრძოლის ველზე ან 

კონკრეტულ ტერიტორიაზე. ჰიბრიდულ ომში სამხედრო ძალების 

გარდა ჩართულია ზემოქმედების სხვადასხვა ინსტრუმენტი, 

რომელთა შორისაცაა ეკონომიკური ზეწოლა, ჰუმანური და 

რელიგიური საშუალებები, სადაზვერვო სამსახურები, დივერსია 

და დეზინფორმაცია. ავტორები აცხადებენ, რომ შეიარაღებული 

ბრძოლის ყველა ტრადიციული, არარეგულარული და 

მოქმედებებში გამოცდილი ფორმა თანდათან ერთმანეთს შეერწყა 

და შექმნა უზარმაზარი, დესტრუქციული შესაძლებლობები 

სტრატეგიულ ჩარჩოში, რომელშიც ჰიბრიდული ომი გამოჩნდა, 

როგორც  დაგეგმილი და სასურველი ეფექტების ამძრავი მოვლენა 

[5,გვ.2-3], რომელიც ა. დიპის მოსაზრებით, მიიღწევა 

ასიმეტრიული მეთოდებისა და ტაქტიკის გამოყენებით და 

სინქრონიზებულია მრავალგანზომილებიან ბრძოლის ველზე 

[6,გვ.1]. 

თ. მაკკოლოისა და რ. ჯონსოის ჰიბრიდული ომის თეორიაში 

შემოაქვთ კულტურული ასპექტების მრავალფეროვნება. ისინი 

ჰიბრიდული ომის თეორიას აღწერენ, როგორც ომის ფორმას, 

რომელშიც სამხედრო ძალების ოპტიმალურად შემუშავებულ 

სტრუქტურაზე დაყრდნობით და სპეციფიკურ კულტურულ 

კონტექსტში  გამოიყენება ყველა ხელთარსებული მეთოდი და 

საშუალება − როგორც კონვენციური, ისე არაკონვენციური და 

რომლის მიზანია მიაღწიოს სინერჯის ეფექტებს კონვენციური 

გზებით მოქმედ მოწინააღმდეგესთან მიმართებით [7,გვ.17]. 
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ეფუძნება რა ვიეტნამის და ავღანეთის ომების დროს მიღებული 

გამოცდილების ანალიზს, ჰიბრიდული კონფლიქტის, როგორც 

სრული სპექტრის საომარი მოქმედებების, ფართო 

ინტერპრეტაციის იდეას ავითარებს ჯ. მაქქუინი. მისი 

განმარტებით, ჰიბრიდული კონფლიქტები არის სრული სპექტრის 

საომარი მოქმედებები ორივე ფიზიკურ და კონცეპტუალურ 

განზომილებაში. პირველი – ბრძოლა შეიარაღებული 

მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ  და მეორე, უფრო ფართო ბრძოლა 

მოქმედებათა თეატრში ადგილობრივი მოსახლეობის 

მხარდაჭერის მოსაპოვებლად; იმავდროულად ბრძოლა ზოგადი 

მხარდაჭერისათვის საშინაო და  საერთაშორისო არენებზე. 

იმისათვის, რომ მოხდეს საბრძოლო თეატრის  კონსოლიდაცია და 

სტაბილიზაცია, დაუყოვნებლივ  უნდა აღსდგეს უსაფრთხოება, 

აუცილებელი კომუნალური მომსახურება, ადგილობრივი 

ხელისუფლება, თავდაცვის სტრუქტურები და ეკონომიკის 

მნიშვნელოვანი ელემენტები [8]. 

არანაკლებ საინტერესოა ამერიკელი მკვლევარის რ. გლენის 

მიდგომა ჰიბრიდული კონფლიქტისადმი. გლენი ერთ-ერთი 

პირველთაგანი იყო, რომელმაც ხაზი გაუსვა არასამხედრო 

ინსტრუმენტების მზარდ მნიშვნელობას ამგვარ ომში წარმატების 

მისაღწევად. მან სიღრმისეულად გაანალიზა 2006 წლის ისრაელი-

ლიბანის კონფლიქტი და სამხედრო ძალის  გარდა საუბრობს 

სახელმწიფო, ასევე მისი ინტერესების გამტარებელი კერძო 

მოთამაშეების მიერ ეკონომიკური და დიპლომატიური 

საშუალებების, ისევე როგორც კრიმინალური, კატასტროფული და 

ტერორისტული მეთოდების გამოყენების ტრენდებზე ჰიბრიდულ 

კონფლიქტში [9]. 

ომის წარმოებასთან და გაუთვალისწინებელი პრობლემების 

გადაჭრასთან დაკავშირებული რუსეთის დოქტრინული 

მიდგომები (მაგალითად, ასიმეტრიული მეთოდები იძლევა 

მოწინააღმდეგის უპირატესობის აღმოფხვრის შესაძლებლობას; 

საინფორმაციო ომი იძლევა პოლიტიკური მიზნების მიღწევის 

შესაძლებლობას სამხედრო ძალების გამოყენების გარეშე ან ქმნის 

აღნიშნული ძალების გამოყენებისთვის საჭირო პირობებს) კარგად 

ჩანს სტრატეგიის რუსი ექსპერტების მიერ ომის წარმოების შესახებ 

პუბლიკაციებში გამოთქმულ მოსაზრებებში: 
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▪ მ. გარეევი რუსეთის არმიის გადამდგარი გენერალი 

(ჰიბრიდული ომის ნაცვლად იყენებს ტერმინს მომავლის ომი) 

მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ტექნოლოგიურ განვითარებას და 

ინფორმაციული ბრძოლის მზარდ მნიშვნელობას აგრესორი 

მხარის წარმატების მიღწევის გაადვილებაში [10]; 

▪ რუსეთის ფედერაციის გენერალური შტაბის უფროსი ვ. 

გერასიმოვი 2013 წელში წერდა, რომ ხედავდა, თუ როგორ 

თანდათანობით იშლება საზღვარი ომსა და მშვიდობას შორის 21-ე 

საუკუნეში, ამჟამად ქვეყნებს ომს არ უცხადებენ, მაგრამ მარტივად 

იწყებენ ჯერჯერობით უცნობი და, როგორც წესი, 

არაპროგნოზირებადი ღონისძიებებით. ვ. გერასიმოვი აღნიშნავს, 

რომ არასამხედრო საშუალებების მნიშვნელობა იცვლება და 

ძალიან ბევრ შემთხვევაში მათი ეფექტურობა აღმატება 

რეგულარული სამხედრო შეიარაღებული ძალების ეფექტურობას. 

რეგულარული სამხედრო ძალების გამოყენება შესაძლებელია 

კონფლიქტის განსაზღვრულ ფაზაში სამშვიდობო ოპერაციების 

ჩატარების გამოგონილი საბაბით, რაც მხოლოდ და მხოლოდ 

საბოლოო წარმატების მიღწევას ემსახურება [11]; 

▪ დიდ ინტერესს იწვევს რუსული არმიის გენერალ-

პოლკოვნიკის ა. კარტაპოლოვის ნააზრევიც. მისი აზრით 

აუცილებელი ხდება არასტანდარტული მეთოდებისა და 

მოქმედების ტაქტიკის ჩამოყალიბება, რათა შესაძლებელი გახდეს 

ტექნოლოგიურად და საბრძოლო ძალით უპირატესი 

მოწინაამღდეგის დამარცხება. ნიშანდობლივია, რომ იგი 

ჰიბრიდულ მეთოდებს არა მარტო ფარული აგრესიის 

განსახორციელებლად მოისაზრებს, როგორც უკრაინის 

შემთხვევაში, არამედ უფრო ფართო მაშტაბიანი საბრძოლო 

მოქმედებების საწარმოებლათაც [12];  

▪ საგულისხმოა ნ. დუბოვიცკის ფსევდონიმით 

გამოქვეყნებული ვ. პუტინის ადმინისტრაციის უფროსის ვ. 

სურკოვის ნაშრომები. 2014 წელს გამოქვეყნებულ ესსეში - „ცის 

გარეშე“, ის საუბრობს მომავლის ომზე, რომელიც იქნება 

ყოვლისმომცველი ყველა ხელთარსებული კანონიერი თუ 

უკანონო მეთოდის გამოყენებით, ცხოვრების ყველა ასპექტის მასში 

ჩათრევით, მაგრამ ამავე დროს ეს ომი იქნება ფარული და 

შეუიარაღებელი თვალის თვის რთულად აღსაქმელი [13];   
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▪ ე. მესნერის ამბოხი-ომის თეორიის თანახმად, სახელმწიფოს 

შეუძლია უარი თქვას ომში  ოფიციალურ მონაწილეობაზე. თუმცა, 

მის შესაძლებლობებში შედის მიმართოს ისეთ არარეგულარულ 

მოქმედებებს, რომელიც კონფლიქტს სამოქალაქო ომისა და შიდა 

ქაოსის ელფერს აძლევს. მასში თანდათანობით ქრება საზღვარი 

რეგულარულ სამხედრო ძალებსა და მებრძოლ მოქალაქეებს 

შორის, ასევე თანდათან ქრება საომარ მოქმედებათა თეატრის 

საზღვრები. რთულია ბრძოლაში ჩართულ მხარეთა ობიექტური 

რეალობების ერთმანეთისგან გარჩევა. განსხვავებულად 

ცვალებადია აგრესიის დონეც. ნაკლებად შესაძლებელია 

ერთმანეთისგან გაიმიჯნოს შეიარაღებული ბრძოლის კანონიერი 

და უკანონო გზები. რეგულარული საბრძოლო ძალები კარგავენ 

საომარი მოქმედებების წარმოების მონოპოლიას, რასაც მივყავართ 

ომის ეთიკის დაცვის გარეშე ბრძოლამდე. ე. მესნერი 

განსაზღვრავს, რომ ამბოხი-ომში აქტიური დიპლომატია უფრო 

დიდ როლს ასრულებს და მას ომის შედარებით სუსტ ფორმას 

ადარებს. იგი დიპლომატიას უწოდებს პოლიტიკას თეთრი 

ხელთათმანებით, რომელიც იყენებს დაშინების განსხვავებულ 

ფორმებს, რითიც შესაძლებელია საკუთარი სურვილის თავს 

მოხვევა ან შეთანხმების მიღწევა მნიშვნელოვან საკითხებზე.  

გარდა ამისა, ე. მესნერი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს 

საინფორმაციო მოქმედებებს, რომელთა მიზანია სახელმწიფოში 

საზოგადოების უკმაყოფილების გამოწვევა, პოლიტიკური 

ელიტების წინააღმდეგობაში მოყვანა, სახელმწიფოს რეპუტაციის 

შელახვა, პოლიტიკური იზოლაცია ან საერთაშორისო 

საზოგადოების აზრზე უარყოფითი ზეგავლენის მოხდენა 

[32,გვ.70-246].  

ჰიბრიდული ომი რთული, მულტიკომპლექსური ფენომენია, 

ამიტომ მის დიალექტიკასა და სტრუქტურაში გარკვევისათვის 

მნიშვნელოვანია, რომ მეცნიერული მიდგომების კვალდაკვალ 

ასევე გავანალიზოთ ჰიბრიდული ომის სტრატეგიულ-

პოლიტიკური განზომილებაც. 

მიუხედავად იმისა, რომ კვლავ არ არსებობს აშშ-ს თავდაცვის 

დეპარტამენტის მიერ ფორმულირებული ოფიციალური 

განსაზღვრება, აშშ-ის შეიარაღებული ძალების სამხედრო 

კონცეფციებში შეხვდებით ტერმინის არაოფიციალურ 

განმარტებებს. მაგალითად, აშშ-ის გაერთიანებული ძალების 
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სარდლობა ჰიბრიდულ ომს შემდეგნაირად განმარტავს - 

სახელმწიფოს და/ან არასახელმწიფო აქტორების მიერ 

წარმართული კონფლიქტი, სადაც გამოიყენება უამრავი მეთოდი, 

რაც მოიცავს კონვენციურ შესაძლებლობებს, არარეგულარულ 

ტაქტიკასა და კრიმინალურ დანაშაულებს [15,გვ.18]. 

2010 წლიდან ნატო გვთავაზობს ჰიბრიდული საფრთხეების 

მრავალგანზომილებიან მახასიათებლებს. ჰიბრიდულია ისეთი 

საფრთხეები, რომლებიც ხასიათდება ერთმანეთის პარალელურად 

არსებული შესაძლებლობებით - კონვენციური და 

არაკონვენციური საშუალებების ერთი ფორმიდან მეორეზე 

გარდაქმნის პოტენციალით, რაც მთლიანობაში განსაზღვრული 

ეფექტების მიღწევას ემსახურება. მ. მიკლაუცის განმარტებით,  

ჰიბრიდული ომის წინააღმდეგ მოქმედების შესახებ ნატო-ს 

კონცეფცია მხარს უჭერს ყველა მოკავშირის შესაძლებლობების 

კოორდინირებულად გამოყენების მიდგომას [16]. 

2017 წელს ნატოს გენერალური მდივნი თავის ანგარიშში 

მიუთითებს, რომ ჰიბრიდული ომი მოიცავს სამხედრო და 

არასამხედრო, ფარულ და ღია ტაქტიკას, დეზინფორმაციისა და 

პროპაგანდიდან დაწყებული არარეგულარული შეიარაღებული 

დაჯგუფებით თუ რეგულარული ძალების გამოყენებით 

დამთავრებული. ის შლის ზღვარს ომსა და მშვიდობას შორის. 

თანამედროვე ჰიბრიდული საფრთხე მოიცავს დახვეწილ 

კიბერშეტევებს, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ზეწოლას და 

მოწინააღმდეგის მოწყვლადობის გამოყენებას [17]. 

ნატოს გენერალური მდივნის მომდევნო 2018 წლის ანგარიშში 

კი ჰიბრიდული ომის არსზე საუბრისას აღნიშნულია, რომ 

ჰიბრიდული ომის საუკუნეში ქვეყნებმა შეიძლება არ იცოდნენ 

რომ მათზე განხორციელდა ჰიბრიდული თავდასხმა, სანამ 

სერიოზულ ზიანს არ მიიღებენ. ჰიბრიდული ომის მეთოდები, 

როგორიცაა პროპაგანდა, მოტყუება, საბოტაჟი და სხვა 

არასამხედრო ტაქტიკა, დიდი ხანია გამოიყენება სახელმწიფო და 

არასახელმწიფო აქტორების მხრიდან მოწინააღმდეგის 

დესტაბილიზაციის მიზნით [18]. 

გაერთიანებული სამეფო ასევე დიდ ყურადღებას აქცევს 

ჰიბრიდულ საფრთხეებს, თუმცა განსხვავებულ კონფიგურაციაში. 

თავდაცვის ერთობლივ დოქტრინაში აღნიშნულია, რომ 

ჰიბრიდული საფრთხეები თავს იჩენს მაშინ, როდესაც 
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სახელმწიფო და არასახელმწიფო აქტორები ერთდორულად 

მიმართავენ ომის სხვადასხვა მეთოდს და ამისათვის იყენებენ 

უახლეს კონვენციურ იარაღს, არარეგულარულ ტაქტიკას, 

ტერორიზმს, დესტრუქციულ კრიმინალურ მოქმედებებს 

არსებული წესრიგის დესტაბილიზაციის მიზნით [19]. 

ევროკავშირის ერთობლივ ჩარჩოში ვკითხულობთ, რომ 

მიუხედავად იმისა, რომ ჰიბრიდული საფრთხეების განმარტებები 

განსხვავდება, საჭიროა იყოს მოქნილი, რომ უპასუხოს და შეძლოს 

რეაგირება მის განვითარებად ბუნებაზე. კონცეფციის მიზანია 

გააერთიანოს იძულებითი და დივერსიული მოქმედების, 

ჩვეულებრივი და არატრადიციული მეთოდები, რომლებიც 

მიმართულია რომელთა აქცენტი მიემართება მოწყვლადი 

მხარეებისკენ და რომელთა კოორდინირებული ფორმით 

გამოყენება შესაძლებელია სახელმწიფო ან არასახელმწიფო აქტო-

რების მიერ კონკრეტული მიზნების მისაღწევად, მაშინ როდესაც 

იგი ოფიციალურად გამოცხადებული ომის ზღურბლის მიღმა 

რჩება [20]. 

ჰიბრიდული ომის ფენომენისადმი დამოკიდებულება 

მნიშვნელოვნად შეიცვალა 2014 წელს უკრაინის (იგულისხმება 

ყირიმის ანექსიაც) მოვლენების შემდეგ. დასავლური 

საზოგადოებისთვის რუსეთის 2014 წლის მოქმედებები 

გამაფრთხილებელი სიგნალი აღოჩნდა, რამაც განაახლა  მსჯელობა 

ევროპის მომავალი უსაფრთხოებისა და ახალ საფრთხეებთან 

გამკლავების შესახებ. მაგალითად,  

▪ 2015 წლის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია, სადაც 

შეეცადნენ შეემუშავებინათ ჰიბრიდული ომის პანევროპული 

განსაზღვრება. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულმა მცდელობამ 

წვლილი შეიტანა საერთო ცოდნის ჩამოყალიბებაში, ჰიბრიდული 

ომის, როგორც ომის კონვენციური და არაკონვენციური 

საშუალების კომბინაციის განსაზღვრება [21]; 

▪ 2017 წლის აპრილში, ნატო-სა და ევროკავშირს შორის 

მიღწეული ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერის 

შემდეგ, ფინეთში დაარსდა ჰიბრიდული გამოცდილების 

გაზიარების ცენტრი, რომელიც ჰიბრიდულ საფრთხეებს 

განიხილავს როგორც მეთოდებისა და მოქმედებების 

ერთობლიობას, რომლებიც მიმართულია მოწინააღმდეგის 

მოწყვლადი (სუსტი) მხარეების წინააღმდეგ [22].  
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განხილულ მაგალითებში გამოჩნდა ტენდენცია, რომ 

განსაზღვრებები, თავისი არსით, ორმაგია, რამდენიმე მათგანი 

ტექნიკური და ტაქტიკურია, მაშინ როდესაც სხვადასხვა 

ინსტიტუციის მიერ ფორმულირებული დეფინიციები საკმაოდ 

ფართო და ბუნდოვანია, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს 

ჰიბრიდული ომის ფენომენის უფრო ზუსტი და სტრატეგიული  

განსაზღვრების შემუშავების საჭიროებას, ვინაიდან ეს ფენომენი 

განაგრძობს განვითარებას და ზუსტად იგივე უნდა შეეძლოს 

დეფინიციასაც. 

წინამდებარე სტატიის მიზნიდან გამომდინარე, ნაშრომში 

გავაანალიზეთ ჰიბრიდული ომის კონცეპტზე არსებული 

პოლიტიკური და მეცნიერული მიდგომების ნაირსახეობა, რაც 

გვაძლევს საშუალებას განვსაზღვროთ ჰიბრიდული ომის 

თვისობრივი სტრუქტურა (სქემა N1) და მის საფუძველზე 

ჩამოვაყალიბოთ ჰიბრიდული ომის პოლიტიკურ-სტრატეგიული 

თვალსაზრისით ყოვლისმომცველი ხედვა - ჰიბრიდული ომი 

წარმოადგენს სახელმწიფო ანდა არასახელმწიფო აქტორების მიერ 

ყველა ხელთ არსებული, მათ შორის,  კონვენციური თუ 

არაკონვენციური, კანონიერი თუ უკანონო ინსტრუმენტების / 

მეთოდების ერთობლივ და სინქრონიზებულ გამოყენებას სამიზნე 

ქვეყნის წინასწარ დადგენილი სისუსტეების წინააღმდეგ 

სასურველი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად.  

სქემა N1 ჰიბრიდული ომის თვისობრივი სტრუქტურა. 
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Vephkhvia Grigalashvili  

HYBRID WARFARE - GREY ZONE BETWEEN PEACE AND WAR 

DEFINATIONAL FRAM  

Summary 
 

Strategic approaches to the security policy have undergone significant 
changes in the recent history. The modern wars are increasingly taking an 

amorphous form and their phenomenon becomes increasingly unclear as the 

modern concept of hybrid warfare develops. Despite the growing actuality 

of hybrid warfare in global or national security, the modern democratic 

political institutions have not yet been able to incorporate this new form of 

warfare into one consolidated definition, they have not yet been able to 

formulate a generally accepted conceptual view of hybrid warfare. 

Understanding the concept of hybrid warfare, however, is essential to 

developing strategies and mechanisms to protect against hybrid threats, both 

to ensure the sustainability of the world order and to develop effective 

national security policies. Especially considering the fact that for the 
modern revisionist forces the hybrid warfare is a tool for changing the 

existing order and achieving their political goals. In the aforesaid context, 

this article analyses the political strategies related to the phenomenon of 

hybrid warfare as well as scientific views. Based on the conceptual analysis 

https://www.questia.com/library/p5876/military-review/i2482066/vol-88-no-2-march-april
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of the abovementioned approaches and scientific views, and using the 

induction method to summarize the results of research, the final section of 

the article suggests a political and strategic view of hybrid warfare. 
 

Keywords: Hybrid warare, Hybrid wafare concept, Hybrid threats. 
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Вепхвия Григалашвили 

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА - CЕРАЯ ЗОНА МЕЖДУ МИРОМ И 

ВОЙНОЙ  
ОСНОВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Резюме 
 

Стратегические подходы к политике безопасности претерпели 

значительные изменения в новейшей истории. Современные войны все 

чаще принимают аморфную форму, и их феномен становится все 

более неясным по мере развития современной концепции гибридной 

войны. Несмотря на растущую актуальность гибридной войны в 

глобальной или национальной безопасности, современные 

демократические политические институты еще не смогли объединить 

эту новую форму войны в одно обобщенное определение, они еще не 

смогли сформулировать общепринятую концепцию гибридной войны. 

Понимание концепции гибридной войны необходимо для разработки 
стратегий и механизмов защиты от гибридных угроз как для 

обеспечения устойчивости мирового порядка, так и для разработки 

эффективных стратегий национальной безопасности. Особенно 

учитывая тот факт, что для современных ревизионистских сил 

гибридная война является инструментом изменения существующего 

порядка и достижения их политических целей. В указанном контексте 

в данной статье анализируются политические стратегии, связанные с 

феноменом гибридной войны, а также научные взгляды. Основываясь 

на концептуальном анализе вышеупомянутых подходов и научных 

взглядов, и используя индукционный метод для обобщения 

результатов исследований, в заключительном разделе статьи 
предлагается политический и стратегический взгляд на гибридную 

войну. 
 

Ключевые слова: Гибридная война, Концепция гибридной войны, 

гибридные угрозы. 
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Юрий Батырь 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ 

РАЗВИТИЕМ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАИНЫ 

 

В статье исследовано состояние инновационного развития 

аграрной отрасли Украины, проблемы на пути внедрения инноваций в 

производство сельскохозяйственной продукции, инновационный путь 

развития сельского хозяйства Украины. Выявлены проблемы на пути 
внедрения инноваций в производство сельскохозяйственной продукции 

и указаны факторы, препятствующие инновационному развитию 

сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время возникает 

необходимость определения направлений улучшения инновационной 

деятельности в сельском хозяйстве. Прежде всего, это должен быть 

комплекс мер государственной поддержки, охватывающий все циклы 

процесса инновационной деятельности, обеспечивающий 

политическую, экономическую стабильность и инновационную 

привлекательность аграрного сектора. 

 

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, сельское 

хозяйство, экономика, аграрное производство.  
 

Постановка проблемы. Необходимость активизации 

инновационной деятельности в Украине очевидна. Переход к 

инновационному типу экономического роста является для нее 

непременным условием вхождения на  равных в ЕС. А это 

предусматривает целеустремленные усилия государства для 

формирования восприимчивой к инновациям экономической 

системы, создания механизма экономического взаимодействия на 

субъекты  хозяйствования, при котором бы конкурентные 

преимущества добывались лишь благодаря активной 

инновационной деятельности и эффективными инновационными 
решениями.  

Інноваційна діяльність в сільському господарстві вимагає 

впровадження заходів з використання новітніх досягнень науки та 

техніки. Це удосконалення старих або створення нових знарядь 

праці, вирощування високопродуктивних, придатних для певної 

зони вирощування районованих сортів сільськогосподарських 

культур та порід тварин, впровадження наукових розробок і т. д.  

Визначення довгострокової стратегії інноваційного розвитку є складним 

питанням, яке потребує реалізації заходів, при йомів для забезпечення 

економічного зростання, використовуючи систему генерації нових знань, 
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конкурентні механізми, підприємницьку активізацію та державну 

підтримку. 

Анализ последних исследований. Основные теоретические и 

методологические положения, связанные с раскрытием сущности и 

содержания инноваций, инновационных процессов и 

инновационной деятельности, особенностями и закономерностями 

их проявления в сельскохозяйственных предприятиях 

исследовались в трудах ученых: В. Андрийчук, В.И. Благодатного, 
В.А. Василенко, С. Володина, А.И. Ция, А.В. Донца, В.А. Заготова, 

М.В. Зубца, С.М. Ильяшенко, М.И. Кисиль, М.Ф. Крапивка, М.И. 

Лобанова, П. Макаренко, М.И. Малика, Л.И. Михайловой, Ю.Н. 

Новикова, И. Осипова, И.А. Павленко, П.Т. Саблука и др. Несмотря 

на проведении исследования, особенности управления 

инновациями и на сегодняшний день остаются актуальными.  

Целью статьи является исследование инновационного развития 

сельскохозяйственной отрасли Украины, выявление проблем 

внедрения инноваций в производство сельскохозяйственной 

продукции и нахождение путей их преодоления.  

Результаты исследования. Лидерами в производстве мировой 

научной продукции являются США и Япония. Считается, что 
приблизительно 80% всех мировых инноваций создается в США, 

расходы их на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы (НИОКР) превышают расходы Англии, Франции, Германии и 

Италии вместе взятых и составляют более половины затрат на НИОКР 

развитых стран. Такое внимание к НИОКР привела к тому, что в США 

продается 90% новых товаров и лишь 10% старых, поступивших на 

рынок более 5 лет назад. 

Переход украинской экономики к рыночным отношениям 

сопровождается всевозростающим научно-техническим и 

технологическим отставанием от индустриально развитых стран. 

Причина этого – отсутствие до последнего времени стабильной 
стратегии развития страны, что повлекло нестабильность и 

ситуативность экономических процессов. Несмотря на то, что в 

последние годы численность научно-технических работников в 

Украине значительно уменьшилась, страна еще имеет мощный 

научный потенциал, способный выполнять сложные фундаментальные 

и прикладные исследования. Ведь Украина известна в мире своими 

выдающимися учеными, научными коллективами и наукоемкими 

производствами. 

Как сейчас, так и в будущем нам стоит держать ориентир на 

«Международную кооперации», которая позволит использовать 

различные формы международного научно-технического и 
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производственного сотрудничества. По нашему мнению, наиболее 

эффективной формой международной технической взаимодействия 

является развитие совместного предпринимательства. 

Подсчитано, что количество изобретений, которые осуществлены в 

сфере переработки продукции АПК в XX в. и введен в практику, в 

несколько раз превышает показатели, достигнутые человечеством в 

течение исторического периода развития (несколько тысячелетий). 

Считаем, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем в связи с 
бурным развитием информатики и управления научно-техническим 

прогрессом [12, с. 29].  

Инновационная модель развития АПК Украины является гарантией 

экономического благосостояния в будущем, поэтому инновационное 

предпринимательство в технико-технологической сфере - это 

требование времени. 

Основными изменениями в товарной структуре мировой торговли 

является рост удельного веса готовых изделий (прежде всего машин и 

оборудования), химических товаров, при падении доли топлива, сырья 

и продовольствия. По данным Мировой организации торговли, в 

течение последнего десятилетия прошлого века в объемах мирового 

экспорта часть сельхозпродукции уменьшилась с 12,2 % до 9 %, 
добывающей продукции – с 14,3 % до 13,1 %, продукции отделочной 

промышленности – увеличилась с 70,5 % до 74,9 %. При этом часть 

машиностроительного и транспортного оборудования увеличилась с 

35,8 % до 41,5 %, офисного и телекоммуникационного оборудования – 

с 8,8 % до 15,2 %, химической промышленности – с 8,7 % до 9,3 % [1].  

Кризисное состояние, в котором находится экономика Украины, 

наглядно отображается динамикой таких обобщенных показателей, как 

объемы валовых инвестиций и их источники (табл. 1). 

Таблица 1  

Распределение источников  финансирования инновационной 

деятельности [5, 11] 
 

Источники  

финансиров

ания  

2000 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 

Млн. 

грн. % 

Млн. 

грн. % 

Млн. 

грн. % 

Млн. 

грн. % 

Всего 

1757,1 

100,

0 8045,5 

100,

0 

13813,

7 

100,

0 

12180,

1 

100,

0 

Собственные 

средства 1399,3 79,6 4775,2 59,4 

13427,

0 97,2 

10742,

0 88,2 

Государствен

ный бюджет 

7,7 0,4 87,0 1,1 55,1 0,4 639,1 5,2 
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Іностранные 

инвесторы 

133,1 7,6 2411,4 30,0 58,6 0,4 107,0 0,9 

Прочие 

источники 217,0 12,4 771,9 9,6 273,0 2,0 692,0 5,7 

 

Как и в прошлые годы, в 2018 году основным источником финансирования 
инновационной деятельности были собственные средства предприятий, 

часть которых в общем объеме финансирования  составила  88,2 %, 

бюджетные средства получили лишь 38 предприятий, объем которых 

составил 5,8 % общего объема финансирования, средства иностранных 

инвесторов – 0,9 %, прочие источники финансирования, которые включают и 

кредиты банков – 5,7 %. Наиболее оптимальным инновационным климатом в 

экономике Украины был в 2010 году, где собственные средства составили 

рекордно низкую удельный вес (59,4 %) в общей структуре финансирования 

инноваций, а иностранные инвестиции возросли до максимального за последние 

18 лет уровня – 30,0 %. 

Возможности финансирования инвестиционных проектов сужались 

под воздействием хронического кризиса неплатежей, сокращения 
прибыли и увеличения количества убыточных предприятий в реальном 

секторе экономики, удорожания кредита, роста напряженности в 

банковской сфере, а также из-за резкого заострения кризиса 

государственных финансов, усиления экономической и политической 

неопределенности в стране под воздействием заострения социальных 

проблем и изменений правительства. Однако дефицит только 

оборотныхсредств в агропромышленном производстве, без учета 

капитальных вложений, составляет за год более 100 млрд. грн, в 

частности для растениеводства - 57,5 млрд.грн., для животноводства -

43,2 млрд. гривен [6]. 

Львиная доля затрат в производстве, особенно при развертывании 
принципиально новых направлений, приходится на капиталовложения 

и основные средства. Эффективным методом улучшения технико-

технологической сферы является постоянное совершенствование 

звеньев производства инновационными элементами, обеспечивает 

долговременное функционирование технологических линий без их 

полного переоснащения, а, следовательно - повышение 

рентабельности производства. Только инерция мышления тормозит 

широкое внедрение инноваций в различных сферах технико-

технологического предпринимательства. Подытоживая изложенное по 

технико-технологической сферЕ следует отметить, что технико-

технологическая сфера любого производства является наиболее 

приспособленным участком для внедрения инноваций, и 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 4 (52) 2019 

 34 

сельскохозяйственная отрасль не является исключением. Учитывая это 

можно утверждать, что инновационный принцип предпринимательства 

в данной сфере является единственно правильным путем 

интенсификации сельскохозяйственного производства. 

Считаем, что инновационная политика государства должна иметь 

целью объединения научно-технической и инновационной политики. 

Как теперь, так и в будущем инновационная политика должна быть 

комплексом экономических, организационно-политических и других 
мероприятий государства, направленных на внедрение результатов 

НТП в производство, стимулирование и поддержку инновационных 

процессов в экономике. На будущее, одним из условий успешного 

научно-технического и инновационного развития страны является 

создание и государственная поддержка различных форм кооперации 

научных, производственных и финансовых организаций и структур. 

В аграрном производстве основными формами организации в 

инновационной деятельности должны быть агротехнопарки, бизнес-

инкубаторы и другие венчурные предприятия. Агротехнопарк следует 

создавать вблизи аграрных вузов и научно-технических 

агрообъединений, сортоиспытательных и других исследовательских 

структур. 
Главной задачей таких подразделений является развитие, 

совершенствование и применение в сельскохозяйственном 

производстве новых энергосберегающих и экологически чистых 

технологий. Агротехнопарки могут быть крупные и средние 

территориальные объединения, где размещаются различные по 

величине сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие 

производство на основе разработок зональных научно-

исследовательских центров или местных аграрных университетов. В 

их состав могут входить консультативные, научные, научно-

производственные структуры, международные центры обмена 

студентами и слушателями с целью изучения аграрных рыночных 
отношений и т.д. [8]. 

При изучении ресурсного и технологического обеспечения сельского 

хозяйства, его кадрового потенциала, перспектив развития со 

вступлением в ВТО становится очевидным, что собственных 

финансовых ресурсов для реализации масштабных проектов в рамках 

стратегии развития государства, его продовольственной безопасности 

предприятиям этой сферы крайне недостаточно. 

Основой решения этих проблем является создание и эффективное 

использование такого механизма привлечения инвестиций в 

сельскохозяйственное производство, который позволил бы реализовать 

задачи отдельных отраслей и производств по осуществлению 
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перспективных проектов и обеспечения дальнейшего стратегического 

развития. В связи с этим возникает вопрос способности традиционных 

сельхозпредприятий обеспечивать внутренний спрос и выполнять 

экспортные обязательства государства на основе инновационного 

развития. 

Активизация инвестиционной деятельности в современных условиях 

связана с расширением интеграционных взаимодействий в пределах 

АПК и с участием непрофильных отраслей и создание условий для 
своевременного переоснащения предприятий аграрно-промышленного 

производства, повышение фондовооруженности труда работников, 

увеличение капитализации предприятий и получения социального 

эффекта [9]. 

Интеграционные процессы в аграрно-промышленном производстве 

закономерны, ведь обусловленные природно-климатическими 

особенностями развития аграрного сектора экономики, 

технологичностью промышленных перерабатывающих предприятий, 

разнообразием сельскохозяйственной продукции и исходящей 

продукции промышленной переработки со своими характеристики, что 

требует тесноты и углубления взаимоотношений в рыночной среде и 

активизации инвестиционной деятельности во всех составляющих 
аграрно-промышленного производства. 

Финансовой базой создания бизнеса большинства крупных аграрно-

промышленных структур было предварительное накопление 

различными путями капитала, связанное с системой реализации 

энергетических ресурсов, торговлей на оптовых и розничных рынках 

нефтепродуктами, химическими материалами, металлом, зерном, 

семенами масличных, продовольствием. 

Стоит заметить, что бизнес интересе крупных инвесторов 

распространялись преимущественно на те отрасли и предприятия, 

производственный процесс которых характеризуется низким уровнем 

трудоемкости, имеет относительно небольшой "период оборота 
капитала, а продукция - высокий уровень конъюнктурности на внешнем 

рынке. В частности, в сфере зернопроизводства сформировано 

несколько крупных агрохолдингов, одним из которых является ООО СП 

"Нибулон", земельный банк которого на сентябрь 2010 года составил 80 

тыс. га земли в обработке, 36 подразделений, расположенных в 11 

областях Украины.  За девять месяцев 2009 года по информации 

«Инвестгазеты» (№ 17 от 23.05.2010 г.) Получено 458 млн долл. чистого 

дохода [10]. 

Управление риском в инвестиционной сфере связано с реализацией 

многообразие его функций, в оценке качества управления 

целесообразно характеризовать взаимообусловленностью 
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количественных и качественных показателей в соответствии со 

следующими принципами: 

• развития (поэтапное внедрение и постепенное наращивание 

отдельных подсистем и комплексов задач, разработку и применение 

новых методов, гибкость и динамичность системы); 

• автономности (разделение системы на условно замкнутые 

контуры, информативно связанные с входной и выходной информации) 

• системности (обеспечение целостности у1 изучении системы, 
анализ взаимодействий ее элементов, определение условий 

оптимального функционирования, выбор взаимосвязанных задач, 

совместно создают относительно замкнутые контуры) 

• единства (организационная, методологическая, информационная, 

математическая и техническая построение системы, которая означает, 

что разработка каждой подсистемы и группы задач должна 

осуществляться так, чтобы обеспечить их гибкий и надежную связь с 

другими подсистемами) 

• адаптации хозяйственной деятельности (приспособление, 

регулирования отклонений отдельных задач от их комплекса) в 

условиях изменения рыночных процессов. 

Относительно практики это означает, что необходимо при 
разработке решений по финансированию инновационных процессов в 

агроформу-ванна не только определить уровни принятия таких 

решений, но и иметь стратегию снижения рисков [2]. 

На пути отечественных сельскохозяйственных предприятий 

возникают множество препятствий, они не могут конкурировать с 

деятельностью иностранных транснациональных компаний. 

Сельскохозяйственные предприятия не могут себе позволить новейшие 

технологии наравне с зарубежными сельхозпроизводителями. 

Внедрение инноваций сводится к покупке новой зарубежной техники и 

технологий, но в большинстве случаев той, что была в использовании, 

большинство сельхозпроизводителей продолжают эксплуатировать 
морально и физически изношенную технику, и технологии. Поэтому 

возникает необходимость определения направлений улучшения 

инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Прежде всего, это 

должен быть комплекс мер, охватывающий все циклы процесса 

инновационной деятельности. Система мероприятий по активизации 

инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий, по 

нашему мнению, должна включать: 

- государственную поддержку фундаментальных научных 

разработок; 

- формирование инновационной инфраструктуры; 
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- государственную поддержку подготовки 

высококвалифицированных кадров; 

- государственную поддержку создания венчурных компаний, 

технопарков, бизнес-инкубаторов, инвестиционных компаний; 

-создание системы государственной поддержки 

сельскохозяйственных предприятий, занимающихся инновационной 

деятельностью (предоставление льготного налогообложения, 

выделения грантов, субвенций) 
- создание системы льготного кредитования сельского хозяйства; 

- создание аграрного банка, ипотечное кредитование; 

- введение системы лизинговых отношений; 

- привлечение к процессу инвестирования аграрной сферы 

иностранных и отечественных инвесторов; 

-  устранение межотраслевых диспропорций в финансировании 

аграрной отрасли из государственного бюджета; 

- создание стабильного и прозрачного законоведения по 

осуществлению экспортных операций; 

- взвешенная и эффективная политика государства по поддержке 

отечественного товаропроизводителя. 

Научные исследования требуют ежегодного масштабного 
финансирования и всесторонней государственной поддержки, 

поскольку от этого зависит научный уровень и качество новаций, что 

чрезвычайно важно в условиях распространения на украинском рынке 

научно-технической продукции конкурентоспособных иностранных 

техники и технологий, по технико-экономическим параметрам не 

уступают отечественным [3]. 

Особенно это касается импорта сельскохозяйственной техники, 

семян иностранных сортов сельскохозяйственных культур и средств 

защиты растений. Финансовая поддержка инновационной деятельности 

необходимо также на других этапах инновационного процесса, 

поскольку стимулирование внедрения должна обеспечить спрос на 
отечественные научные разработки. 

Выводы.  Тремя условиями, которые дают возможность странам 

продвигаться вверх по технологической лестнице, является: 1) 

политическая стабильность, которая позволяет инвесторам надеяться 

на получение прибыли; 2) наличие большого класса 

предпринимателей, инженеров, техников и квалифицированных 

рабочих, которые разрабатывают и производят товары; 3) внедрение 

новых технологий и техники, а также соответствующая система 

образования для подготовки образованных специалистов, которые 

владеют знаниями, необходимыми для их обслуживания. 
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В конце следует отметить, что нынешнее состояние села требует 

разработки комплексной программы его возрождения, которая, помимо 

прочего, предусматривала пересмотр взятых на себя Украиной 

обязательств при вступлении в ВТО и увеличение финансовой 

поддержки аграриев. 
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OF THE AGRARIAN SECTOR OF UKRAINE 

 

Summary 

 

The article examines the state of innovative development of the 

agricultural sector of Ukraine, problems on the way of introducing 
innovations in agricultural production, and the innovative way of 

developing agriculture in Ukraine. Problems on the way of introducing 

innovations into agricultural production are identified and factors hindering 

the innovative development of agricultural enterprises are indicated. 

Currently, there is a need to identify areas for improving innovation in 

agriculture. First of all, this should be a set of government support 

measures, covering all cycles of the innovation process, ensuring political, 

economic stability and innovative attractiveness of the agricultural sector. 
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რატი გურგენიძე 

სტუდენტური თვითმმართველობის გამოწვევები და როლი 

უმაღლესი განათლების სფეროში 

 
  სტუდენტური თვითმმართველობა არ წარმოადგენს 
იურიდიულ პირს და არ გააჩნია თვითმმართველობას 
კონკრეტული ბიუჯეტი. სტუდენტური თვითმმართველობის  
საქმიანობის  შესახებ ინფორმაცია საჯაროა და ხელმისაწვდომია 
ყველა დაინტერესებული პირისთვის. სტუდენტური 
თვითმმართველობა არის უნივერსიტეტის შემადგენლობაში 
შექმნილი სტუდენტური თვითმმართველობის სისტემა, რომელიც, 
კანონით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, 
უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისგან დამოუკიდებლად 
ახორციელებს მის უფლებამოსილებას, როგორც უნივერსიტეტის 
შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ.  
 
 საკვანძო სიტყვები: ერთიანი სტუდენტური პლადფორმა, 
წარმომადგენლობითი ორგანოები, წესდების შესაბამისად, 
მონაწილეობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
მართვაში. 
 
 საქართველოში სტუდენტური საზოგადოების განვითარებამ 

თანამედროვე ეტაპზე მნიშვნელოვანი გახადა იმის გააზრება, რომ 

დემოკრატიულ, სამართლებრივ სახელმწიფოში უნივერსიტეტის 

სრულფასოვანი განვითარება და ფუნქციონირება შესაძლებელია 

მხოლოდ სტუდენტური თვითმმართველობის სისტემის 

განვითარებით. წინა წლებში, უნივერსიტეტში არაფორმალური 

სტუდენტური გაერთიანებები ითვლებოდა იმ ფუნქციების 

მატარებლად, რომელსაც დღეს ასრულებს სტუდენტური 

თვითმმართველობა, რომელიც არის „უმაღლესი განათლების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა დაცვით, 

უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ საყოველთაო, პირდაპირი, 

თანასწორი და ფარული კენჭისყრის საფუძველზე არჩეული 

სტრუქტურული ერთეული ფაკულტეტისა და უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის წარმომადგენლობით 

ორგანოებში ამ კანონისა და უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების წესდების შესაბამისად [1]. მხოლოდ მაშინ 
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ითვლება უნივერსიტეტი გამჭირვალედ და სტუდენტებზე 

ორიენტირებულად თუ უნივერსიტეტში არსებობს თავისუფალი 

და დამოუკიდებელი სტუდენტური ორგანო (სტუდენტური 

თვითმმართველობა) რომელსაც გააჩნია ლეგიტიმაცია. 

 სტუდენტური თვითმმართველობა აირჩევა სტუდენტების მიერ 

ორი წლის ვადით და მის საქმიანობაში ჩარევის უფლება არ გააჩნია 

არც უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას და არც სხვა რომელიმე 

გარე ძალას. სტუდენტური თვითმმართველობის სამართლებრივი 

სტატუსი განისაზღვრება „უმაღლესი განათლების შესახებ“, 

საქართველოს კანონით, უნივერსიტეტის წესდებით და 

თვითმმართველობის დებულებით.  

 სტუდენტური თვითმმართველობა არის უნივერსიტეტის 

შემადგენლობაში შექმნილი სტუდენტური თვითმმართველობის 

სისტემა, რომელიც, კანონით გათვალისწინებული შემთხვევების 

გარდა, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციისგან დამოუკიდებლად 

ახორციელებს მის უფლებამოსილებას, როგორც უნივერსიტეტის 

შიგნით ასევე მის ფარგლებს გარეთ.  
  სტუდენტური თვითმმართველობა არ წარმოადგენს 

იურიდიულ პირს და არ გააჩნია თვითმმართველობას 

კონკრეტული ბიუჯეტი. სტუდენტური თვითმმართველობის  

საქმიანობის  შესახებ ინფორმაცია საჯაროა და ხელმისაწვდომია 

ყველა დაინტერესებული პირისთვის. 

 სტუდენტური თვითმმართველობა მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს უნივერსიტეტის სტუდენტებზე არაფორმალური 

განათლების მხრივ და ასევე  ხელს უწყობს სტუდენტთა 

უფლებების დაცვას, ირჩევს წარმომადგენლებს ფაკულტეტის 

საბჭოში, რომელთა არჩევის წესი განისაზღვრება ფაკულტეტის 

დებულებით. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან 

თანასწორუფლებიანი თანამშრომლობის საფუძველზე წყვეტს 

სასწავლო პროცესთან და მატერიალურ საკითხებთან 

დაკავშირებულ პრობლემებს. შეიმუშავებს წინადადებებს 

ფაკულტეტის ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მართვის სისტემისა და სწავლების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, 

რომელთაც წარუდგენს ფაკულტეტის საბჭოს, 

წარმომადგენლობით საბჭოს და აკადემიურ საბჭოს. ასევე 

პერიოდულად ახდენს აკადემიური პერსონალის მუშაობის 

შეფასებას, უზრუნველყოფს სტუდენტთა მონაწილეობას 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვაში, 

წინამდებარე მიზნების მისაღწევად ახორციელებს უმაღლესი 

განათლების შესახებ კანონით, უნივერსიტეტის წესდებითა და ამ 

დებულებით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებას. 

 სტუდენტური თვითმმართველობის ჩამოყალიბებიდან არ 

არის გასული დიდი პერიოდი. ის რამოდენიმე წელია რაც 

არსებობს საქართველოში, მაგრამ  უნივერსიტეტის და 

სტუდენტური თვითმმართველობის ასეთი მჭიდრო კავშირი 

განპირობებულია ღრმა და ობიექტური ფაქტორებით. 

სტუდენტური თვითმმართველობა თამაშობს მედიატორის როლს 

სტუდენტებსა და ადმინისტრაციას შორის. აქვე იბადება კითხვა, 

თუ რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს სტუდენტური 

თვითმმართველობის ისეთი სახით არსებობას, როგორითაც ეს 

მოქმედი „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს 

კანონითაა გარანტირებული. თუმცა, გამომდინარე იქედან, რომ 

საქართველოს მიისწრაფვის, გახდეს ერთიანი ევროპული სივრცის 

ნაწილი და თავისმხრივ, უნივერსიტეტებს აქვთ საჯარო ფუნქცია, 

მნიშვნელოვანია, რომ მხედველობის მიღმა არ დარჩეს რიგი 

მნიშვნელოვანი ფაქტორები, ხოლო საბოლოო დასკვნის 

გამოტანამდე კარგად გავიაზროთ სტუდენტური 

თვითმმართველობის როლი საზოგადოების ჩამოყალიბების 

პროცესსა და უმაღლესი განათლების ხარისხთან მიმართებით. 

 თანამედროვე მსოფლიოში უმაღლესი განათლების სისტემის 

ერთ-ერთ ძირითად კომპონენტად მოიაზრება ე.წ. 

საუნივერსიტეტო ცხოვრება, რომლის განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობაზე მოწმობს ის გარემოებაც, რომ იგი მსოფლიოს 

უნივერსიტეტების რეიტინგების დადგენისას ყოველთვის 

ცალკეულ მახასიათებლებად არის გამოყოფილი. ისე, როგორც ამა 

თუ იმ უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულის 

პროფესიონალიზმის ხარისხი და კონკურენტუნარიანობა 

განსაზღვრავს სასწავლებლის რეიტინგს, ასევე უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ შემოთავაზებული 

სტუდენტური ცხოვრების ხარისხიც მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენს უნივერსიტეტის რეპუტაციაზე. ტერმინი 

„საუნივერსიტეტო ცხოვრება“ საკუთარ თავში მოიცავს 

სტუდენტთათვის ღირსეული გარემოს, სპორტული, 

კულტურული, საგანმანათლებლო თუ გასართობი აქტივობების 
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არსებობას/არარსებობას, არაფორმალური განათლების მიღების 

შესაძლებლობებისას და სხვა მზგავსი საკითხების ერთობას. 

აღსანიშნავია, რომ ამ ღონისძიების ძირითადი ნაწილის 

განხორციელების უფლებამოსილება მსოფლიოს წამყვან 

უნივერსიტეტებში სტუდენტურ თვითმმართველობებს/ 

გაერთიანებებს აქვთ მინიჭებული [2], რაც, თავის მხრივ, 

ცხადყოფს, რომ სტუდენტური თვითმმართველობის გამართული 

ფუნქციონირება პირდაპირ უკავშირდება სტუდენტური 

ცხოვრების ხარისხს. 

 აღნიშნულ ინსტიტუტს, გარდა იმისა, რომ იგი განსაზღვრავს 

საუნივერსიტეტო ცხოვრების ძირითად ასპექტებს, ენიჭება სხვა 

მნიშვნელოვანი ფუნქციაც, როგორიცაა სტუდენტების 

მონაწილეობის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტის მართვით 

პროცესში. 

  დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე თითქოს 

გაურკვეველია, რა მნიშვნელობა შეიძლება ქონდეს სტუდენტური 

თვითმმართველობის ისეთი სახით არსებობას, როგორითაც ეს 

მოქმედი „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს 

კანონითაა გარანტირებული. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით 

შეიძლება გაჩნდეს კითხვები, გამომდინარე იქედან, რომ 

საქართველო მიისწრაფვის, გახდეს ერთიანი ევროპული სივრცის 

ნაწილი და თავისმხრივ, უნივერსიტეტებს აქვთ საჯარო ფუნქცია, 

რომლის მხედველობის მიღმა არ უნდა დარჩეს რიგი 

მნიშვნელოვანი ფაქტორები, ხოლო საბოლოო დასკვნის 

გამოტანამდე კარგად გავიაზროთ სტუდენტური 

თვითმმართველობის როლი საზოგადოების ჩამოყალიბების 

პროცესსა და უმაღლესი განათლების ხარისხთან მიმართებაში.       

არავისთვის უცხო არ იქნება, თუ ვიტყვით, რომ უმაღლესი 

განათლების ინსტიტუტები საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილს 

წარმოადგენენ და დიდ როლს თამაშობენ მის განვითარებაში. ეს 

დაწესებულებები თავისთავად არიან საზოგადოების მოდელები 

და სტუდენტთა მონაწილეობა უმაღლესი განათლების 

მმართველობის პროცესში ერთ-ერთ ძირითად ასპექტს 

წარმოადგენს. ხშირად ეს აღქმულია ბუნებრივ მოცემულობად და 

ამ ინსტიტუტების წარმომადგენლობები, უმაღლესი განათლების 

პოლიტიკის შემქმნელები, აკადემიურ თავისუფლებას და 

ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობას უმაღლესი განათლების 
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თანდაყოლილ მახასიათებლებად მიიჩნევენ. თუმცა რეალურად, ეს 

ბევრად რთული პროცესია იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც 

ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის საჭიროებაზე ზოგადი 

შეთანხმება არსებობს. როგორც კი კითხვას დავსვამთ, თუ რას 

ნიშნავს „ინსტიტუციური“ ან „საუნივერსიტეტო“ ავტონომია 

პასუხი აზრთა სხვადასხვაობას წარმოშობს. ხშირ შემთხვევაში ამ 

სიტყვას სამართებლივი მნიშვნელობა აქვს და სამინისტროებისგან 

ავტონომიის სამართლებრივი გარანტიების შექმნას გულისხმობს, 

თუმცა მაშინაც კი, როდესაც დამოუკიდებლობა 

უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით და აღიარებულია 

პრაქტიკაში, შეუძლებელია ინსტიტუცია წარმოადგენდეს 

იზოლირებულ „კუნძულს“. ინსტიტუტებზე გავლენას ახდენს სხვა 

„მოთამაშეების“ მოლოდინები და ფინანსური კონტრიბუცია. ეს 

აქტორები შეიძლება იყვნენ, როგორც სამინისტროები ან სხვა 

საჯარო ინსტიტუტები, ასევე კერძო კომპანიები ან ზოგადად 

ისეთი აბსტრაქტული ცნებაც კი, როგორიც არის 

„საზოგადოებრივი აზრი“. თუმცა აქვე აღსანიშნავია, რომ 

პრობლემას წარმოადგენს არა ზოგადად გავლენის არსებობა, 

არამედ აქტორებს შორის ურთიერთობის სწორი ბალანსის პოვნა 

და შენარჩუნება. 

უმაღლესი განათლების ინსტიტუტების მმართველობა 

ბოლონიის პროცესის საკვანძო საკითხია. უნივერსიტეტის 

მართვაში სტუდენტთა მონაწილეობა უმაღლესი განათლების 

ერთიან ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში არ იყო 

ცენტრალური საკითხი 2001 წლის პრაღის კონფერენციამდე, სადაც 

ევროპის სტუდენტთა გაერთიანების წარმომადგენელმა განაცხადა, 

რომ უნივერსიტეტებში და სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში სტუდენტთა, როგორც კომპედენტური, 

აქტიური და კონსტრუქციული პარტნიორების მონაწილეობა 

ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცის შექმნაში სასურველი და 

მისასალმებელია [3], პრაღის კომუნიკეში ასევე დადასტურდა, რომ 

სტუდენტებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა და გავლენა მოახდინონ 

განათლების ორგანიზებას და შინაარსზე და სტუდენტები არიან 

უმაღლესი განათლების საზოგადოების სრულუფლებიანი 

წევრები. იმავე საკითხებს განიხილავს ბერლინის კომუნიკეც. 

თავის მხრივ, პრაღისა და ბერლინის კომუნიკეები არის სწორედ ამ 

ერთიანი ევროპული სივრცისა და ბოლონიის პროცესის 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 4 (52) 2019 

 46 

პრიორიტეტული მიმართულებების განმსაზღვრელი 

შეთანხმებები. ბოლონიის პროცესი წარმოადგენს ევროპაში 

უმაღლესი განათლების ყველაზე მნიშვნელოვან რეფორმას და 

მოიცავს სტუდენტთა აქტიურ მონაწილეობას არამხოლოდ 

მმართველობაში, არამედ მთლიანად საუნივერსიტეტო 

ცხოვრებაში. ეს გულისხმობს ისეთ საკითხებს, როგორიც არის 

სტუდენტთა წარმომადგენლობა მმართველობით ორგანოში, 

გენდერული ურთიერთობები უნივერსიტეტში და ა.შ. ასევე, 

ევროპის სტუდენტთა გაერთიანებამ (ESU) რეკომენდაცია 

შეიმუშავა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის 

პროცესში სტუდენტთა მონაწილეობასთან დაკავშირებით. 

აღნიშნული ორგანიზაცია მოიცავს 39 ქვეყნის სტუდენტთა 47 

ეროვნულ გაერთიანებას.  

„ESU“-ს ძირითადი მიზანია წარმოადგინოს და  უზრუნველყოს 

სტუდენტთა საგანმანათლებლო, სოციალური, ეკონომიკური და  

კულტურული  ინტერესების  დაცვა.  რეკომენდაციაში ნათქვამია, 

რომ სტუდენტთა მონაწილეობა უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების მართვაში ნებისმიერ დონეზე 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ეროვნული ან რეგიონული 

კანონმდებლობით. 

სტუდენტური თვითმმართველობის ძირითად მიზნად სწორედ 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მართვის პროცესში 

სტუდენტთა მაქსიმალური მონაწილეობა უნდა მივიჩნიოთ. 

აღნიშნულ ინსტიტუტს აქვს ყველაზე მეტი ლეგიტიმაცია, 

ისაუბროს სტუდენტების სახელით, იმიტომ, რომ სწორედ ეს არის 

დემოკრატიული წესით არჩეული წარმომადგენლობითი ორგანო. 

 სტუდენტური თვითმმართველობა, უფლებამოსილია მე-3 

მუხლის მიხედვით მითითებული მიზნების განსახორციელებლად 

მოაწყოს შესაბამისი შეხვედრები, დებატები, ინტელექტუალური 

თამაშები, საგანმანათლებლო, ლიტერატურული, სპორტული, 

კულტურული, სამეცნიერო და კანონიტ ნებადართული სხვა სახის 

ღონისძიებები. სტუდენტური თვითმმართველობა 

უფლებამოსილია განახორციელოს საქველმოქმედო საქმიანობა. 

ასევე სტუდენტური თვითმმართველობა თანამშრომლობს სხვა 

საუნივერსიტეტო, სამთავრობო და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან, აგრეთვე გაერთიანებებთან, სახელმწიფო და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ყოველივე ამის 
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განხორციელების მიუხედავათ დღევანდელი რეალობიდან 

გამომდინარე უნივერსიტეტებში სტუდენტების 

ინფორმირებულობის ნაკლებობაა არსებული პროექტების და 

უფლება-მოვალეობების მხრივ.  
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Summary 

 

 Student self-government is not a legal entity and does not have a 

specific budget. Information on student self-government activities is public 

and available to all interested parties. Student Self-Government is a system 
of student self-government established within the University that, except as 

provided by law, exercises its authority independently of the University 

administration, both within and outside the University. 
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Рати Гургенидзе 

ПРОБЛЕМЫ И РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Pезюме 

 

 Студенческое самоуправление не является юридическим лицом и 

не имеет конкретного бюджета. Информация о деятельности 
студенческого самоуправления общедоступна и доступна для всех 

заинтересованных сторон. Студенческое самоуправление - это система 

студенческого самоуправления, созданная в Университете, которая, за 

исключением случаев, предусмотренных законом, осуществляет свои 

полномочия независимо от администрации Университета, как внутри, 

так и вне Университета. 

 

Ключевые слова: единая студенческая платформа, представительные 

органы, участие в управлении вузами. 

 

Рецензент: профессор Михаил Мамниашвили, Грузинский 

Технический Университет. 
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Артем  Науменко 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМ 

КЛИМАТОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

УКРАИНЫ 
 

В работе исследована проблема государственного управления 

инвестиционной деятельностью агропромышленного комплекса 

Украины. Проведен анализ нынешнего состояния инвестиционной 

деятельности в аграрном секторе экономики Украины. Освещены и 

конкретизированы основные проблемы стабилизации и дальнейшего 

развития инвестиционной активности сельского хозяйства. С целью 

усовершенствования инвестиционной государственной политики 

рассмотрены методы государственного регулирования 

инвестирования в Украине. Обобщено и обосновано главные 
индикаторы и стратегические направления инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе. 
 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское 

хозяйство, капитальные инвестиции, зарубежные инвестиции, 

инвестиционная деятельность, экспорт продукции.  
 

Постановка проблемы. Агропромышленный сектор Украины, 

базовой составляющей которого является сельское хозяйство, 

формирует продовольственную и в определенной мере 

экономическую, экологическую и энергетическую безопасность, 
обеспечивает развитие технологически связанных отраслей 

национальной экономики и создает социально-экономические условия 

сельского развития. Сельскохозяйственное производство не является 

привлекательным объектом для инвестирования. Поэтому проблема 

привлечения инвестиций остается чрезвычайно важной, а ее решение 

может стать одним из главных факторов выхода агропромышленного 

производства из критического состояния и обеспечения 

конкурентоспособности его продукции, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема 

государственного управления инвестиционной деятельностью 
агропромышленного комплекса всегда была актуальной. При их 

исследовании весомых научных результатов достигли ученые: П. Т. 

Саблук, Е. Е. Гудзь, М. И. Кисиль, П. А. Стецюк, Н. Я. Демьяненко, Ю. 

А. Лупенко и др. Однако недостаточно разработанными остаются 

некоторые аспекты активизации инвестиционной деятельности в 

агропромышленное производство: становление инфраструктуры 

инвестиционного рынка, разработка комплексных программ 

улучшения инвестиционного климата. 
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Цель статьи заключается в анализе особенностей 

государственного управления инвестиционным климатом аграрного 

сектора и обосновании основных механизмов государственного 

регулирования эффективности  его привлекательности для внутренних 

и внешних инвесторов. 

Изложение основного материала. Украинский аграрный сектор уже 

давно перенял от горно-металлургического комплекса звание 

локомотива экономики. Так, в прошлом году отечественные аграрии 
сформировали 12 % ВВП страны – от отрасли в казну поступило 360 

миллиардов гривен. При этом над наполнением бюджета страны 

работает почти 50 тис. сельскохозяйственных агроформирований, из 

них около 33 тысяч фермеров [12, с. 167]. 

Что бы ни говорили об Украине и ее экономике, но именно в части 

аграрного сектора Украина как никакая иная страна влияет на мировой 

рынок агропродукции. Напомним, что Украина является номером 1 в 

мире по экспорту подсолнечного масла, занимает 5-е место по 

экспорту семян подсолнечника, кукурузы, пшеницы, ячменя, сахарной 

свеклы. 

При этом ее экспортные мощности с годами увеличиваются – 

только за шесть месяцев текущего маркетингового года украинские 
компании уже поставили на внешний рынок около 18,5 млн тонн 

зерновых, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. И это при минимальной государственной поддержке, 

постоянной бумажной волоките, и на фоне экономического и 

политического кризиса. 

По мнению же иностранных специалистов, учитывая значительный 

потенциал повышения урожайности, Украина в будущем может 

претендовать на второе место в мире (после США) по объему поставок 

основных продовольственных культур. Конечно, многие могут не 

согласиться, поскольку в нынешней ситуации отечественный АПК 

стал неким заложником геополитического кризиса. [10].  
В странах с рыночной экономикой проблемы обновления основных 

фондов и внедрения прогрессивных технологий решаются благодаря 

гибкой системе начисления амортизации. В сельскохозяйственных 

предприятиях Украины амортизация как источник инвестиционных 

средств из года в год уменьшается. Основными причинами этого 

является отставание темпов переоценки основных фондов от их 

действительной стоимости в условиях инфляции [11, с. 16].  

Сезонность сельскохозяйственного производства обусловливает 

необходимость привлечения заемных средств в значительных объемах 

(более 100 млрд. грн. в год), в структуре кредитного портфеля банков 

75 % занимает коротко- и среднесрочные кредиты, а долгосрочное 
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кредитование сроком пользования 10–15 лет вообще отсутствует [8, с. 

30].  

Одновременно удельный вес инвестиций в сельское хозяйство в 

общем объеме инвестиций вырос от 6,1 % в 2010 г. (11,0 млрд. грн.) до 

11,4 % в 2018 г. (66,1 млрд. грн.) [3], что свидетельствует об 

увеличении популярности отрасли сельского хозяйства. Удельный вес 

собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей за 

период исследования уменьшился до 70,7 % в 2018 г. Стратегическими 
направлениями развития сельского хозяйства Украины на период до 

2020 г. определены прогнозные объемы инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства на основе источников их финансирования 

[5].  

Анализируя структуру капитальных инвестиций по источникам 

формирования, можно сделать вывод, что на протяжении 2010–2018гг. 

основным их источником являлись финансовые ресурсы 

отечественного происхождения, а именно собственные средства 

предприятий и организаций (табл. 1). 

Т а б л и ц а 1  

Объемы и структура капитальных инвестиций в экономику 

Украины по источникам финансирования  [4]. 
Источники 
финансирования 

2010 р. 2015 р. 
2016 

р. 
2017 

р. 
2018 

р. 

Всего 180,5 273,1 359,2 448,4 578,7 

В т. ч. за счет: 
средств 
государственного 
бюджета 10,2 6,9 9,2 15,3 22,8 

средств местных 

бюджетов 5,7 14,3 26,8 41,5 50,3 

собственных средств 
предприятий и 
организаций 111,4 184,5 248,8 310,1 409,6 

кредитов банков и 
других займов 22,8 20,7 27,1 29,6 44,8 

средств иностранных 
инвесторов 3,7 8,2 9,8 6,2 1,8 

средств населения на 
строительство жилья 18,9 32,0 29,9 32,8 34,6 

других источников 
финансирования 7,7 6,7 7,5 12,9 14,7 

В 2018 г. предприятиями и организациями за счет всех источников 

финансирования 578,7 млрд. гривен капитальных инвестиций, что в 

2,1 раза больше, чем в 2015 г. Основным источником финансирования 
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капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий 

и организаций, за счет которых освоено 70,7 % общего объема в 2018 

г., что составляет 409,6 млрд. гривен. Удельный вес заемных средств, а 

именно кредитов банков и других займов за период исследования 

уменьшился до 7,6 %, что составило 44,8 млрд. гривен в 2018 г. Что 

касается такого важного источника, как средства иностранных 

инвесторов в 2010–2018 гг., то они имели тенденцию к существенному 

уменьшению и в 2018 г. составили 1,8 млрд. гривен, что практически в 
5 раз меньше по сравнению с 2010-2011 годами (всего лишь 0,3 % 

общего объема капитальных инвестиций), что свидетельствует о 

критически низкой инвестиционной привлекательности экономики 

страны. 

Однако отсутствие единого координирующего и регулирующего 

органа в сфере государственно-частного партнерства, а также 

законодательной базы и правовой среды приводят к тому, что 

стабильные условия работы бизнеса не имеют государственной 

поддержки. [2, с. 827].  

Отметим, что украинский АПК – второй в мире по объемам 

финансирования Европейского банка реконструкции и развития 

(ЕБРР). Ежегодно учреждение инвестирует в сельское хозяйство 
Украины почти 200 миллионов евро. Ставку делают, в частности, на 

выращивании зерновых. При этом эксперты единогласно утверждают: 

чтобы украинский аграрный сектор давал прибыль, ему нужны 

инновации. По мнению эксперта аграрного рынка Владимира Лапы, 

больше всего пока аграрии нуждаются в дерегуляции. Так, в Украине 

на сегодня действует множество документов, которые не существуют в 

любой цивилизованной стране. Например, сертификаты качества на 

зерно, которые в Европейском Союзе, Соединенных Штатах и России 

отсутствуют [10].  

Также аграрии жалуются на нехватку льгот в налогообложении. 

Даже если взять те налоговые льготы, которые существуют у 
сельхозпроизводителей, а это и фиксированный налог, и аккумуляция 

НДС на счетах наших аграриев, то капитализация этих налоговых 

льгот составляет примерно 1,5 миллиарда долларов. Если говорить о 

Европейском Союзе, то там фермеры поддерживаются в сумме 50 

миллиардов евро, в Беларуси – 3,5 миллиарда долларов, Российской 

Федерации – 9 миллиардов долларов. 

В то же время, еще одну преграду на пути развития 

сельхозпредприятий составляет отсутствие оборотных средств. 

Например, для закупки новой техники, поскольку большинство 

машин, в частности зерноуборочных, уже устарели. Поэтому аграрии 

теряют иногда существенную долю урожая. Привлечь средства 
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аграрии могли бы в банках, однако занимать там деньги фермеры 

опасаются – проценты доходят до 30% годовых. Вместе с тем, по 

мнению экспертов, механизмы удешевления при данных условиях все 

же есть. [10].  

По прогнозам экспертов в среднесрочной перспективе 

отечественные аграрии смогут выйти на экспортный потенциал в 

30-45 млрд долларов. Это не является проблемой для мирового 

рынка. Средние годовые инвестиции в сельское хозяйство 142-143 

млрд. долл. При этом потребность Украины в инвестициях 

составляет 75 млрд. долл. Бразилия получает десятки миллиардов 

прямых иностранных инвестиций в год. Украина в этом 

отношении имеет большую перспективу. Поэтому возникает 

вопрос: почему эти десятки миллиардов вкладывают в сельское 

хозяйство Бразилии, а Украину обходят? Потому что существует 

множество препятствий. Иностранные инвестиции в 

отечественное сельское хозяйство не идут, разумеется, из-за 

неудовлетворительного инвестиционного климата и 

непредсказуемую государственную политику. Бизнесу не хватает 

продуктивного диалога с чиновниками. Как и в случае с 

ограничением экспорта зерновых, когда аграрии из-за 

неэффективных действий государства потеряли более 12 млрд грн. 

[1].  

Инвестиции в данную отрасль способны решить следующие 

ключевые задания развития национальной экономики: поддержание и 

стимулирование всеобщего экономического роста; поддержание 

экологической безопасности; снижение уровня бедности в 

долгосрочной перспективе. Стабильные инвестиции в сельское 

хозяйство способны создать толчок для развития новых 

инновационных технологий, так как отрасль сельского хозяйства тесно 

переплетается с химической, энергетической и другими отраслями 

народного хозяйства. Также инвестиции в сельское хозяйство 
защищены от некоторых существенных инвестиционных рисков, таких 

как колебание цен на конечные продукты сельскохозяйственной 

деятельности, изменчивость спроса и некоторых других. 

Сегодня большинство сельскохозяйственных предприятий на 

территории Украины работают если не в убыток, то с минимальным 

уровнем прибыли. Для вложения инвестиций этого недостаточно, так 

как инвесторы вкладывают средства только в отрасли с достаточным 

уровнем рентабельности. Основными факторами, которые негативно 

влияют на инвестиционный климат и обусловливают высокий риск 

инвестирования сельского хозяйства в Украине, являются затяжной и 

непоследовательный характер рыночных реформ, экономическая и 
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военно-политическая нестабильность, несовершенная финансово-

кредитная налоговая система, низкий уровень развития рыночной 

инфраструктуры, отсутствие рынка земли. 

Но вместе с тем Украина имеет целый ряд факторов, которые 

привлекают инвесторов, – емкий рынок, невысокая цена трудовых 

ресурсов, выгодное географическое положение, благоприятные 

климатические условия. В данное время для сельского хозяйства 

нашей страны важное значение имеет повышение его 
конкурентоспособности и на этой основе увеличение объемов 

инвестиций [6, с. 44].  

Формирование благоприятного инвестиционного климата, 

увеличение объемов инвестиций является предусловием постепенного 

восстановления экономического роста страны. Поэтому 

инвестиционная государственная политика должна строиться на 

комплексном подходе, который объединяет механизмы развития 

инвестиционного потенциала страны, ее регионов и отраслей, в 

первую очередь АПК. С целью усовершенствования инвестиционной 

государственной политики целесообразно изучить зарубежный опыт и 

обозначить приоритетные направления для применения в Украине. В 

отраслевой структуре инвестиций в основной капитал наибольший 
объем вложений приходится на промышленность и сельское хозяйство 

[9 c. 44].  

Процесс увеличения объемов инвестиций в национальную 

экономику Украины сдерживает ряд факторов: непоследовательная 

инвестиционная политика государства в аграрной сфере с 

преобладанием выделения средств по остаточному принципу и 

несовершенство механизмов ее использования; неразвитая 

инновационная инфраструктура, чрезмерный износ и отсутствие 

условий воспроизведения основных средств; низкий уровень 

доходности сельскохозяйственных предприятий и неблагоприятные 

условия для ведения малого бизнеса на селе; несовершенный механизм 
экономических отношений между отраслями, что негативно влияет на 

инвестиционную привлекательность аграрного сектора экономики. 

Поэтому проблема инвестиционного обеспечения развития сельского 

хозяйства обретает масштабность и большую значимость, ее решение 

имеет национальное значение и требует консолидации усилий всех 

звеньев и сфер производства, органов государственной власти и 

управления экономикой [5, с. 17].  

Для решения основных финансово-экономических проблем 

привлечения инвестиций в сельское хозяйство необходимо: 

усовершенствование инвестиционной политики государства путем 

усиления роли инвестиционной поддержки сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей и усовершенствования механизмов ее 

реализации, улучшения условий для привлечения внешних инвестиций 

в агропромышленное производство и развитие сельских территорий; 

усовершенствование механизмов государственной инвестиционной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей путем 

предоставления ее на поворотной основе, недопущения случаев 

необоснованного выделения и нецелевого использования средств, 

увеличения финансирования инвестиций в развитие организаций 
бюджетной сферы сельских территорий до уровня их потребностей; 

формирования механизма поддержки инвестиций личных сельских 

хозяйств; создание условий для приоритетного развития 

животноводства за счет средств государственного бюджета, кредитов 

и капитала инвесторов; обеспечение стабилизации и усиления роли 

кредитного механизма при формировании источников 

финансирования инвестиций в сельское хозяйство; устранение преград 

в деятельности иностранных инвесторов в сельском хозяйстве с 

соблюдением национальных интересов; предоставление депрессивным 

сельским регионам статуса территорий приоритетного развития, что, 

согласно законодательству, предусматривает льготы инвесторам; 

усиление уровня защиты прав инвесторов, а также собственников 
земельных участков и имущественных объектов; осуществление 

мероприятий по обеспечению финансирования развития материально-

технической базы научных учреждений агропромышленного 

комплекса на уровне не меньше 6 % стоимости их основных средств 

[7].  

Выводы. Государственная инвестиционная политика в аграрной 

сфере должна стать одним из главных направлений выхода из 

производственного, финансового и материально-технического кризиса 

аграрной сферы. Потребность Украины в инвестициях составляет 

75 млрд. долл. Государство может влиять на мотивацию развития 

инвестиционной деятельности в АПК используя такие рычаги 
регулирования, как налоговая, бюджетная, монетарная, 

антимонопольная и ценовая политика. Решение проблем 

инвестиционного развития будет способствовать рациональному и 

эффективному использованию заемных средств. 
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ზაზა ქოიავა 

დროის მართვა 

 

 სტატიაში, ფართოდ და მკაფიოდაა გამოკვეთილი დროის 
მართვის მნიშვნელობა ადამიანთათვის, როგორც პროფესიულ 
საქმიანობებში, ისე პირად ურთიერთობებში. საუბარია, დროის 
მენეჯმენტის სირთულეებსა და გათავისება, დანერგვაზე.  
 აგრეთვე, საუბარია დროის მართვისათვის საჭირო ბერკეტებზე, 
როგორებიცაა "ABCD მეთოდი"  
 სტატიაში ავტორი ასევე ეყრდნობა სტეფან ქავის ე.წ. 
"კვადრატების მატრიცას". თანამედროვეობის ტემპებიდან 
გამომდინარე, ფაქტობრივად შეუძლებელია ამ მეთოდების გარეშე 
დროის ეფექტური მართვა. რასაკვირველია, სტატიის ბოლოში 
მოცემულია რჩევები, რომელთა გათვალისწინებისა და მართვის 
ბერკეტებთან ერთად კოლაბორაციის შემთხვევაში დროის 
მართვის სიმძიმეების შემსუბუქება გარკვეულწილად 
შესაძლებელია. 
 

საკვანძო სიტყვები: დრო, მართვა, სტრესი, ჩვევა, კრიზისი.  
 

დროის მენეჯმენტი არის ხელოვნება, სწორად გამოიყენო და 

გაანაწილო ყოველდღიურად მოცემული 24 საათი, მონახო 

ბალანსი რელაქსაციასა და მუშაობას შორის, საზოგადოებრივ 

აქტივობასა და პირად ცხოვრებას შორის.  

ფილოსოფიურად რომ შევხედოთ, ყველაზე დიდი 

ძალაუფლება დროს ეკუთვნის, ის მიდის, გადის, შენ კი თუ 

დაეწევი და ჩაეტევი წარმატება ახლოს იქნება, ხოლო თუ ვერა, 

დრო ჩაივლის და წავა, წარსულში დაშვებული შეცდომების 

გამოსწორება შესაძლებელია, მაგრამ რთულია და მაქსიმალურ 

ძალისხმევას მოითხოვს.  

წარმატებულმა სფიქერმა და მოტივატორმა სტეფან ქავიმ 

შეიმუშავა წარმატებული ადამიანის 7 ჩვევა, რომელიც მალევე იქცა 

ბესტსელერად და ადამიანებმა მისი პრაქტიკაში დანერგვა 

დაიწყეს, სწორედ ამ წიგშია მესამე ჩვევა დროის მართვა - 

სახელწოდებით "გააკეთე პირველ რიგში ყველაზე მთავარი".  

სახელმძღვანელოს გამოშვებიდან რამოდენიმე წელში სტეფან 

ქავიმ კვლევა დაიწყო ამ 7 ჩვევიდან რომელი იყო ყველაზე ძნელი 
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პრაქტიკაში დასანერგად და კვლევის შედეგებმა ცხადყო რომ 

მესამე ჩვევა, გააკეთე პირველ რიგში ყველაზე მთავარი, ყველაზე 

რთული შესასრულებელი და პრაქტიკაში დასანერგი აღმოჩნდა 

ადამიანებისათვის. ესეიგი  ჩატარებული კვლევების მიხედვით 

ადამიანებს ყველაზე მეტად უჭირთ ჩაეტიონ მოცემულ დროში და 

დაგეგმონ ცხორება ისე, რომ მოასწრონ პირადი და პროფესიული 

საქმეები ერთდოულად. კარგად ჩალაგებულ ჩემოდანში მეტი 

ნივთი ეტევა. ამისათვის საჭიროა საქმეები დალაგდეს 

პრიორიტეტების მიხედვით და კონკრეტულ დროებში გაიწეროს. 

ზუსტად ამას ემსახურება მესამე ჩვევა, რომელსაც ჰქვია “გააკეთე 

პირველ რიგში ყველაზე მთავარი”. თუ პირველი ჩვევა - 

პროაქტიულობა ამბობს “იყავი შენი ცხოვრების მძღოლი და არა 

მგზავრი,” ხოლო მეორე ჩვევა კი ასწავლის “გადაწყვიტე სად გინდა 

მიხვიდე და დახატე რუკა იქ მისასვლელად,” მესამე ჩვევა ამბობს, 

“მიდი იქ დაბრკოლებების გარეშე და საცობებს უფლება არ მისცე, 

რომ იქ მისვლაში ხელი შეგიშალოს.” თვალსაჩინოებისათვის 

მოვიყვანოთ ერთი მაგალითი: პროფესორი შედის ლექციაზე და 

შეაქვს ორი ერთნაირი ზომის მინის ქილა, შემდეგ ერთ-ერთ 

მათგანში დებს დიდ ქვებს და კითხულობს: “სავსეა ქილა?” 

Aუდიტორია პასუხობს რომ კი. მაშინ პროფესორი იღებს მაგიდის 

ქვემოდან კენჭებს და ყრის ქილაში, კენჭებმა შეავსეს დიდ ქვებს 

შორის არსებული მანძილი, ამის შემდეგ პროფესორი ისევ 

კითხულობს, “სავსეა ქილა?” აუდიტორია პასუხობს “არა, ახლა 

ჩვენ შეგვიძლია ქილაში სილა ჩავყაროთ და შემდეგ წყალი 

ჩავასხათ.” “მართალია”, პასუხობს პროფესორი და ჯერ სილას ყრის 

ქილაში, შემდეგ კი წყალს ასხამს და ახლა ქილა ნამდვილად სავსეა. 

შემდეგ კი პროფესორი კითხულობს, “ზუსტად იგივე 

რაოდენობით, მაგრამ პირიქითა თანმიმდევრობით (ანუ ჯერ 

წყალი, შემდეგ სილა, შემდეგ ქვიშა ხოლო შემდეგ დიდი ქვები) 

რომ ჩავალაგოთ მეორე, ზუსტად იგივე ქილაში ეს ყოველივე, 

ჩაეტევა თუ არა?” ცხადია არა, არც ერთი ბუნების თუ ფიზიკის 

კანონების მიხედვით, რატომ? იმიტომ რომ დიდ ქვებს ვეღარ 

ჩაატევ ქილაში მას შემდეგ, რაც იქ წყალი, სილა და კენჭები 

განთავსდება. რა არის ამ ამბის ძირითადი არსი? ალეგორიულად 

თუ განვიხილავთ, მინის ქილა არის ადამიანთა ცხოვრება, ხოლო 

ქილაში მოსათავსებელი ქვა, ქვიშა, სილა და წყალი კი ჩვენს მიერ 

ცხოვრებაში შესასრულებელი საქმეები, რომელთაც თუ 
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პრიორიტეტების მიხედვით არ დავალაგებთ და ჯერ “დიდ ქვებს” 

არ მოვუვლით, ქილაში ისინი ბოლოში აღარ ჩაეტევიან, ანუ 

რუტინულ და/ან უაზრო ფაცი-ფუცში გაილევა ჩვენი დროის 

უმეტესი ნაწილი და ჩვენ მთავარ საქმეებს ვეღარ გავაკეთებთ. [1] 

ადამიანები დროს 4 სახის ე.წ. “კვადრატში ატარებენ”, 

თითოეული “კვადრატი” მოიცავს სხვადასხვა სახის საქმანობას. 

“კვადრატები” 2 ძირითადი “ინგრედიენტისაგან” შედგება, ესენია 

სასწრაფო და მნიშვნელოვანი. ემპირიული დაკვირვებითაც კარგად 

ჩანს, რომ საზოგადოებისა და საერთოდ კაცობრიობის უდიდესი 

ნაწილი ორიენტირებულია სასწრაფოდ გასაკეთებელ საქმეებზე და 

ზოგჯერ იმდენ დროს კარგავენ ამ ნერვულად არაფრის კეთებაში, 

რომ მთავარი მიზანი მხედველობიდან რჩებათ. 

სურათზე აღნიშნულია ჩვენი ცხოვრებისეული “კვადრატები.” 

პირველი კვადრატი გახლავთ სასწრაფო და მნიშვნელოვანი, მეორე 

არასასწრაფო და მნიშვნელოვანი, მესამე სასწრაფო და 

უმნიშვნელო, ხოლო მეოთხე არის არასასწრაფო და 

არამნიშვნელოვანი. განვიხილოთ თითოეული კვადრატი ცალ-

ცალკე, რა დროსაა ადამიანი თითოეულ ვითარებაში. 

I კვადრატი: “ხანძარი” 

პირველ “კვადრატში” მოიაზრება გადაუდებელი საქმეები, 

“დედლაინები,” ფორს-მაჟორული სიტუაციები, საგანგებო 

მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ჩვენს ცხოვრებაში მუდამ იქნება 

ისეთი რამ, რასაც ვერ გავაკონტროლებთ, ფორსმაჟორი, 

გაუთვალისწინებელი შემთხვევები, მაგრამ რაც არ უნდა 

პარადოქსულად ჟღერდეს, უმეტესობა ადამიანებისა პირველ 

“კვადრატში” თავიანთი სურვილით ვარდებიან, ისინი საქმეს 

აჭიანურებენ და როდესაც ბოლო დღე მოვა, მხოლოდ მაშინ 

იწყებენ ნერვულად და დაძაბულად მოქმედებას. I კვადრატში 

მეტისმეტი დროის გატარების შედეგებია: 

• სტრესი და მეღელვარება; 

• “გადაწვა”; 

• საქმის საშუალო დონეზე კეთება; 

III კვადრატი – “იატაკის ჩვარის სინდრომი” 

III კვადრატში არიან ადამიანები ვინც ცდილობს ყველას 

ყველაფერში დაეთანხმოს და ყველას ასიამოვნოს. ეს კვადრატი 

მოიცავს სასწრაფოს, მაგრამ არა მნიშნველოვანს, ამ კვადრატს ქვია 

“სხვისი პრიორიტეტები შენზე თავსმოხვეული”. მესამე კვარდატში 
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ძირითადად არის ის საქმეები, რომელზედაც შესაძლოა 

სიამოვნებით ეთქვა ადამიანს “არა”, მაგრამ არ უნდა ადამიანს 

ვინმეს აწყენინოს. მესამე კვადრატის ქმედების ძირითადი არსი – 

როდესაც ადამიანი მისთვის მნიშვნელოვან საქმეს დებს გვერდზე 

და სხვას მიჰყვება ისეთი საქმის გასაკეთებლად, რომელსაც იგი 

უმისოდაც მშვენივრად გაართმევდა თავს. მესამე კვადრატში 

დიდი დროის გატარების შედეგია: 

• რეპუტაცია, თითქოს ყველას გინდა ასიამოვნო; 

• დისციპლინის ნაკლებობა; 

• შეგრძნება, რომ “იატაკის ჩვარი” ხარ, რომელზედაც სხვები 

“ფეხებს იწმენდენ.” 

IV კვადრატი – ტრივიალური საქმეები 

IV “კვადრატში” უსაქმური, არაფრის კეთების სურვილის მქონე 

ადამიანები იმყოფებიან. ეს არის დროის ფლანგვის, ტყუილად 

კარგვის ზონა, სადაც არც სასწრაფოა რამე და არც მნიშვნელოვანი. 

ზედმეტი ძილი, ზედმეტი ტელევიზორის ყურება ან გასართობი 

თამაშები, ზედმეტი, არაფრისმომცემი დროის გატარებ 

ინტერნეტში, უზომოდ გართობა მეგობრების წრეში...  

IV “კვადრატში” ცხოვრების შედეგებია: 

• პასუხისმგებლობის ნაკლებობა; 

• განუვითარებლობა; 

• მოკლევადიან ამოცანებზე ორიენტირება; 

• არასაიმედოობა; 

II “კვადრატი” – საქმის წინასწარ დაგეგვმა, რელაქსაცია, 

ვარჯიში, მეგობრების წრეში გართობა 

II “კვადრატი” ისეთი საქმიანობებისაგან შედგება, რომელიც 

არაა ე.წ. “კარზე მომდგარი პრობლემა”, თუმცა მნიშვნელოვანია, II 

“კვადრატში” ადამიანები ასწრებენ საქმის კეთებასაც და 

მეგობრებთან ურთიერთობასაც. როდესაც საქმე მნიშვნელოვანია, 

მაგრამ არაა სასწრაფო, ადამიანთა უმრავლესობა მას “განზე დებს” 

და მხოლოდ “დედლაინის” მოახლოვებისას იწყებენ ქმედებებს 

დაძაბულად და ნერვიულად. II “კვარდატი” კი ყოველ დღე თითო 

თავის მშვიდად გაკეთებას გულისხმობს, რაც აგარიდებს I 

“კვადრატს” და საშუალებას იძლევა, რომ საქმე ნაყოფიერად და 

მშვიდად გაკეთდეს. II “კვადრატში” ყოფნის შედეგებია: 

• საკუთარი ცხოვრების კონტროლი და პასუხისმგებლობის 

აღება; 
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• ბალანსი მუშაობას, გართობასა და დასვენებას შორის; 

• საქმის მაღალ დონეზე კეთება; 

ბრაიან თრეისს თავის წიგნში - "შეჭამე ბაყაყი" მოცემული აქვს 

ABCD მეთოდი, რომელის გამოყენებაც საკვანძო მნიშვნელობას 

იძენს დროს მართვაში და განსაკუთრებით სამსახურეობრივ 

საქმიანობაში, მისი მიხედვით საქმეები მნიშვნელობის 

მიხედვითაა დალაგებული, კერძოდ: 

A - უმნიშვნელოვანესი საქმეები რომლებიც აუცილებლად 

ჩვენი გასაკეთებელია, რომელთა დელეგირებაც არ შეიძლება და 

გასაკეთებელ პრიორიტეტებში აუცილებლად სიის სათავეში უნდა 

იყოს და რომლის შეუსრულებლობაც საზიანო შედეგებს მოიტანს. 

B - ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები, რომელთა დელეგირებაც 

მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიონალ და ნდობით აღწურვილ 

პირებზე შეიძლება, სხვა შემთხვევაში ისევ და ისევ ჩვენი 

გასაკეთებელია 

C -  აღნიშნავს ამოცანას რომლის შესრულებაც სასურველია 

თუმცა C-ზე კონცენტრირება მხოლოდ მაშინ შეიძლება, როცა A და 

B საქმეები უკვე მოგვარებულია, სხვა შემთხვევაში მასზე 

კონცენტრირება საზიანოა. C საქმის დელეგირება ძალიან 

სასურველია.  

D - დ პუნქტში არსებული ამოცანები კარგი იქნება თუ 

მოესწრება და გაკეთდება, მაგრამ მისი შეუსრულებლობით არ 

მოგვადგება სერიოზული ზიანი და ის მხოლოდ თავისუფალ 

დროს უნდა გაკეთდეს, D საქმის დელეგირება აუცილებელია.  

E - საქმეთა ნუსხა, რომელსაც ყოველდღე ვაკეთებთ და 

საერთოდ არაა აუცილებელი რომ გაკეთდეს, ის მხოლოდ დროს 

გვაკარგვინებს. [2] 

როცა დროსთან მიმართებით  დაგეგმვაზე ვსაუბრობთ,რა თქმა 

უნდა, მიზნის და ამ მიზნის მისაღწევად შესასრულებელი 

ქმედებების დაგეგმვას ვგულისხმობთ. შეიძლება ვინმეს დაებადოს 

კითხვა: რა საჭიროა ყველაფერი ამის წერილობითი დაფიქსირება, 

ეს ხომ ისედაც ყველა საქმიან ადამიანს აქვს თავში? აშშ-ში 

ჰარვარდის უნივერსიტეტში ჩაატარეს  თავიანთი  

კურსდამთავრებულების მიზნების ხანგრძლივვადიანი 

გამოკვლევა და დაადგინეს რომ კურსდამთავრებულების 83%-ს 

კარიერის მოწყობასთან დაკავშირებით არავითარი მიზანი არ 

ჰქონდა, 14%-სჰქონდა მკაფიოდ გამოხატული კარიერული მიზანი, 
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მაგრამ მათ იგი არ ჰქონდათ დაფიქსირებული წერილობით, 3%-ს 

კი ჰქონდა მიზანი და დაფიქსირებული კიდეც წერილობით.  მათი  

კარიერული  წინსვლის  და  ანაზღაურების გამოკვლევით კი 

გაირკვა, რომ კურსდამთავრებულების პირველ ჯგუფს საშუალო 

ხელფასი აქვს, მეორე ჯგუფის წარმომადგენლებს 3-ჯერ მეტი, 

ვიდრე პირველი ჯგუფის წევრებს, ხოლო მესამე ჯგუფს 10-ჯერ 

მეტი, ვიდრე პირველი ჯგუფის წარმომადგენლებს. ჰარვარდის 

უნივერსიტეტის მეცნიერებმა გააკეთეს დასკვნა, რომ მარტო 

მიზნის არსებობა საკმარისი არ არის, ადამიანმა იგი წერილობით 

უნდა გადმოსცეს. ეს იწვევს სიცხადეს აზროვნებაში. 

მკვლევართა და სპეციალისტთა შორის დიდი კამათი იყო იმ 

საკითხზე, რომ როდესაც საქმეს ვაკეთებთ ე.წ. "ჩაჭრის" ეფექტი 

უარყოფითად მოქმედებს ადამიანზე თუ დადებითად საქმის 

შემდგომ გაგრძელებისთვის..? ინფორმატიკის  პროფესორმა  

გლორია  მარკმა  2004 წელს  გამოქვეყნა  კვლევის  შედეგი,  

რომელშიც  მიიღეს მონაწილეობა მაღალტექნოლოგიური 

კომპანიების თანამშრომლებმა.  დაკვირვება  გრძელდება  1000  

საათზე  მეტ ხანს,  რომლის  შედეგადაც  გაკეთებულ  იქნა  

დასკვნა: ადამიანები  საშუალოდ პროექტზე  მუშაობენ  11  წუთის 

განმავლობაში  ხოლო  შემდეგ  უწევთ  სხვა  საკითზე გადართვა. 

იმისათვის, რომ ისინი დაუბრუნდნენ შეწყვეტილ საქმიანობას 

საჭიროა დაახლოებით 25 წუთი. მოცემულმა  კვლევამ  ნათელი  

მოფინა  ასევე  კიდევ ერთ  მომენტს:  ყველა  ჩაჭრა  არ  არის  ცუდი.  

არც  ისე ხშირად  სატელეფონო  საუბრიდან  ან  მეილიდან,  

რომელიც  ერთი  შეხედვით  აცდენს  მთავარი  საქმის  კეთებიდან  

ადამიანს,  ის  თავის  დროზე  იღებს  ინფორმაციას, რომელიც 

მნიშნველოვანია დავალების საუკეთესოდ შესრულებისთვის.  [3] 

7 რჩევა დროის უკეთ გადასანაწილებლად 

1.  შეავიწროვეთ პირველი კვადრატი დაგეგვმით, დასახული 

მიზნების დროში შესრულებით, საქმის არგადადებით რათა არ 

გადაიწვათ დედლაინებსა და საქმიან "ხანძრებში". 

2. ისწავლეთ "არას" თქმა ისეთ საქმეებზე, რომელთაც 

ადამიანები უთქვენოთაც მშვენივრად გააკეთებენ  და უარის თქმის 

გარეშე თქვენ ამ დროს უმნიშვნელოვანესი საქმე გაგიფუჭდებათ, 

ამით ისწავლით მესამე "კვადრატის" შემცირებას.  

3. ყოველთვის გამოიყენეთ საქმეების კეთებისას ე.წ. A B C D 

მეთოდი. 
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4. გქონდეთ თვითდისციპლინა რათა მოერიოთ მავნე ჩვევებსა 

და ფიქრებს, რომლებიც საქმეების დაგეგვმა-აღსრულებაში ხელს 

გვიშლიან. 

5. იძინეთ 8 საათი 24 საათში, ძილის დროს ტვინი ყველა ფიქრს 

და საქმეს თავის "უჯრაში" ალაგებს 

6. არავინაა ვალდებული თქვენი საქმეები აკეთოს, დრო 

დაგიგეგმოთ, მიმართულება მოგცეთ, ეს თქვენ უნდა გააკეთოთ, 

დღეს და ახლავე, რაც უფრო მეტს გადადებთ, მით მეტად 

დაზარალდებით და ჩამორჩებით.  

7. გახსოვდეთ თქვენ გაქვთ დროის 100% და საქმეთა 100%,  ოცი 

პროცენტი თქვენი საქმეებისა მოგცემთ ოთხმოცპროცენტიან 

უკუგებას, ამიტომაც გამოყავით ყველაზე მნიშვნელოვან საქმეთა 

20% და დაუთმეთ მას თვქენი დროის 80%, დანარჩენს ნაკლებად 

მნიშვნელოვან საქმეებს დროის 20%იც ეყოფა. 
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TIME MANAGEMENT 

Summary 

 

 Into the article, is the highlights of importance of time management for 

people, both in professional activities and in personal relationships. It is 
about time management difficulties and understanding of implementation. 

 There is also talk about time management tools such as the "ABCD 

method" 

 In the article, the author also relies on the so-called Stephen Kaw "The 

Matrix of Squares". Given the pace of modernity, it is virtually impossible 
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to effectively manage time without these methods. Of course, the tips at the 

bottom of the article provide some insights that can be mitigated with time 

leverage in case of collaboration. 
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Резюме 

 

 В статье широко и четко выделено значение управления времени 

для человека, как в профессиональной деятельности, так и в 

личностных отношениях. Речь идет о сложностях ощущения, 

внедрения менеджмента времени, а также о нужных рычагах 

управления времени, таких как «метод ABCD”. 

 В статье автор основывает свои суждения на т.н. «матрице 

квадратов» Стефана Кави.  Исходя из темпов современности, 
невозможно без этих методов управлять временем. В конце статьи 

данные советы, колаборацией которых с управленческими рычагами 

возможно в определенной степени облегчение тяжести управления 

временем. 

 

Ключевые слова: время, управление, стресс, привычка, кризис. 
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Валерий Резников 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СФЕРЕ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

УКРАИНЫ 

 

В статье исследованы современное состояние и эффективность 

государственной политики Украины в экологической сфере. Изучены 

существующие проблемы и основные причины, негативно влияющие на 
эффективность государственной политики в экологической сфере. 

Охарактеризованы особенности формирования и реализации 

государственной политики в экологической сфере ЕС. Опредены пути 

трансформации государственной политики в экологической сфере в 

условиях европейской интеграции Украины. 

 

Ключевые слова: государственная политика в экологической 

сфере, механизмы формирования и реализации государственной 

политики в экологической сфере, государственный экологический 

мониторинг, экологическая безопасность, экологическое образование. 

 

Постановка проблеми. Всемирный день экологического долга – 
дата, к которой население планеты потратило все ресурсы, которые 

природа способна восстановить за год. С нынешнем образом жизни 

человечеству нужно в 1,75 раз больше ресурсов, чем имеется на Земле. 

Впервые экологический долг был зафиксирован в 1970-х, когда рост 

населения и увеличение средних потребностей вытолкнули 

потребление за пределы уровня возобновляемости. С тех пор день, 

когда человечество превышает свой ежегодный планетарный бюджет, 

сдвигается вперед. Тридцать лет назад эта черта была пройдена 15 

октября, двадцать лет назад – 30 сентября, а десять лет назад – 15 

августа. В 2018 г. эта дата наступила 1 августа, а в 2019 г. 

человечество начало жить в долг перед Землей раньше, чем когда бы 
то ни было – 29 июля [6]. 

Поэтому современные мировые экологические проблемы 

становятся тем фактором, под воздействием которого все государства, 

без исключения, должны направлять свои усилия в направлении 

решения существующих проблем охраны окружающей среды и 

предотвращения возникновения экологических угроз путем 

формирования и реализации эффективной государственной политики в 

экологической сфере.  

Для Украины также внимание к экологическим проблемам, 

рациональное использование природных ресурсов, обеспечение 

экологической безопасности жизнедеятельности населения должно 
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стать неотъемлемой условием дальнейшего развития страны, где 

окружающая среда подвергается значительной антропогенной 

нагрузке. Особенно важным для Украины является переход к 

качественно новому типу роста - экологически ориентированному, 

который не только улучшает динамику социально-экономических 

преобразований, но и способствует решению существующих проблем 

охраны окружающей среды, что является необходимым условием 

дальнейшей ее интеграции в Европейский Союз. 
Анализ последних исследований и публикаций. Многие ученые 

занимаются исследованием вопросов об особенностях формирования и 

реализации государственной политики в экологической сфере, среди 

которых такие ученые, как В. Андронов, М. Андриенко, Я. Жалило, Г. 

Ломовских, А. Труш и др. Однако немало вопросов относительно 

определения направлений совершенствования государственной 

политики в экологической сфере в условиях европейской интеграции 

Украины остаются недостаточно исследованными. 

Постановка задания. Целью статьи является анализ 

эффективности государственной политики Украины в вопросах 

охраны окружающей среды в современных условиях, а также 

определение направлений по совершенствованию государственной 
политики в экологической сфере в условиях европейской интеграции 

Украины. 

Изложение основного материала. В течение длительного времени 

социально-экономическое развитие Украины сопровождается 

несбалансированной эксплуатацией природных ресурсов, низкой 

приоритетностью вопросов защиты окружающей среды, что делает 

невозможным достижение сбалансированного (устойчивого) развития 

[3]. 

Поэтому не случайно, Правительство Украины четко определило 

основные стратегические приоритеты государственной политики в 

экологической сфере, а именно: сохранение окружающей среды и 
уменьшение давления на окружающую среду, экологизация 

экономики, энергосбережение и замещение традиционных источников 

энергии путем развития экологически чистых видов энергетики, 

внедрение современных методов и стандартов утилизации всех видов 

отходов и т. д. [7]. 

Существенным недостатком государственной политики в 

экологической сфере является преимущественная ориентация на 

устранение, а не на предупреждение негативных явлений, что делает 

объективно невозможным достижение такого состояния природной 

среды, который бы отвечал требованиям украинского общества. 

Поэтому внедрение европейских стандартов в сфере охраны 
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окружающей среды, ресурсосбережения, недропользования, систем 

экологического управления и экологических критериев к товарам и 

услугам позволит Украине улучшить экологические аспекты во всех 

сферах жизнедеятельности [8]. 

Так, согласно Приложению ХХХ Соглашения об ассоциации между 

Украиной и Европейским Союзом в сфере охраны окружающей среды, 

Украина обязуется имплементировать в свое законодательство 

положения 26 директив и 3 регламентов ЕС в таких секторах как: 
управление окружающей средой и интеграция экологической 

политики в другие отраслевые политики, качество атмосферного 

воздуха, управления отходами и ресурсами, качество воды и 

управления водными ресурсами, включая морскую среду, охрана 

природы, промышленное загрязнение и техногенные угрозы, 

изменение климата и защита озонового слоя, генетически 

модифицированные организмы. 

Следует отметить, что согласно отчетам о выполнении Соглашения 

об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в 2017-2018 

гг., есть определенный прогресс в приближении государственной 

политики в экологической сфере Украины к европейским стандартам 

[4]. 
Так, в начале 2017 г. был принят Закон Украины «Об оценке 

воздействия на окружающую среду», что дает возможность воплотить 

прогрессивную, обновленную и проевропейскую модель оценки 

влияния на окружающую среду в соответствии с требованиями 

Директивы 2011/92 /ЕС «Об оценке воздействия отдельных 

государственных и частных проектов на окружающую среду 

(кодификация)». 

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 8 ноября 2017 г. 

№ 820-р одобрена Национальная стратегия управления отходами в 

Украине до 2030 г., положения которой определяют цели и принципы 

политики в этой сфере в соответствии с обязательствами Украины по 
Соглашению об ассоциации с ЕС. 

Представлен электронный сервис «Ecomapa.gov.ua», который 

включает интерактивную карту свалок Украины и мобильное 

приложение с функцией он-лайн оповещения об их выявлении. 

Во исполнение Рамочной конвенции об охране и устойчивом 

развитии Карпат, Верховной Радой принят Закон Украины «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по 

охране лесов», который запрещает рубки леса в первобытных лесах, 

вводит административную ответственность за уничтожение и 

повреждение лесов. 

8 ноября 2017 г. принято распоряжение КМУ № 796-р «О 
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Национальном плане сокращения выбросов от крупных сжигания 

установок», который направлен на постепенное и неуклонное 

сокращение выбросов диоксида серы (SO2), оксидов азота (NOx) и 

веществ в виде взвешенных твердых частиц от крупных сжигательных 

установок, общая номинальная тепловая мощность которых составляет 

50 и более МВт. 

Также принято распоряжение Кабинета Министров Украины от 31 

мая 2017 г. № 616-р «Об одобрении Концепции реформирования 
государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей 

природной среды Украины» [4]. 

Основным результатом 2018 г. по внедрению экологических 

реформ является введение механизма стратегической экологической 

оценки, принятие нового порядка осуществления государственного 

мониторинга вод в соответствии с Водной Рамочной Директивой. 

Распоряжением Кабинета Министров Украины от 7.11.2018 г. № 

825-р. одобрена Концепция создания общегосударственной 

автоматизированной системы «Открытая окружающая среда» [5]. 

В рамках управления отходами и ресурсами, создан 

Координационный совет на период до 2030 г. для обеспечения 

согласованных действий центральных и местных органов 
исполнительной власти по формированию и реализации 

государственной политики в сфере обращения с отходами. А для 

предотвращения изменения климата и защиты озонового слоя, 

Кабмином Украины 18.07.2018 г. принята Стратегия 

низкоуглеродистого развития Украины до 2050 года. 

Однако, несмотря на указанные шаги в нормативно-правовой 

сфере, в целом уровень выполнения обязательств Украины перед ЕС 

по такому направлению, как окружающая среда и гражданская защита 

по итогам 2018 г. находилась на уровне всего 22% от 

запланированного [5] . 

Дальнейшее приведение нормативно-правовой базы Украины в 
экологической сфере в соответствие с законодательством ЕС, должно 

предусматривать совершенствование механизма налогообложения 

эколого-опасной деятельности субъектов хозяйствования путем 

введения европейского принципа «загрязнитель платит» в полной 

мере, что будет способствовать уменьшению загрязнения окружающей 

среды. 

Государству, с одной стороны следует заинтересовать субъектов 

хозяйствования в осуществлении природоохранных мероприятий 

путем повышения эффективности государственного контроля за 

использованием недр и охраной окружающей среды, а с другой - 

установить более жесткую ответственность за экологические 
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нарушения, ведь охрана окружающей среды принесет необходимый 

результат только тогда, когда загрязнение будет экономически 

невыгодным для физических и юридических лиц. Необходимо усилить 

принудительную составляющую ответственности бизнеса путем 

повышения штрафных санкций. Размер штрафов за нарушение норм 

природоохранного законодательства должен соответствовать 

экономическим убыткам от нарушения окружающей среды и 

превышать стоимость предупредительных мероприятий. 
Необходимо на государственном уровне ввести обязательность 

осуществления экологического аудита и сертификации предприятий 

по европейским стандартам, которые осуществляя хозяйственную 

деятельность, загрязняют окружающую среду и негативно влияют на 

экологическую ситуацию.  

Важной предпосылкой формирования и реализации 

государственной политики в экологической сфере в условиях 

европейской интеграции является действенный экологический 

мониторинг, ведь существующая в Украине система государственного 

мониторинга окружающей среды не обеспечивает проведения 

систематических и обоснованных оценок предельно допустимых 

изменений естественных экологических систем и техногенных 
нагрузок на них и требует существенного усовершенствования. 

Поэтому система экологического мониторинга, как важная 

составляющая системы государственного управления в сфере 

природопользования, экологической безопасности, формирования 

государственной политики устойчивого развития, выполнения 

международных обязательств Украины в природоохранной сфере 

требует принципиального усовершенствования, что позволит дать 

обоснованную оценку характера изменений угроз в экологической 

сфере и определить приоритетные направления их нейтрализации. 

Необходимо доработать нормативно-правовую базу государственной 

системы экологического мониторинга и привести ее в соответствие с 
директивами ЕС в этой сфере. 

Важным направлением модернизации государственной политики в 

сфере экологической безопасности Украины в условиях европейской 

интеграции является более полное включение гражданского общества 

(общественных организаций, предпринимателей, ученых, экспертной 

среды, средств массовой информации) в процесс принятия 

государственных управленческих решений в экологической сфере. 

При этом, органы государственной власти должны обращать 

первоочередное внимание на применение государственно-частного 

партнерства именно в вопросах, касающихся экологии и охраны 

окружающей среды, ведь во всем мире существует значительный опыт 
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успешной реализации проектов государственно-частного партнерства 

именно в этой сфере. 

Например, в ЕС значительное количество проектов государственно-

частного партнерства реализуется в таких сферах, как защита 

окружающей среды, водные ресурсы, рекреационные объекты, другие 

сферы природоохранной деятельности [1; 2]. 

Обязательным также должно стать внедрение экологически 

ориентированного подхода в отраслевую политику страны, интеграция 
экологической политики во все сферы общественной жизни, 

обязательный учет экологической составляющей при разработке и 

утверждении всех государственных нормативно-правовых документов, 

принятие которых может оказать значительное влияние на экологию. 

Выводы. Таким образом, формирование и реализация 

государственной политики в экологической сфере в условиях 

европейской интеграции Украины должно происходить путем: 

стабилизации и улучшения состояния окружающей среды путем учета 

экологических вопросов при достижении целей социально-

экономического развития страны; реализации приоритетных 

национальных и государственных программ с целью создания условий 

для устойчивого сбалансированного развития государства; 
совершенствования механизмов формирования и реализации 

государственной политики в экологической сфере в направлении 

создания эффективной государственной системы обеспечения 

экологической безопасности страны; реализации экологических 

программ, направленных на улучшение качества воздуха, воды, 

развитие заповедного дела и создание целостной экологической сети в 

соответствии с европейскими стандартами. 
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გიორგი გარსევანიშვილი 

ეკოლოგიური უსაფრთხოება როგორც ეკონომიკური 

უსაფრთხოების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი 
 

    სტატიაში  განხილულია ეკოლოგიური უსაფრთხოება როგორც 
ეკონომიკური უსაფრთხოების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი და 
მიჩნეულია ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების თანამედოვე 
გამოწვევად. ნებისმიერი სახელმწიფოს ეკონომიკის განვითარება 
და მდგრადი განვითარების მიღწევა გადაჯაჭვული და 
განპირობებულია მის ეკოლოგიურ უსაფრთხოებასთან. ქვეყნის 
ეკონომიკის განვითარების ხელსაყრელი გარემოს შექმნა მისი 
ინტეგრირება თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკურ პროცესებთან 
შეუძლებელია განხორციელდეს ეკოლოგიური უსაფთხოების 
უზრუნველყოფის გარეშე.  
    გაანალიზებულია ეკოლოგიური უსაფრთხოების მიღწევის 
შესაძლებლობები საჯარო მმართველობის თალსაზრისით და 
განხილულია იმ ძირითად ღონისძიებათა კომპონენტები 
რომელთა იმპლემენტაციით შესაძლებელია ქვეყნის ეკოლოგიური 
მდგომარეობის გაუმჯობესება.  
ამასთან მნიშვნელოვანია გარემოს დაცვითი პოლიტიკის 
სათანადოდ ინტეგრირება ეკონომიკური განვითარების 
კონცეფციებსა და გეგმებში, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და 
კანონასრულების გაუმჯობესება, სუფთა ტექნოლოგიებისა და 
აპრობირებული სხვა მწვანე ინოვაციური პრაქტიკის დანერგვა.  
 ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ხელი უნდა შეუწყონ 
მოსახლეობის აქტივიზირებას მათი როლის ასამაღლებლად 
გარემოს დაცვის პრობლემატიკასთან დაკავშირებით, 
სახელმწიფომ კი - ყველა სახის ბუნებრივ რესურსზე 
უზრუნველყოს სახელმწიფო რეგულირების პრიორიტეტების 
დადგენა და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ეკოლოგიური 
პროფილით მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადება. 
    ეკოლოგიური უსაფრთხოების მოწესრიგება და 
უზრუნველყოფა  საჯარო მმართველობითი სტრუქტურების 
ძალისხმევით მიიღწევა, რაც ითვალისწინებს დინამიურად 
განვითარებად საერთაშორისო ურთიერთობებს მსოფლიო 
თანამეგობრობაში. ამიტომაა, რომ საქართველოს ხელისუფლება 
აცნობიერებს, რომ ქვეყნის ეკოლოგიური უსაფრთხოების დაცვა 
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მჭიდრო რეგიონურ და საერთაშორისო თანამშრომლობას 
საჭიროებს. აზერბაიჯანს, სომხეთს, თურქეთსა და საქართველოს 
შორის წარმატებული თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს რეგიონში 
გარემოს დაცვის გაძლიერებას და ეკოლოგიური უსაფრთხოების 
განმტკიცებას. მიმდინარე პერიოდში კი ქვეყნისთვის უმთავრეს 
პრიორიტეტულ მიმართულებას ეთნოკონფლიქტების 
მოწესრიგება წარმოადგენს. 
 

 საკვანძო სიტყვები: ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია. 
ეკოლოგიური უსაფრთხოება. ეკონომიკური უსაფრთხოება. 
სახელმწიფო. საზოგადოება. საჯარო მმართველობა. პოლიტიკა.  
 

შესავალი 
 

 ეროვნული უსაფრთხოება მოიცავს ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, 

ეკოლოგიურ, მეცნიერულ - ტექნიკურ, ინფორმაციულ-

ანალიტიკურ, სამხედრო უსაფრთხოებებს და ა.შ.  ეკონომიკური 

უსაფთხოება კი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების ბაზისად 

გვევლინება რამდენადაც იგი ეროვნული ეკონომიკური სისტემის 

დამოუკიდებლობის,  თვითმყოფადობის, მდგრადი განვითარების, 

საშინაო და საგარეო მუქარების პრევენციის, თავიდან აცილების 

და მინიმიზების უნარს გამოხატავს.  

    ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა არაა ახალი 

მიმართულება. ბოლო პერიოდში საქართველოში მნიშვნელოვნად 

გააქტიურდა ეკონომიკურ უსაფრთხოების პრობლემების 

შესწავლა. ეკონომიკური უსაფთხოების კრიტერიუმებისა და 

მაჩვენებლების შესახებ სხვადასხვა მიდგომები არსებობს. დღეის 

მდგომარეობით ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას აფერხებს და 

მასზე მოქმედი საფრთხეებიდან აღსანიშნავია:  გარე და შიდა 

დესტრუქციული ძალების მოქმედება,  მაგ: გლობალური 

დაძაბულობა, ოკუპაცია, ტერორიზმი, კიბერ თავდასხმები და ა.შ.; 

ქვეყნის ტერიტორიული და პოლიტიკური მთლიანობის 

დარღვევა, თანამედროვე მაკროეკონომიკური აზროვნების 

ჩამოყალიბების დაბალი ტემპები, ცხოვების დაბალი დონე, ქვეყნის 

ერთიანი ბაზრის ჩამოუყალიბებლობა, კორუფციისა და 

ჩრდილოვანი ეკონომიკის მასშტაბები, შიდა (მშპ) პროდუქტის 

დაცემის დონე, ლარის გაუფასუება (ინფლაცია), უმუშევობის 

დონე, იმპორტის წილი შიდა მოხმარებაში, დემოგრაფიული 
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მაჩვენებლები, ეკოლოგიური (გარემოს დაცვითი) კრიზისი და 

სხვა.  

 საქართველო სამხრეთ ევროპისა და აზიის შესაყარზე 

მდებარეობს. მას საკმაოდ რთული რელიეფი და მრავალფეროვანი 

ბუნებრივ-კლიმატური პირობები გააჩნია. დღეს მსოფლიოს 

უმეტესი ქვეყნების ეკონომიკისა და სახელმწიფოებრიობის 

განვითარება განპირობებულია მის ეკოლოგიურ 

უსაფრთხოებასთან. ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების 

ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და მისი დაახლოება თანამედროვე 

ცივილურ ეკონომიკურ პროცესებთან შეუძლებელია 

განხორციელდეს ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

გარეშე. დედამიწის ყველა კონტინენტზე სიტყვა ეკოლოგია 

საკმაოდ პოპულარული გახდა. მასში იგულისხმება ორგანიზმებსა 

და გარემომცველ ბუნებას შორის ურთიერთკავშირი. ბუნებრივი 

პირობების შეცვლა იწვევს ორგანიზმების შეცვლას. ცხოვრება და 

ადამიანთა გარემომცველი სამყარო ერთი მთლიანი განუყოფელი 

ნაწილებია. ეს კომპონენტები-მცენარეული საფარი, ცხოველები, 

ფრინველები და ადამიანები მჭიდროდ არიან ბუნებასთან 

დაკავშირებული და წონასწორობაში იმყოფებიან მასთან. 

წონასწორობის დარღვევა იწვევს ეკოლოგიურ კატასტროფებს, რაც 

აუნაზღაურებელ ზიანს აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას. თვით 

ტერმინი „ეკოლოგია„ ბერძნული წარმომავლობისაა და ორი 

მეცნიერების ეკოლოოგის და ეკონომიკის საწყისადაა მიჩნეული. 

ადამიანთა საქმიანობის ეს ორი სფერო და მათი შესაბამისი 

მეცნიერებები მჭიდრო ურთიერთ კავშირში განსაზღვრავენ 

განვითარების საბაზრო და სახელმწიფო მართვის ფორმებს, 

მეთოდებს და საზღვებს. აქედან ნათლად ჩანს რომ მიმდინარე 

პირობებში ეკონომიკის განვითარებას მრავალი ფაქტორი 

განაპირობებს რომელთაგან ეკოლოგიური ფაქტორი ერთერთ 

მთავარ კომპონენტს წარმოადგენს. ადამიანების უმრავლესობა 

მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ კარგი ჯანმრთელობა არ გულისხმობს 

მხოლოდ ავადმყოფობისაგან თავის დაღწევას, საზოგადოების 

თითოეული წევრი მხნედ უნდა გრძნობდეს თავს, იყოს 

შრომისუნარიანი, რათა მიაღწიოს კეთილდღეობის არსს. 

თითოეულ სოციალურ ინდივიდს აქვს თვითგამოხატვის და 

თვითდამკვიდრების მოთხოვნილება, ყველას სურს იყოს არა 

როგორც ,,ჭანჭიკი“ ცხოვრებაში, არამედ როგორც საკუთარი ბედის 
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განმკარგავი, ერთადერთი და განუმეორებელი პიროვნება. სწორედ 

ამ მოტივაციის გადაწყვეტილებით, ეკოლოგიური უსაფრთხოება 

ეკონომიკური უსაფრთხოების და შესაბამისად ქვეყნის 

ეკოლოგიური რისკების განმსაზღვრელი მთავარი დოკუმენტის-

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ერთ-ერთი 

აუცილებელი ინსტრუმენტი და შემადგენელი ნაწილია. 

ეკოლოგიური უსაფრთხოების წინაშე მდგარი გამოწვევების 

ანალიზი ადასტურებს, რომ მის უგულვებელყოფას არა მხოლოდ 

ეკონომიკური და ადამიანის ჯანმრთელობის პრობლემების, 

არამედ სახელმწიფოებრივი ხასიათის რისკების გამოწვევაც 

შეუძლია. 

ეკოლოგიური უსაფრთხოება როგორც ეკონომიკური 

უსაფრთხოების  კომპონენტი 

 ეკონომიკური უსაფრთხოების პრაქტიკული პრობლემების 

კვლევა მსოფლიოში ძირითადად მე20 საუკუნის მე2 ნახევრიდან 

გააქტიურდა, თანაც ეს პროცესები ეკოლოგიური უსაფრთხოების 

საკითხებით დაიწყო. აღნიშნული განხორციელდა მას შემდეგ რაც 

1972 წელს სტოკჰოლმში  113 ქვეყნის წარმომადგენლობით 

გაიმართა პირველი მსოფლიო კონფერენცია გარემოს დაცვის 

შესახებ. მიჩნეულ იქნა რომ ეკონომიკური უსაფრთხოება და 

ეკოლოგიური უსაფრთხოება რომლებიც სოციალურ 

უსაფრთხოებასაც გულისხმობენ საზოგადოებისათვის ერთიანი 

მთლიანი პრობლემების შემადგენელი ნაწილები არიან. ზოგადად 

ეკონომიკური საქმიანობა ხომ ადამიანთა საწარმო–ოსამეურნეო 

მოღვაწეობას გულისხმობს მათი მრავალმხრივი 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მიზნით. სწორედ 

პიროვნებისა და საზოგადოების კეთილდღეობის უზრუნველყოფა 

შესაძლებელია ადამიანის მოთხოვნილებების 

დაკმაყოფილებისათვის სოციალური ეკონომიკური და 

ეკოლოგიური პრობლემატიკის მხოლოდ ჰარმონიული მართვის 

პირობებში. აქედან გამომდინარე ეკონომიკური უსაფრთხოებისა 

და ეკოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფა პიროვნების, 

საზოგადოების და სახელმწიფოს სტაბილური და მდგრადი 

განვითარების მატერიალურ საფუძველს წარმოადგენს.  

     1992 წელს მსოფლიომ რიო–დე–ჟანეიროს სამიტზე „დღის 

წესრიგი 21_ე საუკუნისათვის“ დეკლარაციით აღიარა 

განვითარების მეთოდოლოგიური სამერთიანობა- სოციალური, 
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ეკონომიკური და ეკოლოგიური განვითარება.  მასში ახლებურად 

არის განხილული ეკონომიკისა და ეკოლოგიის ურთიეთ 

დამოკიდებულება. ნათქვამია რომ ეკოლოგია ეკონომიკის 

ანტაგონისტი კიარ არის არამედ ობიექტურად არსებული 

სისტემაა, რომლის მოთხოვნების დაცვის გარეშე ეკონომიკა ვერ 

იფუნქციონირებს, რადგან ეკონომიკას აქვს უნარი დაანგრიოს 

სახლი - დედამიწა- ადამიანის ცხოვების პირველი საფუძველი. 

    2015 წლის 25 სექტემბეს გაეროს 193 წევრი ქვეყანა შეთანხმდა 

მდგრადი განვითარების დღის წესრიგის დოკუმენტზე სათაურით 

„ ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა; 2030 წლის დღის წესრიგი მდგრადი 

განვითარებისათვის“ .  ეს დღის წესრიგი მოიცავს 17 მიზანს და 169 

ამოცანას. აღნიშნული კონცეფცია ორიენტირებულია მდგრადი 

განვითარების 3 ურთიერთ დაკავშიებულ ელემენტზე: 

ეკონომიკური ზრდა, სოციალური ინკლუზია და გარემოს 

დაცვა.მიზნების განხორციელება დაიწყო 2016 წლის 1 იანვრიდან 

და ლოგიკური შედეგების მიღწევის შემთხვევაში დასრულდება 

2030 წლის 31 დეკემბრისათვის. 

     უსაფრთხოება განეკუთვნება საზოგადოების უმთავრეს 

ფასეულობას. მისი უზრუნველყოფის გარეშე წარმოუდგენელია 

სახელმწიფოს და ზოგადად პიროვნების, საზოგადოების არსებობა 

და განვითარება. ადამიანი დღიდან წარმოშობისა ცხოვრობს 

მუდმივ საფრთხეში, ამიტომ მუდმივად აინტერესებდა მის 

გარშემო მიმდინარე პროცესები. ადამიანს სისტემატურად 

უხდებოდა საფრთხეების პირობებში ცხოვრება-სტიქიურ 

უბედურებებს, წყალდიდობებს, მიწისძვრებს, ეპიდემიებს და 

ომებს ყოველთვის დიდი ზიანი მოჰქონდა. ევოლუციის 

კვალობაზე იცვლებოდა საფრთხეების შინაარსიც. თუ 

პირველყოფილი ადამიანისთვის მთავარ საშიშროებას ბუნების 

სტიქიური მოვლენები და საარსებოს მოპოვებისათვის 

წარმოებული ბრძოლები წარმოადგენდა, დღეს აქტუალურია 

ტექნოლოგიური ავარიები,ბირთვული, ბიოლოგიური, ქიმიური 

იარაღის გამოყენების და გარემოს დაბინძურებით გამოწვეული 

საფრთხეები. 

    საქართველოში გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მრავალი 

პრობლემა არსებობს, კერძოდ: ტყეების გაჩეხვა და ხანძარი, 

კლიმატის ცვლილება, წყალდიდობა, მეწყერის მოზღვავება, ზვავი, 

ტრანსპორტის გამონაბოლქვი, რადიაქტიური ნარჩენები, 
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მდინარეების დანაგვიანება, ნაგავსაყრელები და მთავარი-2008 

წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს შეიარაღებული 

კონფლიქტის შემდეგ, საქართველოს შეშფოთებას იწვევს ის 

ეკოლოგიური ზიანი, რომელიც გამოწვეულია რუსეთის 

ფედერაციის საოკუპაციო რეჟიმის საქმიანობით ოკუპირებლ 

ტერიტორიებზე. ყოველივე აღნიშნულის გამო ქვეყნის 

ეკოლოგიური უსაფრთხოება მნიშვნელოვან საზრუნავს 

წარმოადგენს ეროვნულ, რეგიონულ და ადგილობრივი მართვის 

დონეზე, რაც საჯარო მმართველობის ორგანოების მხრიდან 

ეფექტურ და ქმედითი ღონისძიებების გატარებაში გამოიხატება. 

ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ,,საქართველოს 

ორგანული კანონის თანახმად“: ,,მუნიციპალიტეტი საკუთარი 

უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს: ადგილობრივი 

მნიშვნელობის ბუნებრივი რესურსების-წყლის, ტყის რესურსების 

და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის 

რესურსების მართვას, გარე ვაჭრობის, გამოფენების, ბაზრებისა და 

ბაზრობების რეგულირებას, წყაროს, ბულვარის, ხეივნის, სკვერის, 

ბაღის, პარკის, ტყე-პარკის, ადგილობრივი მნიშვნელობის ტყის 

სახელდების და გარემოს დაცვის ხელშეწყობას“. 

    საქართველოს და რეგიონის ეკოლოგიური უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს 

განეკუთვნება. ბუნებრივი პროცესებისა და ადამიანის საქმიანობის 

შედეგად წარმოქმნილ კრიზისებს შეუძლია საფრთხე შეუქმნას 

საქართველოს ბუნებრივ გარემოს, ბიომრავალფეროვნებას და მისი 

მოქალაქეების კეთილდღეობას. მსოფლიოში ცნობილი 

საინფორმაციო სააგენტოები და ტელეკომპანიები სისტემატურად 

აუწყებენ საზოგადოებას ბუნებრივ გარემოში მიმდინარე 

არასასურველ, საშიშ ცვლილებებსა და კატასტროფებზე, 

რომლებიც ბუნებრივი პროცესებიდან და ადამიანის 

აქტივობებიდან მომდინარეობს. 

    საქართველოს ეკოლოგიური  უსაფრთხოების  პოლიტიკის 

მიზანია მოსახლეობისა  და გარემოს უსაფრთხოების დაცვა 

ბუნებრივი რესურსების მნიშვნელოვანი  შემცირების, გარემოს  

დაბინძურების , ბუნებრივი მოვლენებისა და  ადამიანის 

საქმიანობის შედეგად  წარმოქმნილი კრიზისების პრევენციის 

გზით. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა  ისეთ ბუნებრივ 

მოვლენებს, როგორებიცაა: წყალდიდობა, მეწყერი, ზვავი, 
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მიწისძვრა, სამრეწველო ავარიების პრევენციას  და სხვ.  

უზრუნველყოს გარემოს დაბინძურების  საწინააღმდეგო  

ეფექტიანი  ღონისძიებების  შემუშავება  და გატარება, ჰაერის, 

წყლისა და ნიადაგის  დაბინძურების  პრევენცია, ტყის 

რესურსების დაცვა,ქვეყნის ტერიტორიის რადიოაქტიური და სხვა 

მავნე  ნარჩენებისაგან გაწმენდის სამუშაოების ჩატარება, შავი 

ზღვის დაბინძურების პრევენცია და ა. შ. 

 საზოგადოების თითოეული წევრის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა 

სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულებაა. როცა  ვამბობთ 

სახელმწიფოს იგულისხმება პოლიტიკა, ხელისუფლება, 

ინსტიტუტები, სტრუქტურები. საჯარო სტრუქტურები იქმნება 

საზოგადოებისათვის, რათა ეფექტურად განხორციელდეს 

მოქალაქეებისათვიის სახელმწიფო მომსახურება. ეკოლოგიური 

უსაფრთხოების ეფექტური მართვისათვის საქართველოს 

ხელისუფლებამ ორი მნიშვნელოვანი ცვლილება განახორციელა-

2014 წლის 1 იანვარს ჩამოყალიბდა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა 

და კრიზისების მართვის საბჭო, რომელიც პრემიერ-მინისტრს 

დაექვემდებარა და მისთვის ეროვნული ინტერესებისათვის 

საფრთხის შემცველი ყველა ტიპის კრიზისული სიტუაციის 

მართვის მიზნით უმაღლესი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების 

დახმარება დაევალა, ხოლო 2014 წლის მიწურულს სახანძრო, 

სამოქალაქო უსაფრთხოებისა და საგანგებო სიტუაციების 

რეაგირების სამმართველოები მუნიციპალიტეტის 

დაქვემდებარებიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროს  ახალ ორგანოს 

საგანგებო სიტუაციების  სააგენტოში გადავიდა. 

 XXI საუკუნეში სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-

ერთ მთავარ საკითხს გარემოს დაცვის პრობლება წარმოადგენს. 

ეკოლოგიური პოლიტიკა სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია 

და სახელმწიფოებიც ადეკვატურად ახდენენ სათანადო 

სტანდარტების შემოღებას. დროთა განმავლობაში ბიზნესი 

ბევრისთვის შემოსავლის წყაროდ იქცა, მაგამ მრავალი 

ადამიანისათვის ეკონომიკური და სოციალური ავადმყოფობის 

მიზეზად. მაგალითად, ალკოჰოლური სასმელებისათვის 

ეთილინის ბოთლების გამოყენება არ შეიძლება ევროპის ბევრ 

ქვეყანაში, მაგრამ გამოიყენება საფრანგეთში. ამ სახელმწიფოში 

შემუშავებულია მათი უტილიზაციის ტექნოლოგიური პროცესი. 

2019 წლის 1 აპრილს აღნიშნულის აკრძალვა განხორციელდა 
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საქართველოშიც. 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან ჩვენს ქვეყანაში 

აიკრძალა ოქსოდეგრადირებადი, ასევე 15 მიკრონზე ნაკლები 

სისქის პლასტიკის პარკების წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია. 

პლასტიკის პარკი ნავთობპროდუქტებისა და ნარჩენი 

პლასტიკური ნივთიერებების გადამუშავებით მიღებული 

პროდუქტია, რომლის სრულ დაშლას 100 წელზე მეტი სჭირდება.  

 ოქსოდერადირებადი პლასტიკის პარკი, ეს არის პლასტიკის 

მასალისგან დამზადებული პარკი, რომელის შეიცავს დანამატებს, 

რაც ხელს უწყობს პლასტიკის მასალის მიკროფრაგმენტებად 

დაშლას. ასეთი პარკი ბუნებაში ქრება, თუმცა მას იმდენად 

აქტიური ქიმიური დანამატები აქვს, რომ გარემოს არანაკლებ 

საფრთხეს თავად ეს დანამატები უქმნის. საქართველოში კი 

სწორედ ასეთი ერთჯერადი პარკები გამოიყენება.  

     გარემოს დაცვი სამინისტროს ინფორმაციით, 2014 წლის 

მონაცემებით, საქართველოში ერთი მოქალაქე საშუალოდ 

წელიწადში 525 ერთჯერად პლასტიკის პარკს მოიხმარს, ხოლო 

მაგალითად, ირლანდიაში აღნიშნული საშუალო მაჩვენებელი 

არის 14 პლასტიკური პარკი, დანიასა და ფინეთში კი მხოლოდ 4. 

 რაც შეეხება 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის პლასტიკის პარკების 

აკრძალვას, ეს არის პლასტიკის (ცელოფნის) ერთჯერადი პარკები, 

ყოველგვარი დანამატის გარეშე, რასაც ყოველდღიურად აწვდიან 

მომხმარებელს მარკეტებსა თუ სხვა სავაჭრო ობიექტების 

პროდუქციის შეძენისას. აღნიშნულის ნაცვლად დასაშვები იქნება 

ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკი - რომელიც 

მთლიანად ან ნაწილობრივ ბიოლოგიური, განახლებადი 

ნედლეულის საფუძველზე წარმოებული პარკია, რომელიც 

ბიოდეგრადაციასა და კომპოსტირებას ექვემდებარება. 

     გარემოს დაცვისადმი სახელმწიფო კონტროლის სისტემა 

მოწოდებულია უზრუნველყოს მთლიანად საზოგადოების მიერ 

გარემოს დაცვის მოთხოვნების, მოქმედი სტანდარტების, 

ნორმებისა და სხვა წესების დაცვა, ხელი შეუწყოს გარემოს 

დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების რაციონალური 

გამოყენებისათვის შესაბამისი ღონისძიებათა განხორციელებას. 

ზემოთ დასახელებული პრევენციების გატარებაში უდიდესი 

როლი საქართველოს გარემოს დავცისა და ბუნებრივი რესურსების 

სამინისტროს აკისრია, (ამჟამად სოფლის მეურნეობის და გარემოს 

დაცვის სამინისტრო). ის საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი 
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საჯარო დაწესებულებაა, რომელიც კანონმდებლობის შესაბამისად 

ახორციელებს სახელმწიფო მმართველობას გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების რაციონალურად გამოყენების 

მიმართულებით. საქმიანობას წარმართავს კონსტიტუციის, 

კანონებისა და კანონქვემდებარე აქტების შესაბამისად და 

ანგარიშვალდებულია მთავრობის წინაშე. უწყებას გააჩნია 

სტრუქტურული,  მაკონტროლებელი და საზედამხედველო, 

ქვედანაყოფები-დეპარტამენტების, სამმართველოების და 

ინსპექციების სახით. 

    ცნობილი ფაქტია, რომ ბევრი ადამიანი სხვადასხვა მიზეზით 

მოიხმარს ისეთ საგნებს და ნივთებს, რომელიც არაფერში 

ესაჭიროებათ და ზიანსაც კი აყენებენ საზოგადოებას. მეწარმეთა 

გარკვეული ნაწილი კი იშვიათი ბუნებრივი რესურსების მიმართ 

ეგოისტურ დამოკიდებულებას ავლენს პირადი გამორჩენის 

მიზნით და ანადგურებს მათ. უფრო მეტიც - დღეს ჩვენი გარემოს 

შემხედვარე არ ტოვებს იმ შდაბეჭდილებას, რომ საჯარო 

მმართველობის სათანადო ორგანოების მუშაობა დადებით კვალს 

ტოვებდეს მასზე. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული მიზეზების 

არსებობას თითოეულმა ადამიანმა უნდა ეძებოს საკუთარ თავში 

და ხელისუფლებამ ადეკვატური და პრევენციული პოლიტიკის 

განხორციელებაში. მაღალი კულტურის ცნება სხვა ყველაფერთან 

ერთად გულისხმობს გონივრულ დამოკიდებულებას გარემოს 

დაცვითი პრობლემებისადმი და ბუნების სიმდიდრეთა 

შენარჩუნება-გამრავლებაში. 
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Giorgi Garsevanishvili 

ECOLOGICAL SAFETY AS MOST SIGNIFICANT COMPONENT 

OF ECONOMICAL SAFETY 
 

Summary 
 

 In the article there is reviewed ecological safety as the most significant 

component of economical safety and is considered to be the modern 

challenge for economical safety of the country. Development of economy of 

any state and achievement of sustainable development is chained and 

conditioned by its ecological safety. Creation of environment suitable for 

economical development of the country, it's integration with modern 

economical processes worldwide is impossible without provision of 

ecological safety.  

 There are analyzed possibilities of achievement of ecological safety 

from the standpoint of public management and there are examined 

components of those basic actions by implementation of which it is possible 

to improve ecological condition of the country.  
 Besides it is important to properly integrate environment protection 

policy in conceptions and plans of economical development, to improve 

legislative base and enforcement of law, introduction of clear technologies 

and other approbated green innovative practice.  

 And also non-governmental organizations shall support activation of 

population in order to deepen their role in connection to problematics of 
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environment protection, and the state shall provide on all types of natural 

resources establishment of priorities of state regulation and to train highly 

qualified staff with ecological profile in educational institutions. 

 Provision and regulation of ecological safety is achieved by efforts of 

public managing structures, what provided dynamically developing 

international relationships in world commonwealth. That's why Georgian 

government acknowledges that protection of ecological safety of the 

country needs close regional and international cooperation. Successful 
cooperation between Azerbaijan, Armenia, Turkey and Georgia will support 

strengthening of environment protection in the region, as well as 

strengthening of ecological safety. And in this period the main priority 

direction of the country is regulation of ethnic conflicts. 
 

Keywords: National Security Concept. Ecological security. Economic 

security. State. Society. public administration. Politics. 
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Георгий Гарсеванишвили 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, КАК САМЫЙ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Резюме 
 

 В статье рассмотрена экологическая безопасность, как самый 

значительный компонент экономической безопасности и она считается 

современным вызовом для экономической безопасности страны. 

Развитие экономики любого государства и достижение стойкого 

развития переплетено и обусловлено его экологической 

безопасностью. Создание благоприятной среды для развития 

экономики страны, ее интегрирование с современными мировыми 

экономическими процессами невозможны без обеспечения 
экологической безопасности. 

Анализированы возможности достижения экологической безопасности 

с точки зрения публичного управления и рассмотрены компоненты тех 

основных мероприятий, имплементацией которых возможно улучшить 

экологическое состояние страны.  

 К тому же важно должным образом интегрировать политику 

защиты окружающей среды в концепции и в планы экономического 

развития, усовершенствовать законодательную базу и улучшить 

исполнение закона, внедрить чистые технологии и иную 

аппробированную, инновационную, зеленую практику.  
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 А также неправительственные организации должны содействовать 

активизации населения для повышения их роли в связи с 

проблематикой защиты окружающей среды, а государство должно 

обеспечить на все виды природных ресурсов установление 

приоритетов государственного регулирования и подготовку в 

образовательных учреждениях высококвалифицированных кадров с 

экологическим профилем. 

 Упорядочение и обеспечение экологической безопасности 
достигаются усилием публичных управленческих структур, что 

подразумевает динамически развивающиеся международные 

отношения в мировом содружестве. Поэтому власти Грузии осознают, 

что защита экологической безопасности страны нуждается в тесном 

региональном и международном сотрудничестве. Успешное 

сотрудничество между Азербайджаном, Арменией, Турцией и Грузией 

поможет усилить защиту окружающей среды в регионе и утвердить 

экологическую безопасность. А в данный период главным 

приоритетным направлением для страны является налаживание 

этноконфликтов. 
 

Ключевые слова: Концепция национальной безопасности. 
Экологическая безопасность. Экономическая безопасность. 

Государство. Общество. Государственное управление. политика. 
 

Рецензент: Профессор Георгий Багатурия, Грузинский технический 

университет. 
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Sergiu Plop, Svetlana Cebotari 

REGIONAL SECURITY IN THE CONTEXT OF BLACK SEA 

REGION VULNERABILITY. SOMME CONSIDERATIONS 

 

The security of the Black Sea basin is affected by the presence of several 

geostrategic, political, military, economic, social vulnerabilities. The 

presence of these vulnerabilities in the region makes the destabilization of 

regional security. 
This article analyzes the presence of vulnerabilities in the Black Sea 

basin and their impact on regional security. 

 

Keywords: Regional security, energy security, vulnerability, conflict, 

organized crime, migration, drug trafficking, Black Sea. 

 

The Wider Black Sea Area is a recent operational concept, its being 

frequent used especially in the geopolitical and geostrategic projections of 

the manifest interests of this space. From the point of view of delimitation 

of the extended Black Sea area, if we exactly take into account the 

geographical criteria, it includes the 6 riparian states (Romania, Ukraine, 
Russia, Georgia, Turkey and Bulgaria). However, the term "extended" 

refers rather to a political-economic region than to a geographical one, so 

we cannot ignore the political, economic and strategic importance of 

countries such as the Republic of Moldova, Armenia, Azerbaijan and 

Greece . Therefore, we may appreciate that the Wider Black Sea Area 

extends from the Balkans to the Caspian Sea, becoming one of the most 

dynamic areas in the post-Cold War and the post-Soviet era. It is flanked to 

the west by the Balkans and to the East by the Caucasus, two spaces with a 

very high posibility of conflict, which in the 1990s were considered the 

periphery of Europe. We also can’t overlook the importance of the Eurasian 

energy corridor, which unites the great Western consumers with the rich 
energy reserves in the Caspian Sea and Central Asia [7]. 

With the accession of Central and Eastern European countries to the EU, 

the EU has become the Black Sea Neighborhood. By joining Bulgaria and 

Romania in 2007, the EU has become an active power in the Black Sea 

region. Starting from the premise that the EU is bordering the Black Sea, 

the problems of this region are addressed through the "European 

Neighborhood Policy" framework. The European Neighborhood Policy 

seeks to recognize sovereignty and independence, to resolve conflicts, to 

recognize human rights and democratic foundations and to implement 

economic reforms. Being located on energy routes, the Black Sea is 

becoming an important area for the EU. In addition, environmental factors 

have created a link between the Black Sea and the EU through the 
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membership of Romania and Bulgaria to the EU. Thus, the EU has a 

coastline on the Black Sea, and responsibilities such as coastal protection, 

water scarcity and the fight against radioactive waste will come to the fore. 

In addition, the Black Sea oil tankers will have to comply with EU security 

standards. The EU's relationship with the region is also needed to control 

potential immigration from the fragile and relatively underdeveloped 

countries of this region in Europe [8]. 

Despite the positive developments in the last period, the Black Sea 
region is not exempted from the presence of risk factors that can induce 

both dangerous and imminent threats at both regional and international 

level. Their degree of danger may evolve depending on certain conjuncture. 

Thus, analyzing the situation in the region, the following vulnerabilities can 

be highlighted, which may have a direct impact on regional security. 

Maintain low-intensity conflicting situations in the freezing phase 

(Nagorno-Karabakh, South Ossetia, Transdniestria), whose activation can 

also contaminate neighboring areas, and whose solution is proving to be 

very difficult. Maintaining interethnic conflicts in a chronic state, in order to 

exploit their effects, facilitates the appearance of massive flows of refugees, 

the amplification of tensions, the incitement to extremism, xenophobic 

manifestations, etc., the risks with radical propagation in the Black Sea area. 
Asymmetric threats are the most significant risk to regional security; the 

defining element of any strategic evaluation. Asymmetric threats are 

distinguished by the fact that they are difficult to predict and therefore 

almost impossible to prevent and counteract unilaterally [6]. Also, there are 

regional and non-regional actors in the Black Sea region: three main actors 

exercise a different degree of influence over security policy options [5, p. 

23]. Since the collapse of the USSR in 1991, a series of violent conflicts 

broke out, resulting in instability and security issues in the Black Sea region 

and the Caspian region. 

The issue of national borders and mutual territorial claims was the 

premises that conditioned the disputes between independent states that 
failed to demarcate with the collapse of the USSR. The emergence of 

Ukraine as an independent state is an important geostrategic evolution in 

Europe. Moscow and Kiev faced a wide range of issues: the Black Sea 

Fleet, the division of the former Soviet property, international debt 

repayments, energy supplies, and the Russian-Ukrainian crisis in 2014 [10]. 

Last but not least, the combination of tensions could be further aggravated 

by the disparities of military power. The Black Sea region includes the 

states with the three largest armed forces in Europe - Russia, Turkey and 

Ukraine. The other countries remain weak enough from a military point of 

view and are unlikely to spend significant sums in their defense budget [4]. 
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Thus, from a geostrategic point of view on the Black Sea side, the 

Balkans and, in particular, that of the South Caucasus are characterized by 

numerous tensions and conflicts (Chechnya, South Ossetia, Transnistria, 

NagornoKarabakh, Abkhazia, etc.), for which international security 

organizations are working hard to solve [3]. 

In South Ossetia, the Ossetian separatists began the armed conflict in 

1990-1991. Tens of thousands of Georgians were killed or left the province. 

In June 1992 (Sochi Agreement), Boris Yeltsin mediated the ceasefire and 
displaced a peace force of 1,700 people. There has also been a negotiating 

group for the future province (OSCE, Russian Federation, Georgia and 

North Ossetia). The EU has also been involved lately. The OSCE has 

decided to send more observers to the area as a step towards achieving 

greater stability and faster resolution of tensions. Changes in Tbilisi and an 

active US attitude will probably open new bargaining prospects; however, 

Georgia does not accept the Secessions of Abkhazia, South Ossetia and 

Adjaria; a solution of territorial integrity, with wide local autonomy and the 

withdrawal of Russian peace forces, is being supported. 

Thus, Moldova is a key link in the security system in the Black Sea 

region. The distinguishing sign is the frozen conflict between Chisinau and 

Tiraspol. Its existence raises contradictions in the area of regional 
cooperation. A threat to regional stability and security also presents the 

ideological component of the conflict zone. In Transdnistria, as in other 

conflict zones in the states of the Black Sea region, with an effort of Russia, 

an archaic model that functions in the form of a parastatal formation was de 

facto constituted a criminal enclave with all set of illegitimate instruments. 

This "gloomy area", which is specific in its own way, is an ideal place for 

the emergence of a "black off-shore", with an illegal commodity trap, 

including weapons and drugs. The annual volume of this circuit is estimated 

at about two billion US dollars. It goes without saying that such enclaves 

may not be attractive to representatives of international terrorism who 

naturally can act on the territories of these "black holes" of Europe only 
under the umbrella of Russian secret services. The ideological composition 

of the zones of "frozen conflicts" is marked by the amplification of the 

tendencies of manifestation of national intolerance, anti-Semitism and 

xenophobia [1]. 

The case of the Republic of Moldova contains some of the major issues 

of Russian policy towards the successor states of the former Soviet Union: 

the presence of the Russian-speaking population, the economic dependence 

and the Russian military involvement. The Transdnistrian conflict started in 

1992 can not be solved by the military intervention of Russia. On this 

occasion, the Russians have deployed their military forces in the 
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Transdnistrian region assuming it guarantees political stability in those 

localities [2]. 

Another outbreak of instability in the Black Sea region is Transdnistria, 

which was located east of the Dniester river, which proclaimed itself 

independence in 1990. Transnistria is a factor of international 

destabilization and a "center of Eastern European organized crime". The 

US, together with the EU and the OSCE, support the withdrawal of Russian 

military bases from Transdnistria, but the Russian Federation considers it a 
kind of "advanced base". Russia supports the 14th Army, which was to be 

evacuated under the 1999 agreement, in line with its commitments to the 

OSCE. The conflict is currently in a frozen phase, but it cannot be ruled out 

to be reactivated. 

Not in the context of the analysis of the vulnerabilities in the Black Sea 

basin is the geographical spread of marked areas, presently, unstable, with a 

potential risk of danger in the Middle East, the borders of Iraq and Iran, the 

Western Balkans. 

Also, the diversity of issues of an identity, cultural and other nature, 

amplified by ethnic and confessional diversity, as well as socio-economic, 

political or historical causes, are also vulnerabilities that can lead to the 

destabilization of regional security. 
Another vulnerability with an impact on regional security is the 

persistence of specific actions of the phenomenon of organized crime and 

the difficulties related to their monitoring, prevention and control through 

regional and international cooperation actions. The actions of organized 

crime structures are favored by the unstable political climate in some 

regions and some neighboring areas, corruption and the poor economic 

condition of the population, contributing to the proliferation of smuggling, 

illegal migration and other criminal activities. Attempts to extend the links 

of groups / groups, terrorist organizations and networks (Al Qaeda, Chechen 

and Kurdish networks, other networks) to the wider Black Sea region; The 

casuistry in the field confirms the tendency to extend the cells inspired by 
the doctrines of Islamic extremism and Al Qaeda by attracting new 

followers and involving them in actions directed against the anti-terrorist 

coalition. The regional dimension of terrorism includes a number of well-

known and monitored terrorist groups operating in the Black Sea border 

areas; connections of terrorist networks with areas with a high potential for 

terrorism in the Middle East and a global dimension. All states in the Black 

Sea region currently participate in the multinational coalition against global 

terrorism [Stancu]. 

In this context, there is also a tendency for terrorist elements to use 

cross-border crime chains and routes, their logistical and human support. In 

the context of the accession of the Black Sea riparian states to the European 
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Union, the intensification of the actions on the illegal migration routes is 

observed. Migration flows cross the region over land routes (Ukraine and 

Turkey being turntables), but some important migration routes from Africa 

and the Middle East and the Far East cross the Black Sea basin. With regard 

to the measures taken to secure the land borders, undertaken by the Member 

States and the candidate countries of the European Union, an increase in the 

migration flows on maritime and river routes is expected. Illegal migration, 

having as main state protagonists Turkey and Ukraine, both as a source and 
as a transit environment (with impressive numbers of immigrants), as well 

as illicit arms and drug trafficking, with devastating effects on the ground 

social, economic and political complements the spectrum of threats and 

risks of the Black Sea riparian states. The problem of refugees and forced 

migrants, as a result of a conflict situation, of a political and economic 

situation, is particularly worrying. The fighting in South Ossetia (1991) and 

Abkhazia (1992-93) led to hundreds of thousands of internally displaced 

persons from Abkhazia, South Ossetia and Georgia, including 40,000 

displaced persons in 1998 in Georgia. In recent years, only Russia has 

hosted about one million people, especially ethnic Russians. These include 

approximately 150,000 internally displaced persons in Chechnya (Russian 

Federation), 23,000 internally displaced persons in the north of Osetiya; 
29,000 Georgian refugees; and 20,000 former Turkish deportees [4]. 

No less impact on regional security has illegal trafficking in strategic 

material, weapons, combat and ammunition, and drugs. Trafficking of 

weapons, combat technology and ammunition is stimulated by both the 

existence of large quantities of weapons in the region and the production of 

weapons from riparian countries. A big part of the trafficked weapons are 

transported through the Black Sea ports, and the smuggling maritime routes 

are considered to be safer than land-based traffickers. Strategic trafficking, a 

consequence of collaboration between terrorist groups and organizations 

and mafias in the region, especially in the former Soviet area, is also a 

serious threat to the security and stability of the area. Drug trafficking is 
favored by the development of the drug production and consumption 

market, as well as the change and diversification of routes, including 

shipping routes. 

Also, in the Black Sea basin there is the persistence of vulnerabilities 

that can feed unconventional risk factors on the environment and the health 

of the population, and the inefficiency of mechanisms for coordinating civil 

protection (pollution, the danger of a pandemic, the smuggling of goods 

consumption, etc.) Tensions could gradually develop as a result of 

aggravated environmental problems, which are becoming more and more 

damaging to the interests of the Black Sea coastal states and beyond. The 

Black Sea becomes one of the most polluted in the world, it becomes a sink 
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for natural and artificial vapors thrown into the rivers that feed it - Danube, 

Don and Dnestr, and the ecological catastrophe is so severe that it tends not 

to recover [St]. 

Regarding energy resources, riparian states at the basin of the analyzed 

region are highly dependent on the oil and gas deliveries from the Russian 

Federation, which is particularly important. Thus, with the support of 

Western Black Sea states, the West seeks to open up access to energy 

sources in the Caspian Sea and the Near and Middle East, which would in 
the medium term reduce the dependence of Eastern Europe - the EU in 

general - on The Russian Federation. However, the participation of Russian 

companies (Gazprom, Lukoil) in regional economic competition is 

hampered by: the obligation to comply with EU rules and to liberalize its 

own energy market; the need for technological modernization; the high cost 

of transport on the „Drujba” pipeline, the railroad or the Odessa-Brodi 

pipeline, etc.. After all, the Russian Federation must accept the Western 

partnership and the cooperation of the big transnational companies and give 

up the relations of force with the states in its immediate neighborhood. 

In order to maintain its position as the energy leader of the area and 

reduce Ukraine's position advantages, Moscow insists on the projects of the 

Novorosisk-Balkan pipeline and the underwater pipeline in the Black Sea 
with its Istanbul terminal. Another direction of action by the Russian 

Federation is the offensive of Russian energy companies in Eastern and 

South Eastern Europe with the intention of "buying everything that can be 

bought". From a practical point of view, the states of the Black Sea region 

depend to a large extent on Western economic assistance, which is essential 

to stimulate the processes of transforming the economic and social base of 

these states and their deep democratization. Everywhere, in varying 

proportions, there are important obstacles: old mentalities; weak democratic 

traditions; corruption; relations with international criminal organizations; 

illicit trafficking in drugs, arms, "live meat" through networks in Ukraine, 

Russia, Central Asia, etc. 
In addition, the existence of several distinct sub-regions in the Black Sea 

region, the Caucasus, the Balkans and, to a certain extent, the 

Mediterranean Sea, Eastern Europe and the Middle East, is another factor 

that destabilizes the area. Subregional identities have prevented the 

emergence of a Black Sea identity, created instability and hampered the 

creation of a comprehensive regional security framework. 

Thus, making a brief overview of the main vulnerabilities present in the 

Black Sea basin, it is worth mentioning that each of them has a direct 

impact on regional security. In order to reduce the danger of triggering 

situations that would destabilize regional security, there is a need to unite 
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the forces of all riparian states in the Black Sea Basin to liquidate or 

diminish the presence of these vulnerabilities. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ, КАК ОРГАН МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы деятельности 

органов местного самоуправления, история и современность. Особый 

акцент сделан на такую важную функцию, как организация и 

обеспечение охраны общественной безопасности и правопорядка на 

территории города или муниципалитета.  
Определенное внимание уделено правовым и организационным 

вопросам создания муниципальной полиции и ее компетенции в 

странах Евросоюза. 

 

Ключевые слова: полиция, самоуправление, муниципалитет, 

общественная безопасность. 

 

Понятие «самоуправление», как и большинство специальных 

терминов в социальных науках, не имеет достаточно точного и 

единого научного значения и поэтому разными авторами трактуется 

неодинаково.  

В историческом ракурсе, наиболее полное и широкое толкование 
этому понятию было дано еще в XVII столетии правоведами Англии и 

вошло в теорию права как «selfgovernment» - самоуправление. В 

последующие время этот термин был заимствован теоретиками в 

области государствоведения континентальной Европы применялся как 

(Staatskunde или Staatswissenschaft).  

Следует отметить, что в юридическом лексиконе ряда стран термин 

«самоуправление» отсутствует. Например, во Франции до настоящего 

времени его заменяют понятия «децентрализация» (decentralisation) и 

«муниципальная власть» (pouvoir municipal).  

Основоположником науки «государствоведение», как 

университетской дисциплины, является профессор Герман Конринг 
(1606-1681), который внес значительный вклад в изучение политики и 

права. Теоретические основы учения о местном самоуправлении и 

«муниципальном праве» были разработаны в первой половине XIX 

века французским государственным деятелем и историком Алексисом 

Токвилем (1805-1859), немецкими учёными-юристами Рудольфом 
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Гнейстом (1816-1895), Лоренцом Штейном (1815-1890) и Паулем 

Лабандом (1838-1918).  

Первой научной концепцией о местном самоуправлении стала 

теория «свободной общины». Во второй половине XIX века широкое 

распространение получила теория «общественного самоуправления» 

(Р.Моль, О.Ресслер, О.Гирке и др.). В это же время немецкие ученые 

Л.Штейн и Р.Гнейст разработали свою теорию «государственного 

самоуправления», сущность которой сводится к взаимоотношениям 
между общиной и государством.  

В современном мире наибольшее распространение получили те 

системы местного самоуправления, классификация которых основана 

на формировании отношений между органами местного 

самоуправления и центральными властями. Так, наиболее широкое 

распространение в мире получили такие формы местного 

самоуправления, как англосаксонская (классическая), 

континентальная, смешанная и другие модели. 

В 1985 году Конгрессом местных и региональных властей Совета 

Европы была принята Европейская хартия местного самоуправления, 

которая является важнейшим универсальным документом, 

определяющим фундаментальные принципы функционирования 
органов местного самоуправления. 

Сегодня, в соответствии со статьей 3 этого документа, под местным 

самоуправлением понимается «право и реальная способность органов 

местного самоуправления регламентировать значительную часть 

публичных дел и осуществлять управление, действуя в рамках 

закона». 

Европейская хартия устанавливает необходимость 

конституционного регулирования автономии местного 

самоуправления. Она является основным юридическим документом, 

гарантирующим соблюдение государствами – членами Совета Европы, 

принципа субсидиарности (от лат. Subsidiarius - вспомогательный). 
Согласно нормам муниципального права, одной из главных функций 

органов местного самоуправления является обеспечение общественной 

безопасности и охрана общественного порядка силами муниципальной 

или городской полиции. 

Исторически так сложилось, что на протяжении многих веков 

функции муниципальной полиции выполняла городская стража. 

Сегодня некоторые формирования муниципальной полиции в ряде 

стран, по-прежнему, носят название «стража». Например, Guarda 

municipal (Бразилия), Straż miejska (Польша), Stadswacht (Нидерланды) 

и т.д.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0
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Термин «полиция» впервые применил Мельхиор фон Осса, 

который в 1542-1545 годы служил канцлером при курфюрсте 

Саксонском. Для него, как и для Николя де Ламара, опубликовавшего 

в 1750 году «Трактат о полиции», это слово означало «общественный 

порядок». 

В конце средних веков философы и правоведы, унаследовав от 

Аристотеля учение о государстве (Πολιτεία), под словом «politia» 

имели ввиду не только государственный строй (respublica), но и 
управление государственными делами (regimen, administratio). Во 

Франции королевская власть в ордонансах XVI и XVII столетий под 

термином «полиция» подразумевала охрану публичной безопасности. 

В Германии, начиная с XVII века, в ордонансах, эдиктах и указах 

(Verordnungen) слова «gute Polizei» и «Polizei» трактовались как 

общественная безопасность. Так, немецкий юрист Р. фон Моль в книге 

«Die Polizeiwissenschaft nach den Grundsätzen des Rechtsstaates» (1832) 

указывал, что «полицейская деятельность является исключительно 

прерогативой государства». 

Прототипом муниципальной полиции может служить движение 

виджилантов (исп. vigilant - бдительный), которые сыграли видную 

роль в истории таких регионов США, как Калифорния и Монтана. На 
определенных этапах формирования американского государства, они 

выполняли функции полиции и судебной власти. 

Современная муниципальная полиция - это органы правопорядка, 

которые создаются и находятся под юрисдикцией местных органов 

власти, вплоть до самых мелких административных образований. 

Муниципальная полиция финансируется из местного бюджета и, как 

правило, ее компетенция ограничивается охраной общественного 

порядка и патрулированием территории подведомственной 

территории. В свое время известный английский криминолог 

Л.Радзинович выразил мысль о том, что «никто никогда не подвергал 

сомнению принцип, согласно которому человек, имеющий 
возможность и готовый платить, вправе гарантировать свою личную 

безопасность и безопасность своей собственности за счет организации 

частного полицейского подразделения». 

Эти местные полицейские формирования подчиняются и несут 

ответственность перед местными органами самоуправления (мэрия, 

бургомистрат или городское собрание). 

Согласно нормативно-правовым актам, деятельность 

муниципальной полиции является превентивной - то есть 

направленной на обеспечение общественной безопасности и 

предотвращение правонарушений на конкретной территории. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Например, в Австрии статьи 15, п.3 118, и 118а Федерального 

конституционного закона (Bundes-Verfassungsgesetz) делегируют 

местным органам самоуправления право на создание муниципальной 

полиции или муниципальной охраны (Gemeindesicherheitswache). В 

большинстве случаев такие структуры создаются в тех регионах, где 

возникает необходимость дополнительного укрепления сил 

федеральной полиции. Например, в западных федеральных землях 

Австрии - Тироле и Форарльберге, численность муниципальной 
полиции и муниципальной охраны значительно выше, чем в 

остальных. Так, одна треть из 313 офицеров общественной охраны 

Австрии несут службу в населенных пунктах федеральной земли 

Форарльберг. 

Этот феномен обусловлен тем, что на ее территории расположены 

многочисленные горнолыжные курорты, отели и многие 

достопримечательности, привлекающие огромное количество туристов 

и путешественников. Поэтому для эффективного обеспечения 

правопорядка и безопасности этой категории лиц, привлекаются 

местные формирования полиции. 

В Польше муниципальная полиция и муниципальная охрана 

являются правоохранительными структурами, которые создаются 
местными органами самоуправления для обеспечения общественного 

порядка в воеводствах, городах или гминах (волостях). Эти 

формирования были созданы в разных регионах на протяжении 1990-х 

годов. Каждый сотрудник муниципальной полиции (охраны) обязан 

носить униформу установленного образца, чтобы граждане могли 

легко идентифицировать их как представителя власти. 

Закон от 29 августа 1997 года «О коммунальной охране» 

регламентирует функционирование муниципальной полиции. 

Например, пункт 3 статьи 2 главы I, гласит о том, что в 

муниципалитетах, где главой исполнительного органа местного 

самоуправления является мэр, муниципальную охрану именуется 
«городская стража». 

Так, 25 марта 1991 года по распоряжению президента (мэра) города 

Кракова было создано подразделение городской охраны (Straż 

Miejska). В ее компетенцию входит охрана общественного порядка 

(борьба с распитием алкогольных напитков в общественных местах, 

контроль за соблюдением правил дорожного движения и т.д.). Так же 

городская охрана участвует в проведении массовых мероприятий 

городского масштаба: футбольных матчей, концертов на открытом 

воздухе или маршей равенства. 

С целью повышения эффективности профессиональной 

деятельности городской охраны, 1 августа 2004 г. была проведена 

https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1396642
https://deacademic.com/dic.nsf/dewiki/1474722
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
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коренная реформа. Территория Кракова была разделена на четыре 

оперативных сектора, а количество территориальных участков 

(Oddziały) городской охраны сократили с шести до четырех. 

Современная структура органов общественной безопасности 

Италии существует с 1981 года. В настоящее время основные 

полицейские функции выполняют Государственная полиция (Polizia di 

Stato), Корпус карабинеров (Arma dei Carabinieri) и другие 

государственные структуры. В некоторых регионах Италии 
существуют собственные полицейские формирования: 

Провинциальная (Polizia Provinciale) или Муниципальная полиция 

(Polizia Municipale). Эти полицейские подразделения несут 

повседневную службу на территории своего региона. 

Муниципальная полиция Италии является органом 

территориальной полиции, которые могут быть образованы по 

решению органов местного самоуправления. Например, 

муниципальная полиция провинции Ломбардия обеспечивает 

правопорядок и безопасность в общественных местах, осуществляет 

профилактику правонарушений, совместно с подразделениями 

Государственной полиции активно участвует в борьбе с уличной 

преступностью.  
Основным источником, регламентирующим деятельность 

муниципальной полиции, является закон «Об организации 

муниципальной полиции» от 7 марта 1986 г. №65, а также 

соответствующие региональные законы, принятые большинством 

регионов в отношении местной полиции. Благодаря этим нормативно-

правовым актам, личный состав муниципальной полиции имеет более 

четкие институциональные коннотации, чем раньше. 

В регионах со специальным статусом, в которых действует 

принцип билингвизма (наличие двух и более региональных языков), 

название «Муниципальная/местная полиция» дается в нескольких 

вариантах, а общение и официальное делопроизводство ведется на 
соответствующих языках. Например, для автономной провинции 

Валле д'Аоста - это итальянский и французский; для муниципалитетов 

Грессоней-Сен-Жан, Грессоней-ла-Трините и Иссиме - итальянский, 

французский и немецкий; Устав муниципалитетов ряда провинций 

Триест, Гориция и Удине предусматривает использование 

итальянского и словенского языков. 

Для координации усилий и оказания практической помощи 

низовым структурам, была создана и активно действует Национальная 

ассоциация командиров и офицеров муниципального корпуса полиции 

(ANCUPM). 
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В соответствии с действующим законодательством в городах 

и муниципалитетах Испании муниципальная полиция (Policia ocal или 

Guardia Urbana) может быть создана в населенном пункте, население 

которого составляет более 5 тысяч человек. 

С 2010 по 2015 год в Испании общая численность муниципальной 

полиции колебалась в пределах от 61 867 до 66 400 человек, 

распределенных по всем автономным сообществам. 

Муниципальная полиция Мадрида является самой многочисленной 
в стране. Городская гвардия (Guàrdia Urbana) Барселоны является 

вторым по величине подразделением Испании. Она была образована в 

ноябре 1843 года как «Муниципальная гвардия», а в 1907 году была 

переименована в «Городскую гвардию». 

Первоначально полицейские городской гвардии были вооружены 

саблей, пистолетом и винтовкой. После событий, так называемой 

«Трагической недели» (La Setmana Trаgica) 25 июля - 2 августа 1909 

года  произошла серия жестоких столкновений между испанской 

армией и рабочими Барселоны и других городов провинции 

Каталония, поддержанных анархистами, социалистами и 

республиканцами. После этих событий, повлекших муниципальные 

силы правопорядка были демилитаризованы, а офицерам оставили 
короткоствольное (кобурное) оружие для личной защиты. 

В населенных пунктах, которые слишком малы для организации 

автономных муниципальных сил правопорядка, эту функцию выполняют 

Гражданская гвардия или Силы автономного сообщества. В некоторых 

населенных пунктах, расположенных в сельской местности, им помогают 

муниципальные служащие (Vigilantes Municipales), которые наделены 

ограниченными правоприменительными полномочиями.  
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სახელმწიფო და რელიგია 
 

УДК: 165.3 

Олег Шепетяк, Оксана Шепетяк 

ВОПРОС КАК ПЕРВЫЙ ШАГ ПОЗНАНИЯ 
 

В статье произведен анализ фундаментальной 

эпистемологической проблемы – вопроса, который представлен, как 

первый шаг познания. Предмет исследования рассмотрен в контексте 

метафизики Эмериха Корета, который считал метафизику вопросом 

о вопросе, также в контексте наработок Пражской лингвистической 

школы. Пражские языковеды отстаивали убеждение о том, что 

каждое повествовательное предложение содержит в себе 

общеизвестную информацию (тема) и новые знания (рема). В вопросе 

содержится тема и требование дополнить ее ремой. Однако, 

информация, которая артикулируется в вопросе, ограничивает 

возможности ответа. 
 

Ключевые слова: познания, вопрос, лингвистика. 
 

Каждый взрослый человек при общении с ребенком, который 

только что овладел простейшими формами общения, удивляет 

количеством вопросов, которые исходят из детских уст. Ребенок 

спрашивает обо всем; для него нет ничего очевидного. Иногда 

взрослые попадают в сложную ситуацию, когда не могут объяснить 

что-то, что им казалось полностью понятным, и о чем они на самом 

деле никогда не спрашивали. Если проследить за поведением 
взрослого человека, то он мало чем отличается от ребенка. Взрослые 

задают себе столько же вопросов, сколько и ребенок, однако далеко не 

все из них озвучивают. Ответы на некоторые из них взрослые 

привыкли искать в книгах, учебе или других источниках информации. 

Особенно ярким является момент глубокого экзистенциального 

кризиса, который большинство людей когда-нибудь переживают. В 

эти психологически сложные моменты мы спрашиваем себя о нашем 

предназначении, о смысле жизни, о причине страданий и т.д. Вопрос 

"Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?", озвученный Полем 

Гогеном. [Одна из картин Поля Гогена, написанная в 1997-1998 годах 

на Таити, названа "D’où venons nous? Que sommes nous? Où allons 

nous?" (Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?)].в палитре 
красок, вечен, а интерес к нему не гаснет никогда. Зачастую от ответа 

на эти вопросы зависит жизнь. Ища ответы на важнейшие вопросы, 

множество людей покидали житейскую суету и уходили в тихие 

уголки мира, где никто и ничто не мешал им молится и медитировать, 

то есть искать ответы на свои вопросы у Бога и собственном сердце. 
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Представим себе только, какой была бы цивилизация Дальнего 

Востока, если бы несколько тысячелетий назад, в индийском племени 

Шакья, принц Сидхартха Гаутама не задав себе вопрос о причине 

страданий; какой были бы сегодня Европа и Азия, если бы 

македонский царь Александр не заинтересовался культурой Востока, 

каким было бы сегодня наше представление о мире, если бы Галилео 

Галилей и Николай Коперник не задали себе вопрос о структуре 

вселенной. Ряд примеров таких эпохальных вопросов можно 
продолжать до бесконечности. И даже, казалось бы, крайне личные и 

лишены глобального значения, вопросы, способны перевернуть мир. 

Когда-то Вильям Шекспир и Тарас Шевченко задали себе вопросы, 

смогут ли они овладеть поэзией, Вольфганг Амадеус Моцарт и 

Дмитрий Бортнянский спросили себя о своих способностях в 

упорядочивании звуков. После этого они стали ведущими личностями 

в мировой культуре. И только те, кто прогнал прочь от себя 

надоедливые вопросы, которые тихо пробивались из глубин души, 

оставались на обочине человеческой цивилизации. 

Вопрос… Именно с него начинается путь познания. Католический 

богослов, кардинал Вальтер Каспер подчеркивал, что "способность 

задавать вопросы составляет величие человека, основу его 
трансцендентности" [12, 16], она позволяет подняться выше мира и 

увидеть его со стороны [10, 7]. Чтобы не было объектом познания – 

материальная вещь, слово, творение искусства, или движения 

собственной души – контакт человека с ним всегда начинается с 

вопроса. Вопрос занял свое весомое значение в философии благодаря 

трудам австрийского философа, монаха-иезуита Эмериха Корета. Этот 

мыслитель пытался по-новому интерпретировать главные 

метафизические вопросы, пользуясь эпистемологическим методом. 

Так как главной проблемой метафизики является поиск основания 

всего сущего, Корет поставил перед собой задание найти это 

основание, выходя с субъектно-объектных отношений в контексте 
познание. Метафизика вопрошает, что лежит в основании всего. Корет 

как бы перефразировал этот вопрос, интересуясь, что лежит в 

основании всего для субъекта познания. Методом метафизики, как и 

любой другой науки или какого-либо способа познания, является 

вопрос. Если метафизика вопрошает об основании всего, то в ее 

основании лежит вопрос об основании всего. Если же познание 

начинается с вопроса, то вопрос и является основанием. Значит, 

метафизика является вопросом о вопросе [2, 2.1.2]. Это заключение, 

которое сделал Корет, кажется парадоксальным, или даже 

тавтологическим. Какое бы впечатление он не вызывал у того, кто 

впервые с ним встречается, Корета можно считать первооткрывателем 
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важного эпистемологического феномена – вопроса, который лежит в 

основании. Поиск основания всего сущего является вековечной 

проблемой метафизики. Первые греческие философы занимались 

именно этой проблемой. Однако их поиск пошел в другом 

направлении: ионийцы искали архе в материи, Гераклит и 

пифагорейцы – в форме. Корет принадлежал новой эпохи. Ему 

пришлось жить после картезианского поворота философии, в котором 

Рене Декарт отказался от античной и средневековой традиции 
начинать философские размышления с онтологии, и вместо этого 

предложил сначала обосновать право человека осмысливать 

онтологические проблемы. Известный лозунг Декарта "Cogito ergo 

sum" [3, 4] не только преподнес сомнение на первое место 

философских размышлений, но и обязал мыслителей обратить 

особенное внимание на проблему познания, и даже отдать ей 

первенство по отношению к онтологической проблематике. 

Философия после Декарта представлена многими идеалистическими 

системами, которые слили метафизику и эпистемологию в единый 

котел кипения мысли. 

Вопрос является естественной реакцией человека при встрече с 

неизвестным. Каждый раз, когда человек встречается с чем-то до сего 
времени неизвестным, в нем рождается вопрос о сущности 

неизвестного. Вопрос порождается обреченностью человека к 

постоянному познанию. Попытки найти все и понимание собственного 

незнания рождают внутренний диссонанс, преодолеть который может 

только новое знание. Так как новое знание появляется только 

вследствие познавательной деятельности человека, такой диссонанс 

порождает дальнейшее движение познания. Каждое новое знание 

человек получает как ответ на свой вопрос. Из этого вытекает вывод: 

первым шагом познания является вопрос. 

Сделанный вывод порождает ряд новых проблем, которые стают 

очевидными даже после всего лишь поверхностного анализа 
структуры вопроса. В каждом повествовательном предложении 

содержаться два аспекта, которые в языковедении принято называть 

темой и ремой [13, 317]. Выделение в предложении темы и ремы было 

предложено Пражскою школой функциональной лингвистики [4, 177], 

которую возглавлял Вилем Матезиус. Чешские филологи 

подчеркивали, что предложение без ремы было бы лишено 

информативной нагрузки и не несло бы никакого нового знания, а 

поэтому, было бы ненужным для общения. Такое изречение 

противоречило бы языковым максимам, сформированным английским 

филологом Полом Гербертом Грайсом [6, 41]. Открытие Пражской 

лингвистической школы может быть использовано к анализу вопроса. 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 4 (52) 2019 

 105 

Если повествовательное предложение содержит в себе тему и рему, то 

в вопросе содержится только тема, а рема востребована 

вопросительным словом или оборотом. Итак, продолжая мысли 

чешских языковедов, можем утверждать, что и в вопросе присутствует 

тема и рема, лишь тема присутствует непосредственно, а рема – только 

потенциально. Говорящий субъект вопрошает исключительно для 

того, чтобы в ответ услышать рему. Это значит, что последняя 

присутствует как интенция вопроса. 
О чем мы бы не спрашивали, в нашем вопросе всегда содержится 

какая-то уже известная информация, которую мы пытаемся дополнить. 

Общеизвестным является утверждение, что в каждом вопросе уже 

содержится половина ответа. С этим трудно не согласится, если 

проанализировать любой вопрос, который мы используем в быту. 

Невозможно задать вопрос о полностью неизвестном объекте. Вопрос 

требует лишь дополнить то, что мы уже знаем, новой информацией, 

которой мы еще не владеем. Ставя вопрос "Сколько стоит хлеб?", мы 

уже знаем, что такое хлеб, что он имеет какую-то цену и что эту цену 

можно измерить конкретными единицами измерения. С этого следует, 

что ответ на наш вопрос будет лишь заполнением пробелов в нашем 

знании. В языкознании та часть вопроса, которая выражает то, что мы 
уже знаем, называется темой, а то, чего мы еще не знаем, и что 

стремимся узнать, называют ремой. 

Две приведенные выше характеристики вопроса – вопрос как 

первый шаг познания и вопрос как соединение темы и ремы – ведут 

нас к важным заключениям. Так как тема вопроса уже несет в себе 

какие-то знания, то рема всегда обусловлена темой. Тема вопроса 

будто бы учреждает некоторые границы для ремы. Соответственно, 

ответ на вопрос либо вписывается в рему, либо вообще не прозвучать. 

К примеру, на вопрос "Сколько времени надо Солнцу, чтобы облететь 

Землю?" невозможно ответить, основываясь на гелиоцентризме 

Коперника. Темой этого вопроса является геоцентрическая система 
мира Птолемея, и поэтому на этот вопрос без особых затруднений мог 

ответить средневековый астроном, который свои представления о 

космических телах основывал на доминирующей в астрономии того 

времени парадигме. Зато наш современник, по крайней мере, 

поверхностно осведомлен с основами астрономии, ответить на этот 

вопрос не сможет. Он сможет только попробовать объяснить, что этот 

вопрос не корректно сформулирован. Однако, почему и для кого он 

некорректен? На протяжении многих столетий оно полностью 

вписывалось в научное мировоззрение и не вызывало никаких 

сомнений. Приведенный пример является очевидным. Такие вопросы, 

как то, что приведено выше, редко встречаются в бытующем языке, 
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так как два мировоззрения, представленные в этой ситуации, 

разграничиваются веками. В большинстве реальных случаев 

зависимость ремы от темы завуалированно. Если же вопрос, который 

является первым шагом познания, содержит в себе проблему 

обусловленности ремы темой, то из этого факта вытекает, что все 

познание нового обусловлено предыдущими знаниями. Новое знание, 

как результат познавательной деятельности, то есть формулирование 

ответов на вопросы, либо будет вмещаться в тему вопроса, либо 
вообще не сможет восприниматься субъектом познания как знание. С 

этих размышлений вытекает, что любое познание вставлено в жесткие 

ограничения предыдущего знания, детерминированное темой, то есть 

уже присущим знанием. 

Выделение темы и ремы в вопросе и анализ отношения между 

ними показывает не только обусловленность ремы темой, а и 

эпистемологическую заинтересованность субъекта речи. Каждый, кто 

спрашивает, делает это потому, что его интересует предмет, о котором 

он спрашивает. Субъекту речи интересно узнать рему. Он стремится 

заполнить пробел своего незнания, и поэтому фокусирует на реме свое 

внимание. Полученный ответ, который заполняет пробелы в знаниях, 

становится результатом недавних познавательных усилий, и по этой 
причине способен овладеть вниманием субъекта познания, отодвигая 

на задний план все, что остается за точкой фокусирования внимания. 

Это наблюдается не только в речевой деятельности человека, а в 

любом контакте субъекта познания с объектами. При любом познании 

субъект выделает какую-то рему, оставляя за пределами внимания 

фон. Этот фон познавательного контакта субъекта и объекта можно 

условно сравнить с полотном в живописи. При отсутствии полотна не 

появится картина, так как художник не будет иметь, куда нанести 

краски, однако в самой картине полотно является последним, на что 

обратит внимание зритель. Наверное, на земном шаре немного людей, 

неспособных узнать известную картину с Лувра "Мона Лаза дель 
Джокондо", тем не менее, мало кто знает, что Леонардо да Винчи 

написал ее на древесине тополя. Материал для написания шедевра 

малоизвестный не по той причине, что его познание требует каких-

либо особенных усилий, а по той причине, что такая информация мало 

кого интересует: зритель, осматривая шедевр мировой живописи, 

увлекается загадочной улыбкой Мони Лизы, ее пронзительным 

взглядом, воздушностью изображения и т.д., а не дощечкой из тополя, 

которая попала в руки Леонардо во время вдохновения. И все же без 

такой дощечки или полотна, или любого другого материала, не было 

бы этой жемчужины Лувра. 
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Человеческий разум склонен сепарировать главное от 

второстепенного. Невысказанный вопрос о реме присутствует во всех 

формах познания. Науке известные множественные случаи, когда 

много ученых смотрели на какой-то факт, а видел его только один. Это 

объясняется тем, что большинство ученых не обращали внимание на 

некоторые феномены, ведь они были для них лишь фоном и не 

представляли собой особенной ценности. Они не ставали интенцией их 

познания. 
Интенция (намерение) является важным аспектом познания. 

Человек задает вопросы, так как стремится к новому знанию. Однако 

это стремление жестко ограничено. Студент начинает учебу на каком-

то факультете, так как его интересует именно та сфера знаний, которой 

он может овладеть на этом факультете. Ученый ведет исследования 

именно по той причине, что его интересуют будущие результаты его 

исследований. Читатель выбирает в библиотеке именно те книги, 

которые его интересуют. Все эти действия призваны дать ответы на 

вопросы, которые интересуют человека. Сколько не было бы книг в 

библиотеке, читатель не возьмет с полки ту, которая его не интересует. 

Он ищет ответа на свои вопросы. Все, что непригодно для 

формирования ответа на них, остается за пределами его внимания. 
Все в мире имеет свои причины. Познание – не исключение с этого 

правила. Проблема причины неоднократно привлекала внимание 

исследователей с самых древних времен. В философии анализ причин 

призвал к существованию первые философские концепции. Самой 

первой темой, которой интересовались античные философы, были 

поиски архе – первопричины всего сущего. Атомист Левкипп заложил 

принцип каузальности: "Ничто не случается случайно, а все с кокой-то 

причины с необходимостью" [9, 22]. Наиболее детализированный 

анализ причин выложил Аристотель. Он разделял четыре типы причин 

[1, II 3, 194b23-35]: материальная (causa materialis), формальная (causa 

formalis), деятельная (causa efficiens), финальная (causa finalis). Две из 
них – материальную и формальную – Аристотель называл 

внутренними причинами, так как они после возникновения вещи 

становятся ее элементами. Зато, две другие – действенную и 

финальную – философ определил как внешние, так как они остаются 

за пределами вещи после ее возникновения. Материальной причиной 

является материал, с которого вещь формируется; формальной – 

форма, проект, план, шаблон для вещи; действенной причиной 

является тот, кто объединяет форму и материю, то есть тот, кто 

изготавливает вещь с имеющейся материи по определенному проекту; 

финальной – цель, мотивация, которая стимулирует изготавливать 

вещь. Например, материальной причиной дома является кирпич, 
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формальной – архитектурный план, действенной – мастер-строитель, 

финальной – защита от плохой погоды. Существенным наблюдением 

Аристотеля была иерархия причин. Он считал, что среди четырех 

причин финальная является главной. Если имеются три причины, но 

нет цели, тогда вещь не возникнет. Если мастер имеет план и 

материал, он не будет строить дом, если дом никому не нужен. Если 

же имеется финальная причина, но отсутствуют три другие, тогда 

человек будет пытаться обеспечить отсутствующие причины, чтобы 
вещь могла появиться. Если кому-то нужен дом, тогда тот, кому он 

нужен, приложит максимум усилий для того, чтобы найти материал, 

мастера и проект, и построить дом. Отсюда вытекает, что цель 

является основанием всего, что возникает. В философии нового 

времени дефиницию причинности сформулировал Девид Юм. Он 

называл причиной одного предмета какой-либо другой, без наличия 

которого первый не мог бы существовать [8, 92]. Невзирая на то, что 

Юм не различал между типами причин и не выделял цель как главную 

причину, как это делал Аристотель, он все же был идейно родственен с 

Аристотелем, так как утверждал необходимость присутствия причини 

для возникновения следствия. 

В контексте познавательной проблематики цель также является 
определяющей. Каждый субъект познания проникает в сущность 

вещей под воздействием собственной интенции, то есть цели, которую 

он пред собой ставит. Эти размышления заняли свое место в 

современной философии науки благодаря наработкам Карла Густава 

Гемпеля, Пауля Оппенхайма, Вольфгана Штегмюллера и других. По 

убеждению этих ученых, каузальное объяснение является наивысшей 

ступенью научного объяснения. Штегмюллер подчеркивал, что 

каузальное и телеологическое объяснение предмета не только не 

исключают друг друга, но более того: каузальное объяснение включает 

в себя телеологическое и без него было бы неполным. Гемпель і 

Оппенхайм стали авторами так называемой "классической теории 
научного объясненья" [7, 135], центральным вопросом которой 

является "почему?" Эта теория реализуется в двух схемах: дедуктивно-

номологической, согласно которой, если в объяснении одна из 

предпосылок объяснения является точным законом, а другая – 

соответствующей ситуацией, то вывод будет безусловным, и 

индуктивно-статистической, согласно которой, если одна из 

предпосылок является статистическим законом, то есть утверждает 

высокую вероятность какого-то факта при наличии другого, то при 

условии другого, вероятность первого является высокой. 

Кроме классической теории объяснения, современной философии 

науки известен ряд других похожих теорий. В особенности, в 
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каузально-статистической теории научного объяснения, 

сформированной Хансом Райнбахом [11, 295]. В этой теории 

открывается необходимость закона. Для объяснения необходима 

только специфическая информация, которая бы обнаружила, почему 

что-нибудь, что случается, следовало ожидать. В прагматической 

теории научного объяснения Баса фан Фрассена [5, 321] объяснение не 

нуждается ни в законах, ни в специфической информации. Объяснение 

является лишь таким ответом на почему-вопрос, который 
удовлетворяет того, кто спрашивает. Почти все теории объяснения, 

сформированные в современной философии науки, ставят перед собою 

задание проанализировать механизмы ответов на вопрос "почему?" 

Следовательно, первым шагом познания является вопрос. Именно с 

него начинается все, что мы знаем, и что желаем знать. Вопрос стоит в 

начале религии, науки, искусства… Если бы у человека не возникал 

вопрос о трансцендентности, вопрос о Творце и Боге, как об альфе и 

омеге бытия человека и мира, вопрос о спасении и высшем призвании, 

вопрос о присутствии в человеческий души экзистенциала, не 

возникла бы религия. Если бы у человека не возникал вопрос об 

окружающем мире, желание проследить самые малые кварки и 

гигантские звезды, охватить сущность живой и неживой природы, 
проследить высоту полета мысли, безмерность слова и четкость числа, 

не возникла бы наука. Если бы человек не желал вникнуть в 

неописанные глубины собственной души, не задавал бы себе вопрос о 

природе прекрасного, не искал бы идеальных форм эстетического 

самовыражения, не восхищался и не выражал бы эмоции, не возникло 

бы искусство. Постоянно и везде человек спрашивает. Неважно, 

сумеет ли он всегда и во всем отыскать ответ; сама способность к 

вопрошанию превозносит его превыше горизонтов его видимого 

бытия. 
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The article analyzes the fundamental epistemological problem - a 
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study is considered in the context of metaphysics of Emerich Сoreth, who 
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of the achievements of the Prague Linguistic School. Prague linguists 
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Анатолий Гамалий 

ЮРИЙ БОГОЛЮБСКИЙ КНЯЗЬ ПЕРЕМЕННОЙ СУДЬБЫ – 

ОДИН ЭПИЗОД ИЗ ИСТОРИЧЕСКОЙ ХРОНИКИ ГРУЗИИ 
 

Тема данной статьи посвящяется историческому периоду 

взаимоотношений между двумя древними государствами: Киевской 

Русью и Грузиею и затрагивает события,которые происходили во 

второй половине  XII столетия. В частности, эта статья есть 

попытка автора  рассмотреть  известный  исторический факт 

женитьбы сына киевского князя Андрея Боголюбского — Юрия (в 

некоторых публикациях его именуют Георгий)  на грузинской царице 
Тамар. Статья анализирует роль и мотивы которыми 

руководствовались ведущие политические игроки Киевской Руси, 

Грузии, Половецких ханов, а также Ближнего Востока и Закавказья в 

их действиях и отношении к Юрию и Тамар в то сложное и 

насыщенное событиями  время. Автор также попытаеться 

проанализировать цели, которые должен был достигнуть данный 

брак и личные взаимоотношения главных героев. Автор попытаеться 

представить свое видение развития  событий, которые отличается 

от общепринятого исторического взгляда. 
 

Ключевые слова: Царица Тамара, Князь Юрий Боголюбский, 

Киевскай Русь, Шамхорская битва, третий крестовый поход, 
государственная политика Грузии, Султан Саладин. 

  

Изучая доступные материалы по этой теме,которые изложены в 

различных источниках и несмотря на кажущуюся ясность 

исторического факта этой свадьбы и дальнейшего хода событий, все 
больше приходишь к мысли, о какой-то недоговоренности, я бы  сказал 

тайне,кторая скрывается в самой личности Юрия (Георгия) 

Боголюбского. В его рождении,его воспитании, его жизни до 

женитьбы на царице Тамар и их последующей совместной жизни. 

В его, Юрия (Георгия) неожиданном представлении как 

«семейного дебошира» и последующем за этим разводе. В его двух 

востаниях против царицы Тамар и ее реакции ,как 

правительницы Грузии, на эти востания бывшего мужа. Не были 

ли эти события связанны с политическими процессами, 

происходившими в то время в Риме, Западной Европе, Визатии, 

Ближнем Востоке и Закавказья. Не говоря уже о том, а было ли 

Юрий (Георгий) Боголюбский  его подлинным именем и какое он 

исповедовал вероучение ? 
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Все эти вопросы автор постарается осветить  в своих свободных 

версиях, непретендующих на «последнюю инстанцию».  

Коротко остановимся на внутриполитической ситуации 

рассматриваемого периода в Киевской Руси. После смерти киевских 

князей Изяслава Мстиславовича и Вячеслава Владимировича (1154г.), 

князь Юрий по прозвищу Долгорукий утвердился на Киевском 

престоле с титулом Великого Князя Киевского (был убит в г.Киеве в 

1157г.) . А своего сына рожденного от совместного брака с половецкой 
княжной, дочерью хана Аепы  - Андрея Ю.Боголюбского посадил 

князем в г.Вышгород, расположенном в непосредственной близости  от 

г.Киева. Необходимо обратить внимание, что приблизительно с 1090г., 

князья Киевского государства брали в жены половецких княжен, 

государство которых непосредственно примыкало к Киевской Руси. На 

Востоке их называли-кипчаками, в Киевской Руси-половцами, в 

Западной Европе-куманами. Обратим внимание, что половцы приняли 

мусульманскую веру в 1043 г. 

Андрей Ю.Боголюбский через некоторе время,а именно в 1155г. 

уехал с г. Вышгорода в г. Владимир-на-Клязьме, при этом выкрал с 

женского монастыря,который распологался в г. Вышгороде, 

чудотворную икону Богородицы известную теперь как Владимирская. 
У Андрея Ю. Боголюбского, как гласит Лаврентиевская летопись, 

были два сына, которые якобы участвовали в походе Андрея Ю. 

Боголюбского на г. Киев-12.03.1169 г. Дмитрий и Юрий. Этот набег на 

г.Киев не имел до этого прициндентов по своей жестокости и 

разрушениям. Это является единственным упоминанием в 

исторических летописях о сыне Адрея Боголюбского, интересующего 

нас Юрия (Георгия) Андреевича Боголюбского. Необходимо обратить 

внимание,что в этом походе принимали участие и были основной 

военной силой приглашенные Андреем Боголюбским - половцы.Через 

пять лет в ночь с 28 на 29 июня 1174 года Адрей Боголюбский был  

убит в своем имении .Заговор организовали бояре Кучновичи.  
Теперь перейдем к официальной историографии,которая гласит,что 

в Адрея Ю.Боголюбского был младший сын, которого звали Юрий 

Боголюбский, родившийся якобы между 1160-1165гг., умер 1194г.?, 

Князь Новгородский 1172-1175гг.И вот первая загадка если Юрий 

родился  в 1160-1165гг.  тогда ,сколько же ему  было лет в 1169г., когда 

Андрей Боголюбский вел половцев на Киев и с ним были его два сына 

Дмитрий и Юрий? И далее  современная литература именует сына 

Андрея Боголюбского-Юрием (Георгием) Боголюбским, но в 

исторических источниках это имя отсутствует, и что особо удивляет 

отсутствие имени «Юрий Боголюбский» как супруга и соправителя 

царицы Грузии Тамар в грузинских исторических источниках. И эту 
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тенденцию мы наблюдаем и в других исторических иследованиях. Так 

в своем иследовании «История Грузии от античности до 19 столетия» 

М.Броссет (S-Petersbourg,1849) в главе посвященной первому мужу 

царицы Тамар, не упоминает ни его имени ,ни  его титула,называя его 

просто «русским». Но как мы понимаем такое наименование народа 

или племени на территории Киевской Руси в ХІІ веке вообще 

отсутствовало. 

Арабский историк Ибн-аль-Асир (1160-1233гг.) в своем основном 
труде «Совершены в истории» или «Полная история» пишет...«мужем 

(Тамар) был выбран некий Юрий, живущий в степях Северного 

Кавказа. Считается,что он был сыном Андрея Боголюбского убитого в 

1174г. (г. Киеве), хотя это вообщето не доказано» (подчеркнуто автором 

статьи). 

 А возможно у «Юрия Боголюбского» было другое имя, тогда 

возникает второй вопрос ,какое и почему оно изменено? 

Согласно историографу царицы Тамар, князь владимирский и 

(недолго) Великий князь Киевский Всеволод Большое Гнездо изгнал 

своего племяника Юрия (Георгия) Боголюбского из Киевской Руси и 

тот бежал к половцам в орду хана Севенджи. 

По одной из исторических версий,которая находит свое 
подтверждение и у историка Ибн-аль-Асира, Юрий (Георгий) 

Боголюбский возглавил одну из пловецких орд и кочевал в степях 

Северного Кавказа. И в этом есть  своя логика. Когда мы посмотрим на 

родственные связи Юрия (Георгия) Боголюбского, то увидем, что его 

бабка была половецкой княжной (жена Юрия Долгорукого), а его мать, 

жена Андрея Боголюбского, осетинской княжной, имя которой в  

официальных источниках умалчивается. Можно предположить, что 

Юрий (Георгий) Боголюбский с малолетства жил  и воспитывался у 

половцев, то есть, если выражаться современным языком, он был 

«своим князем» у половцев. 

 Продолжая изучать дольнейшее развитие событий,которые 
затрагивают не посредственно женитьбу и развод Юрия (Георгия) 

Боголюбского и Грузинской  царицы Тамар, склоняешся к мысли о том, 

что эти исторические события трактуются в официальных источниках 

как-то упрощенно, я бы сказал на бытовом уровне «...ничего сложного, 

просто семейные неурядицы». Неужели  историография не увидела в 

изложеных происходящих событиях всю сложность вопроса? Или 

было внешнее редактирование этого исторического события...? 

Для дальнейшего понимания тех исторических событий 

необходимо также рассмотреть роль религии, очень фундаментального 

духовного стержня всех происходящих событий того времени и не 

только того, но и современности. 
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Как было отмечено ранее в 1043 г.половцы приняли мусульманску 

веру. Такое событие не могло не влиять на окружающие государства и 

народы с которыми происходил постоянный личносный и 

межгосударственный контакт, а значит и присходило  проникновение 

религиозных идей и учений. Если мы принимаем это как неоспоримое 

утверждение, то можно допустить,что Юрий (Георгий) Боголюбский 

был подвержен сильному влиянию мусульманской веры (если только 

он уже не принял мусульманство?). 
Это предположение может обьяснить дествия Великого князя 

Киевского Всеволода Большое Гнездо по изгнанию Юрия (Георгия) 

Боголюбского с Киевского гоударства.Великий князь Всеволод 

понимал,что Юрий будучи по крови и ментально ближе к половцам 

имел возможность получить от последних любую помощь в борьбе за 

Киевский престол. 

Теперь рассмотрим некоторые фрагменты исторического развития 

Грузии. 

Конец XI и первая половина XII столетий характеризуется 

востановлением и расцветом Грузинского государства.Это период 

славного царя Давида IV Строителя (1089-1125гг.). Не будем 

перечеслять достижения и успехи Давида IV в его государственном 
строительсте во внешней и внутренней политике. Отметим только  

один (из многих) эфективный инструмент государственного 

управления созданного царем, это организация секретной службы, так 

называемые мстоварни. (Обращаю на это внимание для дальнейшего 

изложения следующей версии). 

В это же время для Грузинского государства, как христианско-

православного госудорства ,возникла новая угроза эта угроза была 

вызвана обьединением мусульман Ближнего Востока против 

крестовых походов в Святую землю. 

В это сложное время для Грузинского государства царь Давит IV 

принимает неоднозначное решение приглашаетв в Грузию и берет на 
службу 40-ка тысячную половецкую орду, затем, руководствуясь по 

всей видимости политическими соображениями, Давид IV разводится 

со своей женой царицей Русудан,и женится на Гурандух, дочери 

половецкого хана Отрока (Атраки). В Грузии к половцам относились 

насторожено, но военная их активность помогла Давиду IV  

участвовать в различных войнах. Была и другая сторона этого 

сотрудничества, грузинская власть на протяжении двухсот лет платила 

половцам налог, так называемый сакивчако, этот налог говорит о 

том,что половцы не асимилировались в грузинское общество,а жили 

обособлено, но при этом имели сильное влияние на грузинскую власть. 

Подтверждением этому может служит уже известная история с 
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завещанием (некоторые источники предполагают что это завещание 

подделка) царя Давида IV Строителя о престолонаследии, в котором 

Давид IV  поручает своему  сыну Деметре воспитать  и сделать после 

себя царем Грузии - Вахтанга, сына которого родила Давиду IV его 

вторая жена половецкая княжна и царица Грузии-Гурандухт и это  

завещание было составлено Давидом IV по всей вероятности, по 

просьбе Гурандухт, что было ее материнской «заботой» о будущем 

своего сына. Выглядит вполне логично, но автор придерживается  
версии, что это была может быть первая попытка половецкой военной 

и политической части грузинского общества эволюционным путем 

захватить власть и изменить дальнейший путь исторического развития 

Грузинского  государства. (И не стоит не дооценивать интелектуальное 

развитие политическихи и государственных мужей прошедших веков). 

И вот подведен фундамент под дальнейшее изложение 

непосредственных  событий целью которых и является данная статья. 

Изначально автор будет придерживаться версии, что Юрий (Георгий) 

Боголюбский был известен в половецких  политических кругах Грузии 

излагаемого периода и выбор его как мужа царицы Тамар был не 

эмоциональным,а хорошо продуманым политическим щагом со 

стратегическими  намерениями.  А кто же «сватал нашего жениха? 
Рассмотрим только несколько имен это - Русудан тетка царицы Тамар, 

невестка Великих Шамиранских султанов, супруга Гийас-ад-Дина 

Сулейман-шаха Сельджукида, который правил Западным Ираном и 

Ираком в 1160-1161гг и эмир г.Тбилиси  (!) Абдул Асан, Амир-Курд 

Ардурния, а также Каталикос Картлийский Микаэль Мирианисдзе и 

др. По-этому при такой поддержке влиятельнейших людей царства не 

вызывает удивления с какой быстротой купец Занкан Зарабабели 

отправился к половцам и «привез» (это выражение используется в 

официальной историографии), князя Юрия (Георгия) Боголюбского. 

Хочу обратить внимание на выражение «привез», вот так просто купец 

поехал и «привез товар» в лице князя Юрия (Георгия), а где же 
традиции которых придерживаються среди знати не говоря уж о 

царском доме когда происходит обмен послами ,подарками и 

пр.атрибутами. Но официальная историография приняла на 

«вооружение» это унизительное выражение «привез», почему? Да 

Занкан Зарабабели выполнил свою  миссию, но по всей видимости он 

был просто гонцом, который сообщил Юрию (Георгию), что невеста 

царица Тамар согласна выйти за него замуж и ему надо приехать в       

г. Тбилиси где его ждут. Кстати, а почему купец был выбран для 

выполнения столь важной государственной миссии? А был ли он 

действительно купцом ? 

Свадьба состоялася в 1186 году, совместный брак Юрия (Георгия) и 
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царицы Тамар, продлился до 1188 года. За это время Юрий (Георгий) 

Боголюбский провел несколько успешных военных походов, при этом 

отличался смелостью и решительность в боях, и талантом  

военначальника. И вдруг не ожиданный разрыв, какая же может быть 

причина такого разрыва, которій мог принести раскол Грузинского 

государства. 

По  версии автора таких причин может быть несколько: 

− Юрий (Георгий) Боголюбский тайно принял мусульманство. В 
истории подобные действия государственных мужей неодиноки. 

Например Великая Княгиня Киевская Ольга тайно приняла 

христианство и т.п.; 

− не исключено, что политические круги приблеженные к 

царицы Тамар и ее секретная служба все таки смогли собрать 

доказательства, что Юрий (Георгий) и его окружение, прежде всего 

половецкое военное крыло планировали отстранения царица Тамар от 

влияния на государственные дела и возможного изменения 

государственной политики Грузии. 

И есть  третья это официальная версия, которая культивируется в 

литературе многие многие годы и которая сотворила с Юрия (Георгия) 
“семейного дебошира”, но которую автор ставит под сомнение. 

Эта версия по всей вероятности возникла позже в период, когда 

«внешней силе» необходимо было легализовать свою экспансию в 

Закавказье и дальше на Ближний Восток. Роль Юрия (Георгия) 

Боголюбского, как активного политического игрока со своими 

убеждениями и принципами, которые возможно не вписывались в 

«правильную» исторографию не была приемлема для обеспечений 

идеологического прыкрытия по прникновению в вышеуомянутый 

регион, а вот роль Юрия (Георгия) Боголюбского как неверного мужа, 

дебошира и прочее вполне вписываась в доктрину я бы назвал ее 

«семейных связей», даже когда  эти семейные узы были разрушены  

якобы по морально-нравственным принцыпам, но при этом всегда 
можно рассказывать, что все таки «мы одна семья» и это наши 

«семейные проблемы». 

И еще одна цель, которую могут преследовать сторонники этой 

версии. Создание отрицательного образа Юрия (Георгия) бросает тень 

на царицу Тамар, которая якобы не могла разобраться в своих 

семейных делах, а значить ставит под сомнение ее способности в 

государственном управлении. 

Автор придерживается мнения, что  между царицей Тамар и Юрием 

(Георгием) были серьезные чувства, но политика внесла свои 

поправки, государственные интересы победили сердечные. 

Косвенным подтверждением их сердечных отношений, может быть 
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то, что изложено в официальной литературе.Юрий (Георгий) после 

развода был отправлен в г. Константинополь с «большими 

сокровищами». Возникает вопрос за чем дебоширу и обидчику давать 

много денег? 

В древнем Риме говорили: « Coniugium sine prole est guasi dies sine 

sole” - «Брак без детей - как день без солнца». И вот здесь у автора 

возник еще вопрос. А где дети от совместного брака Юрия 

(Георгия) и царицы Тамар (ведь они прожили соместно больше 

двух лет) ? Если они были,  то какая их дальнейшая судьба? Какие 

они имели имена? Ни один источник не освещает этой темы. С 

этого вопроса возникает следующая версия, признаем,ч то у них были 

совместные дети и царица Тамар руководствуясь прежде всего их 

личной безопасностью, отправляет детей вместе с отцом Юрием 

(Георгием) в г. Константинополь. Тогда это может пояснить, почему 

царица Тамар как мать дала сокровища своему бывшему мужу чтобы 

он обеспечил будующее их совместным детям .  

И вторая цель этих денег возможно это «снятие напряжения» 

между царицей Тамар и половецкой элитой за розрыв с Юрием 

(Георгием) ?. 

А возможно «большие сокровища» это всего лишь метафора, а 
настоящие сокровища это их дети ?!  

Продолжим наше повествование.Попытаюсь, путем рассуждения, 

проследить дальнейший жизненный путь Юрия (Георгия) от времени 

его развода с царицей Тамар и его выезда якобы  в г. Константинополь 

и дальнейшие его дейстявия. 

Почему автор ставит под сомнение пребывание Юрия (Георгия) в г. 

Константинополе? 

Но перед этим попытаемся рассмотреть внутреннюю и 

внешнеполитическую ситуацию, которая сложилася в 

Ближневосточном регионе. Основным действием, которое 

разворачивалось в этот период это Третий крестовый поход (1189-
1192гг.). Основными участниками этих событий были - Рим, Франция, 

Англия, Германия и Византя с одной стороны и мусульманский мир с 

другой во главе с Салах ад-Дин Юсуф ибн Аюб (в Европе известного 

как Саладин). Который в 1187 году взял Ерусалим и был эмиром 

(султаном) Египта. 

Если принять версию,что Юрий (Георгий) придерживался 

мусульманских взглядов и входил в круг внутригрузинского 

политического и военного сословия, которому был близок 

мусульманский вектор развития Грузии,тогда естественно возникает 

ответ, что Юрий (Георгий) в 1188 году уехал не в г. Константинополь, а 

к эмиру Египта султану Саладину, возможно в г. Ерусалим. Не 
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исключено, что  Юрий (Георгий) был уже ранее знаком с султаном 

Саладином и поддерживал  с ним отношения? Приезд его к султану 

Саладину мог предусматривать согласование их подальших действий, 

а также получение финансовой поддержки от султана Саладина. 

Вопрос для каких целей,ответ напрашивается сам собой для 

возвращения в Грузию.Чем же занимался наш герой с 1188 по 

1191гг.Автор придерживаеться мнения, что он принимал участие в 

военных действия на стороне султана Саладина, но под каким именем? 
А что же, Грузия? Христианская Грузия представляла собою 

серьезную военную силу окруженную  по границе мусульманскими 

странами. И султан Саладин как стратег, политик и военначальник ведя 

борьбу с крестоносцами, понимал и может быть реально опасался, что 

Грузинская царица Тамар может направит свои войска в помощь 

европейским рыцарям-крестоносцам. По-этому султану Саладину не 

обходимо было принять какие-то привентивные меры. Тем более,что  в 

апреле 1191г. у города Акра, Палестина высадился со своим 

крестоносным войском король Франции Филип Август, а в июне т.г. 

король Англии Ричард. Нужно отметить, что г. Акра, Палестина имел 

большое значение для  султана Саладина. Это был порт через который 

проходили все грузы и товары для его потребностей. И что же 
происходит дальше? И в это же время Юрий (Георгий) высаживается в 

Западной Грузии,подымает востание и коронуется на царство...и это 

происходит в 1191 году! 

Не думаю,что это совпадение! 

Касаясь последнего исторически известного периода жизни Юрия 

(Георгия) это его вторжения в долину Алазани, Грузия в 1193 году, где 

он был разбит отрядами Сагира Махателидзе, после которого его 

следы исчезают. 

И снова возникает вопрос ,кто был внешним союзником Юрия 

(Георгия) в походе 1193 года? 

Первая версия, которая отсылает нас снова к арабскому историку 
Ибн-аль-Асиру. Он пишет, что Юрий (Георгий) обращается за 

помощью к Музафару ад-Дин Кызыл Арслану Утман ибн Шамс ад-

Дин Ильдегизу 10-му султану Ирака.Читателю будет небезинтересно 

узнать, что отец султана — Шамс ад-Дин Ильдегиз в своей ранней 

жизни был кипчацким рабом,а значит султан Кызыл-Арслан был по 

крови,кипчаком. Султан благосклонно относится к просьбе Юрия 

(Георгия) и назначает его эмиром г. Ганджи и отдает ему в управление 

Арранс. После этого Юрий (Георгий) собирает войско и якобы 

вторгается в Кахетию в 1193. Действия Кызыл-Арслана по поиску 

союзников вполне логичны, так-как в этот период он проводил 

военные действия против Грузии и боролся за власть с султаном-
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сельджукидом Торгулом III. 

Вроде бы все ясно, но обратимся снова Ибн-аль-Асиру, а он 

продолжая свое повествование, сообщает следующее. У Кызыл-

Арслана была жена Имандж-хатун, которая ранее была женой его 

родного брата, умершего от болезни. Имандж-хатун зная плохой 

характер Кызыл-Арслана и серьезно беспокоясь за свою жизнь и своих 

детей от первого брака, организовывает заговор против своего второго 

мужа. В результате которого султан Кызыл-Арслан был убит в период 
между 24.08.-21.09.1191 года. Таким образом «наш герой» не мог 

провести вторжение в Кахетию в 1193 году с помощью Кызыл Арслана 

так как Кызыл Арслана не было в живых. 

Для обьективности нужно отметить, что арабские историки 

отмечают не полноту трудов Ибн-аль-Асира,которые дошли до нашиго 

времени...?! 

Вторая версия ,Юрий уходит к сыну Кызыл-Арслана, Абу-Бекру 

атабеку Азербайджана и получет от него поддержку...? 

Третья версия, Юрий (Георгий) уходит к последнему султану-

сельджукиду Торгулу III (1174-1194гг.), который мог оказать 

содействие в его походе 1193 года. Тем более, что в это время началась 

формироваться большая каолиция мусульманских стран против 
Грузии, что в конечном итоге  привело к войне и знаменитой 

Шамхорской битве 1194 (5) гг.в результате которой войска царицы 

Тамары разбили войска мусульманских стран. 

А не было ли вторжение Юрия (Георгия) в Алазанскую долину в 

1193 году прелюдией и разведкой-боем перед большой войной? 

Принимал  ли участие Юрий (Георгий) в Шамхорской битве? 

Что же произошло с Юрием (Георгием) в дальнейшем, после 

стольких лет возможного активного присутствия в политической и 

государственной жизни Грузии  и Ближневосточного региона? С 

какими историческими события была связана его дальнейшая жизнь...? 

Или она заканчивается в 1194 году,в месте со смертью его 
предполагаемого покровителя султана Саладина умершего в 1193 

году,или его «союзника» султана Торгула III убитого в 1194 году ?  

  Автор данной статьи  не вносит в ее содержанине какого-либо 

антимусульманского или атихристианского содержания. Религия, 

церковь были и остаются сущностью целых народов и отдельных 

людей, он пытается поднять на поверхность из исторической глубины 

возможно реальные мотивы сообытий тех времен, и пригласить 

читателя задуматься над противоречивой исторической 

личностью,которая  носит в принятой историографии имя-Юрий 

(Георгий) Боголюбский. 

Предстоит еще много труда и сил, чтобы по  крупицам раскрывать 
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истинное  лицо и характер «Загадочного князя». 
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ინტერპრეტაციასთან    
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Anatoly Gamaliy 
JURY BOGOLIUBSKI, PRINCE WITH SHAKING FAITH – ONE 

EPISODE IN GEORGIAN HISTORY 
 

Summary 
 

The article deals with relations of ancient kingdoms of Kiev Russia and 

Georgia in the most special historic period of time, namely 12th century. The 

author conceals interesting historic story, a marriage between Prince Jury 
Bogoliubski (generally he was named as George), son of the Great Prince of 

Kiev Russia Andrey Bogoliubski and Queen of Georgia Tamara. The article 

reviews concrete motivation and purpose of the political actors of Kiev 

Russia, Georgia, Polovets Kaganat as well as Middle East and 

Transcaucasia toward marriage of Queen Tamara and Prince Jury 

Bogoliubski in that historic period. The marriage story is being described 

the story absolutely from different perspective from already done in the 

historic stories. 
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Shamkori, Third Crusade Campaign, Georgia’s State Policy, Sultan Saladin.    
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დარიკო ხვედელიძე, ნუგზარ მიროტაძე 

ეფექტური კომუნიკაცია - სკოლის კულტურის მნიშვნელოვანი 

ნაწილი 
 

სტატიაში საუბარია იმის შესახებ, თუ რატომ არის ეფექტური 
კომუნიკაცია სასკოლო ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი და როგორ 
უნდა უზრუნველვყოთ მშობელთა აქტიურობა ამ მიმართულებით. 
მოზარდის სასკოლო ცხოვრებაში  ძალიან  მნიშვნელოვანია  
პედაგოგის, მოსწავლისა  და მშობლის ერთობლივი როლი. 
მშობელთა ჩართულობას მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მოხდენა 
შეუძლია ბავშვის განვითარებაზე, მოსწავლეთა აკადემიური 
მიღწევების გაუმჯობესებაზე. საინტერესოა,  როგორ  უწყობს ხელს 
მასწავლებელს მოზარდთან ურთიერთობაში მშობელთან აქტიური 
თანამშრომლობა. აქ საუბარია ეფექტური კომუნიკაციის როგორც 
სასკოლო კულტურის ნაწილი რომელიც პედაგოგების, 
მოსწავლეებისა და მშობლების  ერთობლივი  ჩართულობით 
მიიღწევა. 

 

საკვანძო სიტყვები: მოზარდი, სასკოლო ცხოვრება,  აქტიური  
თანამშრომლობა, მშობელთა ჩართულობა, უნარ-ჩვევები,    
სოციალური პროექტი,  სხვადასხვა აქტივობები, მიღწეული  
შედეგი, ეფექტური კომუნიკაცია როგორც სკოლის კულტურის 
ნაწილი.   

      

წინამდებარე თემის აქტუალობას განსაზღვრავს  განათლების 

სისტემაში მიმდინარე პროცესების სირთულეებისუმტკივნეულოდ 

გადაჭრის საშუალებად საზოგადოებასთან ურთიერთობებისა და 

ეფექტური კომუნიკაციის დადებითი როლის დასაბუთება. 
საზოგადოებასთან ურთიერთობები ეფექტური კომუნიკაციის 

აუცილებელი პირობაა და ერთ-ერთი ფუნქცია ძველი 

სტერეოტიპების – ადამიანის ცნობიერებაში გაბატონებული 

მოძველებული შეხედულებების და წარმოდგენების - ახლით, 

თანამედროვეობის მოთხოვნებით ნაკარნახევი შეხედულებებით 

შეცვლაა; ოღონდ იმის გარკვევა, თუ რა არის „მოძველებული“, 

განვითარებისათვის ხელისშემშლელი და „გადასაგდები“, 

უცხოეთის რომელი გამოცდილებაა გადმოსაღები,   

გასაზიარებელი და მეცნიერთა და „რევოლუციონერთა“ 

გადასაწყვეტი. 
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თანამედროვე განათლების სისტემა დემოკრატიული სტილით 

მართვაზეა ორიენტირებული. სანამ რეფორმით 

გათვალისწინებული ღონისძიება ამოქმედდებოდეს,  

საზოგადოების იმ ნაწილის ინფორმირება  მაინც უნდა მოხდეს, 

ვინც განათლების სისტემაში  უშუალოდაა დასაქმებული 

(იგულისხმება ამ სისტემის მეცნიერ-მუშაკები, სკოლის 

მასწავლებლები, მოსწავლეთა მშობლები და სხვა 

თანამშრომლები), რაც რეფორმის დადებითი  შედეგის გარანტი 

იქნება და ეფექტური კომუნიკაციის მთავარი მიღწევაა. 

ჩემი სკოლის მაგალითზე მიმდინარე მოვლენების შემდგომმა 

ანალიზმა  და შეფასებებმა უჩვენა, რომ განათლების სისტემის 

არადემოკრატიული, ავტორიტარული სტილით მართვა - 

იძულებითი ღონისძიებების გატარება და უნიფიცირებული 

სკოლის მოდელი - ანგრევს სკოლის სუვერენიტეტსა და აფერხებს 

საზოგადოებრივი დაკვეთის მიხედვით მის განვითარებას. ამიტომ 

ვფიქრობთ: ეფექტური კომუნიკაცია - სკოლის კულტურის 

მნიშვნელოვან ნაწილად უნდა ვაქციოთ, რათა შევისწავლოთ 

დაინტერესებული საზოგადოების შეხედულებები თითოეული 

კონკრეტული ღონისძიების შესახებ, მოვისმინოთ მათი აზრი 

რეფორმით გათვალისწინებული ღონისძიებების თაობაზე, 

გავარკვიოთ საზოგადოების მოლოდინები და მეცნიერთა 

შეფასებები, რის მიხედვითაც გაკეთდება შესაბამისი დასკვნები. ეს 

შესაძლებელს გახდის მოსალოდნელი და სასურველი 

ცვლილებების ადეკვატურ აღქმასა და სპეციალისტთა 

უმტკივნეულო ჩართვას რეფორმით გათვალისწინებულ 

ღონისძიებებში.  

„ეფექტური კომუნიკაცია და საზოგადოებასთან 

ურთიერთობების პრაქტიკა, შესაძლოა, ისევე ძველი იყოს, 

როგორც საკუთრივ ადამიანური კომუნიკაცია... ესაა 

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია, საჯაროდ წარმოთქმული 

სიტყვები, ხელოვნება, ლიტერატურა, დადგმული ღონისძიებები 

და სხვა მოვლენები. თუმცა არც ერთ მათგანს არ უწოდებდნენ 

„საზოგადოებასთან ურთიერთობას“, მაგრამ მიზანი და შედეგი 

ხშირად მაშინაც ისეთივე იყო, როგორც თანამედროვე 

პრაქტიკაშია“ [1. გვ. 40].  ესნიშნავს, რომ რელიგიის, მორალის, 

სახელმწიფოს, სამართლის, პოლიტიკის, ხელოვნების, 

მეცნიერების ერთ–ერთი მთავარი ფუნქცია ეფექტური 
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კომუნიკაციისა და საზოგადოებრივი ურთიერთობების 

რეგულირებაც იყო. საზოგადოების განვითარების თანამედროვე 

ეტაპზე, XX-XXI  საუკუნეებში,  საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

რეგულირების ფუნქცია და მისი მეცნიერული ანალიზი ცოდნის 

ახალმა დარგმა  – „საზოგადოებასთან ურთიერთობებმა“  და 

ეფექტურმა კომუნიკაციის საშუალებამ, როგორც სკოლის 

კულტურის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა იკისრა. ვებსტერის 

ლექსიკონში საზოგადოებასთან ურთიერთობებს მკაფიოდ 

განმარტავენ. ეს არისო ეფექტური კომუნიკაციისათვის „გაგებისა 

და კეთილგანწყობის დამკვიდრება ორგანიზაციასა, ხალხის 

ჯგუფებსა და საზოგადოებას შორის საინფორმაციო მასალების 

გავრცელების, ორმხრივი ურთიერთობების დამყარებისა და 

საზოგადოების რეაქციის შესწავლის გზით“. საზოგადოებასთან 

ურთიერთობებს, როგორც ეფექტურ კომუნიკაციას, აქვს მართვის 

ფუნქცია, რომელსაც შეუძლია ჩამოაყალიბოს და შეინარჩუნოსის 

ურთიერთსასურველი კავშირები ორგანიზაციასა და 

საზოგადოებას შორის, რომლებზეც დამოკიდებულია 

ორგანიზაციის წარმატება ან წარუმატებლობა“ [2. გვ. 40]. 

დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო მოღვაწის ლოიდ ჯორჯის 

განმარტებით,  „საზოგადოებასთან  ურთიერთობა  არის ნდობის, 

რეპუტაციის  ჰარმონიისა და ურთიერთგაგების  დამკვიდრება, რაც 

სიმართლესა და მაქსიმალურ ინფორმირებულობას ეფუძნება“; 

ხოლო ყველა მკვლევრის  აზრით, ცოდნის ახალი დარგი - 

საზოგადოებათან ურთიერთობები -არის „მართვის ერთ-ერთი 

მექანიზმი“ [3. გვ. 224]. 

„საზოგადოებასთან ურთიერთობა ხელს უწყობს ორმხრივად 

მოგებიანი ურთიერთობების შექმნა-ჩამოყალიბებას 

ორგანიზაციასა და საზოგადოების იმ ნაწილს შორის, ვისზეც ამ 

ორგანიზაციის წარმატებათუ მარცხია დამოკიდებული“ [2. გვ. 11].  

ადამიანებს, რომლებიც თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, აქვთ 

საინტერესო და საქმიანი ცხოვრება, მათ საშუალება ეძლევათ, 

გახდნენ საზოგადოების სრულუფლებიანი წევრები. ჩვენ 

ვსაუბრობთ ყველაზე რთულ ნაწილზე, რომელსაც უდიდესი 

მნიშვნელობა აქვს პიროვნების განვითარებისა და ჩამოყალიბების 

პროცესში, თანამშრომლობით უნარები ყველაზე აუცილებელი და 

ძნელად მიღწევადია რიგ გარემოებათა გამო. თანამედროვე 

პროცესებმა შეცვალა ადამიანთა დამოკიდებულებები, ჯანსაღი 
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კონკურენცია ყველაზე რთულად გასაგები ცნება გახდა. XXI 

საუკუნე თავის მოთხოვნებს გვიყენებს წარმატების მისაღწევად, 

გარემო ითხოვს დადებითისკენ შეცვლას, სიახლეს, ინოვაციას, 

დადგა დრო, ვუპასუხოთ გამოწვევებს და ხელი შევუწყოთ 

განვითარების პროცესს, რომელიც ყველაზე კარგად მოსწავლეებში 

აისახება. ჩვენს განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს სკოლის 

ორგანიზაციული კულტურის ისეთი მნიშვნელოვანი ასპექტი, 

როგორიცაა თანამშრომლობა საგანმანათლებლო სივრცეში. 

როგორც განათლების მკვლევარი ენდი ჰარგრივსი წერს: 

„მასწავლებლობა პარადოქსული პროფესიაა, ყველა იმ საქმიანობას 

შორის, რომელიც უკვე არის და ყალიბდება პროფესიად, მხოლოდ 

მასწავლებელს მოეთხოვება ისეთი უნარ–ჩვევებისა და 

შესაძლებლობების განვითარება, რომელთა მეშვეობითაც 

ინდივიდები და ორგანიზაციები გადარჩებიან და მიაღწევენ 

წარმატებას თანამედროვე ცოდნის საზოგადოებაში. 

მასწავლებლები,ყველა სხვა პროფესიის წარმომადგენლებზე 

მეტად, ვალდებულნი არიან, შექმნან მასწავლელთა საზოგადოება 

და განავითარონ ინოვაციის, მოქნილობისა და ცვლილებებისადმი 

მზადყოფნის შესაძლებლობები, ვინაიდან დღეს ეკონომიკურ 

კეთილდღეობას სწორედ ეს განაპირობებს. ამავდროულად, 

მასწავლებლებს იმ ფართომასშტაბიან პრობლემებთან ბრძოლა 

უწევთ, რომლებსაც თავად ცოდნის საზოგადოება ქმნის.“ 

ქართული განათლების სისტემა მიისწრაფის  იქით, რომ შექმნას 

ისეთი სწავლის მოდელი, რომელიც მოგვცემს 

საშუალებას.ზოგადტრანსფერული უნარები განვუვითაროთ 

ზოგადი განათლების საფეხურზე მოზარდებს, რათა მათ 

შეძლონ,აქტიურად ჩაერთონ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და 

იყვნენ „მსწავლელთა საზოგადოების“ სრულუფლებიანი წევრები. 

ყოველივე ეს კი, ჩვენი აზრით, სწორი,ადეკვატური და 

მიზანმიმართული კომუნიკაციით მიიღწევა, რომელიც 

თავისთავად რთული პროცესია და გულისხმობს ინფორმაციის ან 

იდეების გაცვლას ვერბალურად, არავერბალურად თუ 

წერილობით. თანამედროვე განათლება სამ ძირითად 

მიმართულებას ეფუძნება თანამშრომლობაში: მოსწავლე, 

მასწავლებელი და მშობელი. მათ დამაკავშირებელ რგოლად, 

უპირველეს ყოვლისა, პედაგოგს მივიჩნევ, რადგან ის არის 

საზოგადოების განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. 
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კომუნიკაცია გულისხმობს არამარტო ინფორმაციის მიწოდებას, 

არამედ მიღებას. ცხადია ყველაზე დიდი პრობლემა გაცემა და 

მიღებაა.  ხშირად  თვითგადარჩენისა და არასწორი გააზრების 

პრობლემები იკვეთება, მაშინ, როდესაც პედაგოგებს არ შეუძლიათ:  

➢ უსმინონ ერთმანეთს საუბრის შეწყვეტის გარეშე; 

➢ მოსმენა და სხვისი იდეების მიღება ; 

➢ სხვისი უნარებისა და სიძლიერის აღიარება ; 

➢ არ მეტოქეობდნენ ერთმანეთში და ზრუნავდნენ 

ერთმანეთის წარმატებაზე ; 

➢ მშვიდად განიხილავდნენ პრობლემებს ; 

➢ გამოხატონ ურთიერთპატივისცემა  

➢ მუშაობენ გუნდის წარმატებისათვის და არა მხოლოდ 

საკუთარი წარმატებისათვის; 

თანამშრომლებსა და სკოლის სხვა პერსონალს შორის 

კეთილგანწყობილი თანამშრომლობითი ურთიერთობა 

მასწავლებლებისა თუ მოსწავლეებისთვის პოზიტიური სასწავლო 

გარემოს შექმნის წინაპირობაა. მასწავლებლებს შორის 

უარყოფითმა დამოკიდებულებამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს 

მოსწავლის მიღწევებს და ხელი შეუშალოს ხარისხიანი სასწავლო 

პროცესის წარმართვას. [4] 

ძველი იაპონური ანდაზა ამბობს: ,,არც ერთი ჩვენგანი არ არის 

ისეთი გონიერი, როგორც ჩვენ ყველანი ერთად“. ერთად მუშაობა 

სამუშაოს დატვირთვას ამსუბუქებს. მოვალეობა და 

პასუხისმგებლობა აღიარებულია, თუმცა რამდენად რეალურია 

ურთიერთთანამშრომლობა, ეს საკმაოდ მტკივნეული თემაა. დღეს 

უკვე ცვლილებების მზარდი ტემპი სულ სხვა გარემოს ჰქმნის, 

პრობლემა, რომელიც თანამშრომლობას ეხება, საკმაოდ 

დელიკატური საკითხია. უნდა ვაღიაროთ, რომ სკოლის წინსვლა 

და მოსწავლეთა შედეგების გაუმჯობესება არა მარტო 

რეფორმებით მიიღწევა, არამედ ღირსეული და არა ფარსირებული 

თანამშრომლობით, რაც საკმაოდ კარგად გამოიხატება სხვადასხვა 

ქმედებაში. მაგალითად: 

➢ იცოდეს და შეეძლოს საკუთარი ემოციების გამოხატვა ; 

➢ სხვისი ემოციების მიმართ თანაგრძნობის გამოჩენა; 

➢ ემოციების გაკონტროლება და რეგულირება; 

➢ საკუთარი და სხვების მოტივირების უნარი; 
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➢ სოციალური უნარ–ჩვევების ფლობა, რომელთა 

მეშვეობითაც პირველი ოთხი კომპეტენციის ქმედებაში მოყვანა 

შეიძლება. 

ყოველივე ეს შეუძლებელია, თუკი მასწავლებელს არ აქვს 

პრაქტიკულ დონეზე გაცნობიერებული ემოციური ინტელექტის 

ხუთივე კომპეტენციის საგაკვეთილო და,ზოგადად, სასკოლო 

გარემოში რეალიზაციის საჭიროება. აქვე კიდევ ერთხელ 

მოვიყვანოთ ამონარიდი განათლების მკვლევარ ენდი ჰარგრივსის   

სტატიიდან „სწავლება ცოდნის საზოგადოებაში: განათლება 

გონიერებისთვის“, რაც მოგვცემს საშუალებას,  გავიაზროთ,  

თანამედროვე  ეკონომიკის პირობებში   ცოდნის  რა ტიპის 

უნარგანვითარებული თაობის აღზრდას გვიკვეთს მსოფლიო: 

„ვინაიდან მასწავლებლები ცოდნის საზოგადოების 

კატალიზატორები არიან, მათ  ვალ-დებულებად მიიჩნევა,  

თანამშრომლობის საფუძველზე სკოლები სასწავლო 

ორგანიზაციებად აქციონ, სადაც სწავლის შესაძლებლობები და 

სწავლის ხელშემწყობი სისტემა ხელმისაწვდომია.ისეთ 

პროფესიონალად დახვეწასა  და  ჩამოყალიბებაზე, რომელიც 

აფასებს პრობლემის გადაჭრის, რისკის გაწევის უნარს, 

პროფესიულ ნდობას, ცვლილებებთან თავის გართმევის უნარსა 

და უწყვეტი გაუმჯობესების მიმართ ინტერესს. დღეისათვის უკვე 

თანდათან ყალიბდება ცოდნის ეკონომიკისთვის სწავლება, 

რომელიც ეფუძნება თანაშრომ-ლობას, ხელს უწყობს და 

ავითარებს: შემოქმედებითობას და მიმღებლობას, მოქნილობას, 

პრობლემის გადაჭრის უნარს,გონიერებას,გუნდური მუშაობის 

ინტელექტს, პროფესიულ ნდობას, რისკის გათვალისწინების 

უნარს,პროფესიულ ზრდას“[5] 

საბოლოო ჯამში უნდა დავასკვნათ, რომ სახელმწიფოს მხრიდან 

სკოლის ორგანიზაციული კულტურის მიმართულებით 

გაკეთებული აქცენტები ხელს უწყობს მასწავლებლის პროფესიულ 

განვითარებასა და ზრდას.,,კრიტიკულიმეგობრის“სტატუსმა 

რეალურად ქმედითი გახადა მათი მუშაობა. ეს ადამიანები არ 

არიან ერთმანეთთან მხოლოდ პირადი ინტერესებით 

დაკავშირებულები, ისინი მართლაც ზრუნავენ საკმაოდ დიდი 

შრომის ფასად მომავალ თაობაზე. სწორედ თანამშრომლობის 

დაგეგმვის გზები და ხერხები მოგვცემს პროფესიული ზრდისა და 

განვითარების საშუალებას, რაც პირდაპირპროპორციულად 
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აისახება სწავლება-სწავლის პროცესზე. ეს საკმაოდ რთული და 

მტკივნეული თემაა, რომელზეც სერიოზული დაფიქრება 

სჭირდება პროფესიულ საზოგადოებასა და ხელმძღვანელ 

მუშაკებს, ვინაიდან სწორედ პედაგოგები აყალიბებენ მშობლებთან 

ერთად ამ ქვეყნის მომავალს.  

რა თქმა უნდა,განათლება განსაზღვრავს ადამიანის სულიერ 

კულტურას. განათლების გარეშე ადამიანისთვის მიუწვდომელი 

იქნება საზოგადოების საუკუნეების განმავლობაში დაგროვებული 

მონაპოვარი. ამ ყველაფერს კი, ჩვენი ღრმა რწმენით, საფუძვლად 

უდევს საზოგადოებასთან ურთიერთობები, თანამშრომლობა და 

კომუნიკაცია.  
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AN IMPORTANCE OF CONTINUING EDUCATION IN 

CONTEMPORARY EDUCATIONAL SYSTEM 
 

Summary 
 

 This article describes an importance of effective communication in 

school life and how to involve parents in it. It is very important for student’s 

collaboration with parents and teachers. Involving parents in school life of 

their children make a big influence, this increases  their   achievements, it is 

interesting how  effective communication with teachers and parents help  

students, we say  about  effective communication as the part of school 

cultural life, which is reached  only involving  parents ,students and 

teachers.  
 

Keywords: Adolescent, school life, collaboration, involving parents, skills, 

social projects, different activities, achieved results, effective 

communication as the part of school cultural life. 
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ЭФФЕКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ВАЖНАЯ ЧАСТЬ    

ШКОЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Резюме 
 

 В статье рассматривается: почему важена эффективная 

коммуникация для школьной жизни. Важна и как надо обеспечить 

активное участие родителей в этом направлении подростка в 

школьной жизни важна для педагога, ученика и совместная роль 

родителей. 

    Важное участие родителей может воздействовать на развитие 

ребенка. На улучшение академического достижения интересна, как 

учитель вносит свой вклад в отношение с подростком и выбирая его 

или ее профессию. В статье обсуждается важность и эффективность 

коммуникации как части школьной культуры, которая достигается 

благодаря совместному участию учителей, учащихся и родителей. 
  

Ключевые слова: подросток, школьная жизнь, активное 

сотрудничество родителей, навыки, социальный проект, разные 

активности, достижение результата, эффективная коммуникация, как 

часть культуры в школьной жизни. 
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ცოტნე წვერავა, რატი წვერავა 

აფრიკული ქვეყნების როლი და ადგილი ჩინეთის საგარეო 

პოლიტიკაში 
 

ჩვენ მიერ წარმოდგენილი სტატია ეძღვნება ჩინეთის სახალხო 
რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკის ვექტორს აფრიკის 
კონტინენტის სახელმწიფოებში. სტატიის ფარგლებში 
განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ჩინეთის სახალხო 
რესპუბლიკის ურთიერთობებს აფრიკის კონტინენტის ნავთობის 
მწარმოებელ ქვეყნებთან და ამ ურთიერთობების 
განმტკიცებისათვის დიალოგის გაღრმავებას.  

განსაზღვრულია აფრიკის კონტინენტზე ჩინეთის სახალხო 
რესპუბლიკის ინვესტიციების ძირითადი სფეროები და 
ხაზგასმულია ამ ინვესტიციების მნიშვნელობა, როგორც 
ჩინეთისათვის, ასევე აფრიკის ქვეყნებისათვის. 

ასევე განხილულია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგარეო-
პოლიტიკურ ურთიერთობათა ძირითადი პრინციპები, მიზნები და 
ამოცანები.  

 

საკვანძო სიტყვები: ჩინეთის სახალხო რესპუბლის საგარეო 
პოლიტიკის მიზნები, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საგარეო 
პოლიტიკის ამოცანები და პრინციპები, თანამშრომლობა 
„სამხრეთი-სამხრეთის“ ხაზით. 

  

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის (შემდგომ ტექსტში „ჩინეთი“)  

მიერ დეკლარირებული პრინციპების შესაბამისად ახორციელებს 

თავისუფალ, დამოუკიდებელ და მშვიდობიან საგარეო 

პოლიტიკას.[1] დღევანდელი ჩინეთის საგარეო პოლიტიკის  

მიზნებსა და ამოცანებს წარმოადგენს ქვეყნის სუვერენიტეტის, 

დამოუკედებლობისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის 

დაცვა, საერთაშორისო ურთიერთობის ყველა მონაწილესთან 

მეგობრული და კეთილმეზობლური ურთიერთობის განვითარება 

და ასევე მშვიდობის პოლიტიკის გატარება და ხელშეწყობა მთელ 

მსოფლიოში.[2] ჩინეთის საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიის 

ძირითადი დებულებები მდგომარეობს შემდგომში: 

1. ჩინეთი ეყრდნობა დამოუკიდებლობისა და 

სუვერენულობის პრინციპებს. ჩინელი ერის ძირძველი 

ინტერესებიდან გამომდინარე ჩინეთი გამოიმუშავებს თავის 

პოზიციას და აწარმოებს ისეთ პოლიტიკურ კურს ყველა 
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საერთაშორისო საკითხებში, რომ არ ექვემდებარება არანაირ 

ზეწოლას გარედან და არ ერთიანდება ქვეყნების არცერთ 

პოლიტიკურ გაერთიანებაში. 

2.  ჩინეთი წინააღმდეგია რომელიმე ქვეყნის ჰეგემონიზაციისა 

და იცავს მშვიდობას მთელ მსოფლიოში. ჩინეთი ახორციელებს 

მშვიდობიან საგარეო პოლიტიკას ისე, რომ არ შედის არანაირ 

ბლოკებში და არ ახორციელებს სამხედრო ექსპანსიას. ჩინეთი 

თვლის, რომ ქვეყნებს შორის სხვადასხვა კომფლიქტებისა და 

წინააღმდეგობების დაძლევა შესაძლებელია მხოლოდ 

მშვიდობიანი გზით, კონსულტაციების საშუალებებით. ასევე მისი 

საგარეო პოლიტიკა ეფუძნება იმას, რომ ქვეყნებს შორის 

კომფლიქტების გადაწყვეტისას ქვეყნებმა არ უნდა მიმართონ 

სამხედრო ძალას და არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ქვეყანა 

ჩაერიოს სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში, მითუმეტეს სუსტს 

სახელმწიფოებზე განახორციელოს რაიმე ზეწოლა და აგრესია. 

ჩინეთის სახელმწიფო არასდროს არ ახვევდა სხვა ქვეყნებს თავის 

სოციალურ წყობასა და იდეოლოგიას და აქედან გამომდინარე,ის 

არ მისცემს უფლებას სხვა ქვეყნებს მოახვიოს ჩინეთს თავიანთი 

სოციალური წყობა და იდეოლოგია. 

3. ჩინეთს სურვილი აქვს შექმნას და განავითაროს მეგობრული 

ურთიერთობები და თანამშრომლობა ყველა ქვეყანასთან შემდეგი 

5 პრინციპის გათვალისწინებით. ესენია: ორმხრივი პატივისცემა 

ქვეყნების სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის, 

ურთიერთ თავდაუსხმელობის, საშინაო საქმეებში ჩაურევლობის, 

თანასწორობის,ორმხრივი სარგებლიანობისა და მშვიდობიანი 

თანაცხოვრობის. ჩინეთი აქტიურად ანვითარებს 

კეთილმეზობლურ და მეგობრულ ურთიერთობებს ყველა მის 

მეზობელ სახელმწიფოსთან. ჩინეთმა დაამყარა და აღადგინა 

ნორმალური ურთიერთობები ყველა მეზობელ ქყვეყანასთან და 

უმეტეს ქვეყანასთან გადაწყვიტა ისტორიული პრობლემები. 

ფაქტიურად ჩინეთის რესპუბლიკის მიერ თანამშრომლობა 

განვითარებად ქვეყნებთან წარმოადგენს მისი საგარეო პოლიტიკის 

ქვაკუთხედს. ჩინეთი და განვითარებადი ქვეყნები გადიან 

ერთნაირ ისტორიულ პერიოდს. მათ წინაშე დგას საერთო მიზნები, 

ესენია: ქვეყნის დამოუკიდებლობის დაცვა და ეკონომიკური 

განვითრების განხორციელება. ჩინეთი განსაკუთრებულ  

ყურადღებას უთმობს განვითრებად ქვეყნებთან ურთიერთობების 
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გაუმჯობესებასა და განვითარებას, გულმოდგინედ ეძებს და 

აფართოებს საერთო ინტერესების შეხების წერტილებს. მისი 

პოზიცია იმაში მდგომარეობს, რომ სახელწიფოთა შორის 

ურთიერთობები არ უნდა ეფუძნებოდეს სხვადასხვა 

საზოგადოებრივ წყობასა და იდეოლოგიას და რომ საჭიროა 

ურთიერთპატივისცემა. არსებული უთანხმოებები აუცილებელია 

გადაწყდეს დიალოგისა და კონსულტაციის სახით თანასწორობისა 

და ურთიერთპატივისცემის საფუძველზე. 

4. ჩინეთი იცავს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

ავტორიტეტსა და მნიშვნელობას,ხელს უწყობს მსოფლიოს 

მრავალ-პოლარულობას, ასევე ემხრობა საერთაშორისო 

ურთიერთობების დემოკრატიზაციასა და განვითარების 

მრავალფეროვან მოდელებს. ჩინეთი ხელს უწყობს იმას, რომ 

ეკონომიკური გლობალიზაციის განვითარების პროცესი წავიდეს 

იმ მიმართულებით, რომ  სარგებელი მიიღოს ყველა ქვეყანამ. 

ჩინეთი ემხრობა უსაფრთხოების ისეთ კონცეფციას, რომელიც 

გულისხმობს ორმხრივ ნდობას, ორმხრივ სარგებელს, 

თანასწორობასა და თანამშრომლობას. ის გამოდის ნებისმიერი 

ტერორისტული გამოვლინების წინააღმდეგ და ხელს უწყობს 

სამართლიანი და რაციონალური ახალი საერთაშორისო 

პოლიტიკური და ეკონომიკური წესრიგის დამყარებას. ჩინეთი 

მონაწილეობს გაეროს ეგიდით ჩატარებულ მრავალმხრივ 

დიპლომატიურ ღონისძიებაში, ახორციელებს საერთაშორისო 

თანამშრომლობას ტერორიზმთან ბრძოლის საკითხებში. ასევე 

მონაწილეობს შეიარაღებების გაუვრცელებლობის, მშვიდობის 

მყოფელთა, ადამიანის უფლებათა დაცვის, იუსტიციის და გარემოს 

დაცვის სხვადასხვა ღონისძიებებში. 

5. ჩინეთი ახორციელებს ყოვლისმომცველ პოლიტიკას გარე 

სამყაროსთან ურთიერთობების გაუმჯობესების მხრივ. ჩინეთს 

სურს, რომ ურთიერთთანასწორობისა და ორმხრივი 

სარგებლიანობის საფუძველზე აწარმოოს ვაჭრობა, ტექნიკურ-

ეკონომიკური და სამეცნიერო-კულტურული  თანამშრომლობა 

მსოფლიოს ყველა ქვეყანასა და რეგიონთან.  

6. ჩინეთი ეყრდნობა კონცეფციას, რომელიც გულისხმობს 

„ადამიანი უპირველეს ყოვლისა“ და „ძალაუფლების 

განხორციელება ხალხისათვის“. ასევე ის იცავს ჩინელი 

მოქალაქეებისა და იურიდიული კომპანიების კანონიერ 
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უფლებებსა და ინტერესებს მსოფლიო არენაზე. [3.გვ.188] ჩინეთის 

საგარეო პოლიტიკური პრინციპებია:  

✓ არა ბლოკურობა 

✓ არა კომფრონტაციულობა 

✓ კონსტრუქციულობა 

✓ მესამე ქვეყნების წინაააღმდეგ ჩაურევლობა. [4.გვ.18-24] 

დღეისათვის შესამჩნევია ჩინეთის პოზიციის გაძლიერება 

ფაქტიურად პლანეტის ყველა წერტილში, მათ შორის აფრიკის 

კონტინენტი წარმოადგენს ჩინეთის ერთერთ უმნიშვნელოვანეს 

საგარეო პოლიტიკურ  მიმართულებას. ჩინეთ-აფრიკის 

ურთიერთობებს აქვს დიდი ხნის ისტორია, რომელიც 

ხასიათდებოდა, როგორც აღმაფრენით, ისე დაღმაფრენით, მაგრამ 

მიუხედავად ამისა, მხარეები ყოველთვის ნახულობდნენ 

შესაძლებლობებს რთული სიტუაციებიდან გამოსვლისა. 

უკანასკნელ წლებში  ჩინეთისა და აფრიკის ქვეყნებს შორის 

შესამჩნევლად გაიზარდა ურთიერთობები და კონტაქტები, რაც 

იმაში მდგომარეობს, რომ ჩინეთი დღეისათვის აღნიშნულ 

რეგიონში წარმოდგენილია, როგორც ყველაზე აქტიური მოთამაშე. 

ხშირად აფრიკის კონტინენტს ეძახიან „China’s Second Continent“,  

რაც ადასტურებს ჩინეთის პოზიციის გაძლიერებას აფრიკაში. 

ეკონომიკურმა ზრდამ, ახალი თაობის ლიდერების მოსვლამ 

ხელისუფლებაში, რომლებიც მიისწრაფიან დაუმკვიდრონ ჩინეთს 

წამყვანი ადგილი მსოფლიოში, ასევე, ჩინეთის მიერ იმის 

გააზრებამ, რომ აფრიკის კონტინენტი წარმოადგენს მრავალი 

შესაძლებლობის ადგილს, ხელი შეუწყო ჩინეთის აფრიკული 

პოლიტიკის გააქტიურებას. [5]  

ბიპოლარული სისტემის დაშლის შემდგომ აფრიკული 

მიმართულება ფაქტიურად ყველა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაში 

დაყვანილი იქნა მინიმუმადე. დიდი დროის განმავლობაში 

აფრიკული კონტინენტი არ შედიოდა რომელიმე ქვეყნის 

პრიორიტეტულ მიმართულებაში, რამაც, თავის მხრივ, შექმნა 

მრავალი სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემა, რიგი აფრიკული 

ქვეყნები არ გამოსულან საომარი მდგომარეობიდან. მიუხედავად 

ამისა, სწორედ ამ პერიოდიდან, უფრო კონკრეტულად კი 90-იანი 

წლებიდან, ჩინეთი იწყებს თავისი საგარეო პოლიტიკის 

გააქტიურებას მსოფლიოს მესამე ქვეყნებში და შესაბამისად, 

აფრიკის ქვეყნებშიც. სწორედ ჩინეთმა, რომელმაც დაუთმო 
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მნიშვნელოვანი ადგილი აფრიკას, გააქტიურა და სხვა ქვეყნების 

ყურადღება მიიქცია აფრიკულ კონტინენტთან დაკავშირებით.  

დღევანდელ დღეს აფრიკის კონტინენტის პოტენციალი 

აღქმულია სხვანაირად, ვიდრე რამდენიმე ხნის უკან. ბუნებრივი 

რესურსების დიდი მარაგის არსებობა ასევე არ შეიძლება არ 

იწვევდეს ინტერესს. სხვადასხვა მექანიზმების ურთიერთქმედების 

გამოყენების საშუალებით, ჩინეთმა ნელნელა დაიკავა ის ადგილი, 

რომელიც განთავისუფლდა აფრიკის კონტინენტიდან ყოფილი 

საბჭოთა კავშირის, ხოლო მის შემდგომ ამერიკის შეერთებული 

შტატებისა და დასავლური ქვეყნების წასვლით. [6] ჩინეთის 

პოზიციების განმტკიცებამ აღნიშნულ რეგიონში განაპირობა 

კონკურენციის გაზრდა ძველ და ახალ მოთამაშეებს შორის 

აფრიკის კონტინენტზე გავლენის მოსაპოვებლად. 

აფრიკის კონტინენტის მიმართ  მსოფლიო თანამეგობრობის 

მიერ ყურადღების გააქტიურება დაკავშირებულია აფრიკის 

როლზე მსოფლიო ეკონომიკაში, ასევე, მის ადგილზე 

საერთაშორისო არენაზე. მნიშვნელოვანია გავიაზროთ აფრიკის 

განსაკუთრებული როლი თანამედროვე საერთაშორისო 

ურთიერთობების სისიტემაში, რომელიც განპირობებულია 

შემდეგი ფაქტორებით: პირველი, აფრიკული კონტინენტის 

ტერიტორიაზე განთავსებულია 55 გაეროს წევრი სახელმწიფო. 

ასევე მთელი რიგი საერთაშორისო და რეგიონალური 

ორგანიზაციები, რომლებსაც გააჩნიათ გავლენები სხვადასხვა 

ტიპის გადაწყვეტილებათა მისაღებად; მეორე, უმეტეს 

სახელმწიფოთა მოსახლეობა ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარზე, რაც 

განმაპირობებელი ფაქტორია საერთაშორისო დახმარების 

მიღებისათვის; მესამე, აფრიკული ქვეყნების ერთერთ 

დამახასიათებელ თვისებას წარმოადგენს ინფრასტრუქტურის, 

ინვესტიციების, კადრებისა და ტექნოლოგიების მწვავე დეფიციტი; 

მეოთხე, აფრიკაში წარმოდგენილია მნიშვნელოვანი ბუნებრივი და 

ადამიანური რესურსები, ასევე მას გააჩნია საქონლისა და 

მომსახურების უზარმაზარი ბაზარი. [7] 

დღევანდელ დღეს აფრიკა იმყოფება უპრეცენდენტო 

შესაძლებლობების ეტაპზე, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა 

დაკავშირებულია უცხოური კაპიტალის შემოდინების 

გაზრდასთან, ვაჭრობის ზრდასთან, ურბანიზაციასთან, 

დემოგრაფიულ ცვლილებებთან და რასაკვირველია, ბუნებრივი 
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სიმდიდრის უზარმაზარ რაოდენობასთან, რომლის საჭიროებაც 

მსოფლიოს ყველა ქვეყანას აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ აფრიკის 

ზოგიერთ ქვეყანას გააჩნია ეკონომიკური ზრდის დადებითი 

მაჩვენებლები, ნებისმიერ ეთნიკურ კონფლიქტს, რომლითაც 

განებივრებულია აფრიკის კონტინენტი ან და სტიქიურ 

უბედურებას, შეუძლია თავდაყირა დააყენოს ადრე მიღწეული 

შედეგები. ჩინეთი, რომელსაც თავი მოაქვს როგორც 

განვითარებადი ქვეყანა წარმოდგენილია ერთერთ მთავარ 

მონაწილედ ეკონომიკური თანამშრომლობის პროგრამაში 

„სამხრეთი-სამხრეთი“, რომელმაც შეცვალა ალტერნატიული 

პროგრამა „ჩრდილოეთი-სამხრეთი“, სადაც შედიოდნენ 

ჩრდილოეთ ამერიკა, ევროპა, ავსტრალია. 

ეკონომიკური თანამშრომლობის პროექტი „სამხრეთი-

სამხრეთი“ მიმართულია განვითარებად ქვეყნებს შორის 

ყოვლისმომცველი ურთიერთობების გაღრმავებისაკენ და მსგავსი 

წერტილებისა და ინტერესების მოძებნისაკენ. ეს პროექტი წინა 

პლანზე აყენებს განვითარებადი ქვეყნების თანამშრომლობას 

ერთმანეთთან, ვიდრე ჩრდილოეთის ქვეყნებთან. „სამხრეთი-

სამხრეთი“ პროგრამის შექმნის შესახებ პირველად გაჟღერდა 1978 

წელს ბუენოს - აირესში, განვითარებად ქვეყნებს შორის 

ტექნიკური თანამშრომლობის კონფერენციაზე.აღნიშნულ 

კონფერენციაზე მიღებული იქნა „ბუენოს-აირესის მოქმედებათა 

გეგმა“, რომელიც მოწონებული იქნა გაეროს გენერალური 

ასამბლეის მიერ, რამაც, თავის მხრივ აამაღლა მისი სტატუსი.[8] 

ჩინეთის სახელმწიფოსთვის სამხრეთის ქვეყნებთან დაახლოების 

მთავარ მიზანს წარმოადგენს ის, რომ შექმნას განვითარებადი 

ქვეყნების ბლოკი და დაუპირისპიროს გლობალიზაციის 

გამოწვევებს.[9] ამასთანავე ჩინეთმა არაერთხელ განაცხადა, რომ 

აფრიკის კონტინენტის სახელმწიფოებს ხედავს 

მრავალპოლარული, პოლიტიკური და ეკონომიკური წესრიგის 

განუყოფელ ნაწილად. 

როგორც ავღნიშნეთ, აფრიკა ჩინეთისათვის წარმოადგენს 

საგარეო პოლიტიკური ურთიერთობების ერთ-ერთ მთავარ 

პრიორიტეტს.  ჩინეთის მხარე მომხრეა აფრიკელთა ინტეგრაციის 

პროცესებისა და აღიარებს და მხარს უჭერს აფრიკის კავშირისა და 

კონტინენტის სხვადასხვა ორგანიზაციების როლს აფრიკული 

პრობლემების გადაწყვეტაში. აფრიკელებისათვის ჩინური 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 4 (52) 2019 

 137 

პოლიტიკა უფრო მიმზიდველია იმ თვალსაზრისით რომ, 

განსხვავებით დასავლური ქვეყნებისა, ჩინეთი მზად არის 

ითანამშრომლოს აფრიკულ ქვეყნებთან ისე, რომ არ 

დაინტერესდეს მათი შიდა საქმიანობით, ადამიანის უფლებებით 

და დემოკრატიულობის ხარისხით, რაც თავის მხრივ წარმოადგენს 

მშვიდობიანი თანაცხოვრების ხუთი პრინციპიდან ერთერთს. 

ამასთანავე, ჩინეთი მხარს უჭერს გაეროს უშიშროების საბჭოს 

რეფორმირებას მასში აფრიკული ქვეყნების წარმომადგენელთა 

შეყვანის მიზნით. დღეისათვის ჩინეთს დიპლომატიური 

ურთიერთობა გააჩნია კონტინენტის 51 სახელმწიფოსთან (ტაივანი 

აღიარა მხოლოდ სამმა აფრიკულმა სახელმწიფომ: ბურკინა-ფასო, 

სვაზილენდი და სანტომე და პრინსიპი). 2013 წელს გამბიამ აღიარა 

ტაივანი ჩინეთის ნაწილად, მიუხედავად იმისა, რომ გამბიას 

ტაივანთან ჰქონდა კარგი ურთიერთობა, ამ ქვეყანამ მაინც ვერ 

გაუძლო ცდუნებას იმ ეკონომიკურ სარგებელისა, რომელიც 

შეთავაზებული იყო ჩინეთის მხრიდან. მაგალითად, 2008 წელს 

მალავიის მხრიდან ტაივანთან დიპლომატიური ურთიერთობის 

გაწყვეტისა და „ერთიანი ჩინეთის“ აღიარების შემდეგ ჩინეთის 

მთავრობის მხრიდან მალავიისათვის დაფინანსებული იქნა 

რამდენიმე დიდი პროექტი - პარლამენტის შენობის აშენება, 

უნივერსიტეტი, გზები, ამასთან, 87.5% გაიზარდა ორმხრივი 

ვაჭრობა.[10] 

ჩინეთი სხვადასხვა დონეზე განუხრელად აღრმავებს თავის 

პოლიტიკურ კონტაქტებს აფრიკული სახელმწიფოების 

ლიდერებთან. 2015-2016 წლებში ჩინეთის ლიდერს სი ცზინპინს, 

ასევე ჩინეთის სხვადასხვა დონის პოლიტიკურ მოღვაწეებსა და 

ლიდერებს  მრავალი ვიზიტი ჰქონდათ  მთელ რიგ აფრიკულ 

ქვეყნებში: ზიმბაბვეში, ალჟირში, უგანდაში, ეგვიპტეში, სამხრეთ 

აფრიკის რესპუბლიკაში, კენიაში, კამერუნში, ეკვატორიულ 

გვინეაში, სუდანში, სიერა-ლეონში, მავრიკიაში, მალავიში, 

მოზამბიკში, ნამიბიაში, ზამბიაში ანგოლაში, ჩადაში, ეფიოპიაში.  

2000 წლიდან, სამ წელიწადში ერთხელ საგარეო საქმეთა 

მინისტრების დონეზე ტარდება ჩინეთ-აფრიკული 

თანამშრომლობის შესახებ კონფერენცია-ფორუმები. 2012 წელს 

ჩატარებულ კონფერენციის მე-5 სამიტზე, რომელიც ჩინეთში 

ჩატარდა, გამოცხადებული იქნა თანამშრომლობის ახალ დონეზე 

გადასვლის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებდა 
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თანამშრომლობის ახალ სტარტეგიულ პარტნიორობის დონეს. 2015 

წლის იოჰანესბურგის ჩინეთი-აფრიკის თანამშრომლობის მე-6 

სამიტზე დაესწრო 80-ზე მეტი აფრიკული სახელმწიფოს 

მინისტრი, რაც ჩვენი აზრით ნიშანდობლივია, რამდენადაც ის 

პირველად გაიმართა აფრიკულ კონტინენტზე. სამიტის 

მიმდინარეობის პერიოდში მიღებული იქნა დეკლარაცია 

სახელწოდებით „იოჰანესბურგის დეკლარაცია“, რომელში 

ფორმურილებული იქნა ხუთი ძირითადი ღერძი ჩინურ-

აფრიკული ურთიერთობებისა, რაც მოიცავდა შემდეგს: 

თანაბარსწორობა და ურთიერთნდობა პოლიტიკურ სფეროში, 

თანამშრომლობა და ურთიერთსარგებლობისაკენ სწრაფვა 

ეკონომიკაში, კულტურული ურთიერთობების გაღრმავება, 

უსაფრთხოების სფეროში ურთიერთდახმარების გაწევა, 

ერთობლიობა და ურთიერთკოორდინაცია საერთაშორისო 

საქმიანობაში.[11] ასევე, აღნიშნული სამიტის ფარგლებში 

გაჟღერებული იქნა ჩინეთ-აფრიკული ურთიერთობების 

ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობის ახალ დონეზე 

გადასვლის შესახებ.  

მთავარი მიზანი, რომელიც ამოძრავებს ჩინეთს აფრიკულ 

მხარესთან გაამყაროს ურთიერთობები არის ის, რომ მოახდინოს 

აფრიკის ქვეყნებში ნედლეულის იმპორტის დივერსიფიკაცია და 

მიიღოს წვდომა სოფლის მეურნების პროდუქციაზე  იმის 

სანაცვლოდ, რომ ჩინეთი დაეხმარება აფრიკულ სახელმწიფოებს 

ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების მშენებლობაში, ჩინური 

პროდუქციის მიწოდებისათვის საჭირო ბაზრების შექმნაში, რაც 

საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს აფრიკული ქვეყნების მიბმასა 

და დამოკიდებულებას ჩინეთის სახელმწიფოზე, ეს კი 

თავისთავად განამტკიცებს ჩინეთის გლობალურ სტატუსს. 

შავი კონტინენტის მნიშვნელობა და ადგილი ჩინეთისათვის 

გამყარებულია 2006 და 2018 წლებში მიღებულ დოკუმენტებში, 

ისეთი როგორიცაა „ჩინეთის პოლიტიკა აფრიკულ 

სახელმწიფოებთან მიმართებაში“, რომელიც ითვალისწინებს 

ჩინეთ-აფრიკის ურთიერთობების გეგმას სხვადასხვა სფეროებში, 

[12] რომლებიც ეფუძნება შემდეგ საბაზისო პრინციპებს: 

✓ გულწრფელი მეგობრობა და თანასწორობა, თანამშრომლობა 

მშვიდობიანი თანაცხოვრების ხუთ პრინციპზე დაყრდნობით; 
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✓ ორმხრივი სარგებელი და ერთობლივი კეთილდღეობა, 

თანამშრომლობა სავაჭრო, ეკონომიკურ, სოციალურ და 

კულტურულ სფეროებში; 

✓ ურთიერთდახმარება და მჭიდრო ურთიერთქმედება, რაც 

გულისხმობს გაეროსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში 

ურთიერთთანამშრომლობას; 

✓ ქვეყნები გამოთქვამენ მზაობას გაიზიარონ ერთმანეთის 

გამოცდილება და ისწავლონ ერთმანეთისაგან, რაც ასევე 

გულისხმობს მეცნიერების, განათლების, კულტურისა და 

ჯანმრთელობის სფეროებში თანამშრომლობას. 

ჩინეთ-აფრიკის ურთიერთობების შესახებ ჩატარებულ 

ფორუმებზე მიღებულ დოკუმენტებში, ერთი მხრივ, მკაფიოდაა 

აღნიშნული და დეკლარირებული „ერთიანი ჩინეთის“ მთავარი 

პრინციპი, ხოლო სანაცვლოდ ჩინეთი არ იშურებს ძალისხმევას 

წარმოაჩინოს აფრიკის სახელმწიფოთა როლი გაეროში და ასევე 

აფრიკის ქვეყნებთან ერთად, კოორდინირებულად იმოქმედოს  

სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაცების ეგიდით ჩატარებულ 

ფორუმებზე. 

2015 წლის ჩინეთ აფრიკის თანამშრომლობის ფორუმზე 

გამოქვეყნებული იქნა ეგრეთწოდებული „თეთრი წიგნი“, 

რომელიც შედგებოდა 5 თავისაგან, ესენია: „სტრატეგიული 

პარტნიორობის ყოვლისმომცველი ურთიერთობის ჩამოყალიბება 

და განვითარება“, „ჩინეთის საგარეო პოლიტიკის აფრიკული 

ვექტორი, რომელიც შეესაბამება 4 იეროგლიფს: ნამდვილის, 

პრაქტიკულს, ახლოს და გულწრფელს“, „ჩინეთ-აფრიკის 

ყოველმხრივი ურთიერთობების განვითარება“, „ფორუმი და 

აფრიკის სხვა რეგიონალური ორგანიზაციები“ საერთაშორისო 

ორგანიზაციების ადგილი ჩინეთსა და აფრიკას შორის 

ურთიერთობებში“.[13] გარდა ამისა, ზემოხსენებული დოკუმენტი 

ასევე მოიცავდა 7 ძირითად მიმართულებას, რომლებიც უნდა 

გახდეს ჩინეთ-აფრიკის ურთიერთობების განვითარების 

საფუძველი, ესენია: პოლიტიკური ურთიერთნდობის გაძლიერება, 

საერთაშორისო საკითხებში თანამშრომლობის გაღრმავება, 

სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, 

განვითარების საკითხებში ურთიერთანამშრომლობის გამყარება, 

ჰუმანიტარულ სფეროში თანამშრომლობისა და 

ურთიერთგაცვლის გაღრმავება, აფრიკის კონტინენტზე 
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მშვიდობისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობა,, საკონსულო და 

მიგრანტთა საკითხებში, ასევე იურისპოდენციის, 

სამართალდამცავ და სხვა სტრუქტურებს შორის 

თანამშრომლობისა და ურთიერთგაცვლის გაღრმავება.[14] 

დოკუმენტში ასევე ადგილი დაეთმო ისეთ საკითხებს, როგორიცაა, 

აფრიკული სახელმწიფოებისათვის ეკონომიკური დახმარების 

გაწევა, ასევე აფრიკის ქვეყნების ჩინეთის მიმართ ვალების 

შემსუბუქება და ტურისტული თანამშრომლობა და განვითარება. 

ჩინეთისათვის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას 

ინვესტიციების ჩადება  წარმოადგენს აფრიკის ნავთობმწარმოებელ 

სახელმწიფოებში. ინვესტიციები უპირველეს ყოვლისა მიემართება 

ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, სამეცნიერო და ტექნიკურ 

თანამშრომლობაში, საგანმანათლებლო გაცვლით პროგრამებში და 

ჯანდაცვაში. მაგალითად, 2015 წლისათვის აფრიკის კონტინენტის 

სახელმწიფოების ეკონომიკაში, ჩინეთის მიერ 

განხორციელებულმა ინვესტიციების მოცულობამ შეადგინა 35 

მილიარდი ამერიკული დოლარი, ხოლო 2020 წლისათვის 

დაგეგმილია ეს ციფრი გაიზარდოს 100 მიალიარდ დოლარამდე. 

ამავდროულად, ჩინეთის მხარე დიდ ყურადღებას აქცევს თავისი 

ბიზნესისა და ჩინეთის მოქალაქეთა ბიზნეს ინტერესების დაცვას 

აფრიკულ სახელმწიფოებში. აფრიკის ნავთობმწარმოებელ 

ქვეყნებსა და მთლიანად აფრიკულ კონტინენტზე არსებობს 

უამრავი საწარმო-დაწესებულება და კომპანია, რომლებიც 

შექმნილია ჩინეთის მიერ ინვესტირებული სხვადასხვა 

პროექტების განხორციელებისათვის, რომლითაც ხელი შეეწყო 

ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ადგილობრივი 

მოსახლეობისათვის. ამასთანავე არ შეიძლება არ ითქვას იმის 

შესახებ, რომ ჩინეთი რჩება მთავარ ბენეფიციარად აღნიშნულ 

საქმიანობაში, რამდენადაც ის გარდა იმისა, რომ ქმნის სამუშაო 

ადგილებს ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, ის ახერხებს ასევე 

გადაწყვიტოს ჩინეთის გარეთ მცხოვრები ჩინელი მოქალაქეების 

დასაქმების საკითხებიც, რაც წარმოადგენს მეტად მნიშვნელოვან 

საკითხს ისეთ მჭიდროდ დასახლებულ ქვეყანაში, როგორიც 

ჩინეთია. 

ჩინეთში ვერ ხედავენ აფრიკის მომავალს სარკინიგზო გზების 

მშენებლობის გარეშე, რომელსაც შეუძლია ააღორძინოს ეკონომიკა, 

როგორც ეს ნიგერიაში მოხდა. ერთადერთ-შემაკავებელ ფაქტორს 
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ჩინეთმა გააფართოვოს თავისი ინტერესები აფრიკის 

კონტინენტზე, არის აფრიკის კონტინენტის ზოგიერთ რეგიონში 

არასტაბილურობა, დიდი კრიმინოგენური ფაქტორი და ასევე, 

სოციალურ-ეკონომიკური ჩამორჩენა. 

დასკვნა 

ამგვარად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ აფრიკა წარმოადგენს 

ერთ-ერთ პრიორიტეტულ საგარეოპოლიტიკურ  მიმართულებას 

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასათვის. მხარეებს შორის 

დინამიურად ვითარდება თანამშრომლობა „სამხრეთი-სამხრეთი“-

ის პროექტის ფარგლებში. ჩინეთის საგარეო პოლიტიკაში 

აფრიკული ვექტორის მნიშვნელობა, ჩინეთის ლიდერების 

აფრიკულ ქვეყნებში მრავალი ვიზიტებითაც მტკიცდება. ერთი 

შეხედვით, ჩინეთი აფრიკის ქვეყნებში თავისი მისწრაფებებით 

აქცენტირებას ახდენს ურთიერთ-სარგებლიანობის პრინციპზე 

დამყარებულ ისეთ ურთიერთობებზე, რომლებიც გათვლიალია 

აფრიკის ქვეყნების დამოუკიდებლად განვითარების პოტენციალის 

ამაღლებაზე. მიუხედავად ამისა, აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩინეთი 

აფრიკის ქვეყნებში მრავალმილიარდიანი საინვესტიციო 

პროექტების განხორციელებითა და გაეროსა და სხვადასხვა 

საერთაშორისო ორგანიზაციებში აფრიკული ქვეყნების 

ინტერესების ლობირებით, ერთგვარად მასზე დამოკიდებულს 

ხდის კონტინენტის უმეტეს სახელმწიფოებს, რაც მას აფრიკის 

კონტინენტზე ჰეგემონიურ სახელმწიფოდ აქცევს და რამაც 

შესაძლოა ნეგატიური როლი ითამაშოს მრავალპოლარული 

მსოფლიო გეოპოლიტიკური სტრუქტურის ჩამოყალიბების 

პროცესზე. 
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 Our article is dedicated to the foreign policy vector of the People's 

Republic of China in the African continent. The article focuses on the 

relations of the People's Republic of China with the oil-producing countries 

of the African continent and the deepening of these relations. 

The main areas of investment of the People's Republic of China on the 

African continent are identified and the importance of these investments for 

both China and African countries is emphasized. 

The main principles, aims and objectives of the foreign policy relations of 
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 Статья посвящена внешнеполитическому вектору Китайской 

Народной Республики на африканском континенте. Статья посвящена 
отношениям Китайской Народной Республики с нефтедобывающими 

странами африканского континента и углублению этих отношений. 

 Определены основные направления инвестиций Китайской 

Народной Республики на африканском континенте, и подчеркивается 

важность этих инвестиций как для Китая, так и для африканских стран. 

Обсуждаются также основные принципы, цели и задачи 

внешнеполитических отношений КНР. 
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როგორიცაა:  როგორია თქვენი ბიზნეს სტატუსი, თუნდაც ყველაზე 

გავრცელებულ საძიებო სისტემა- Google- ში? რამდენი ადამიანი 

სტუმრობს თქვენს ვებსაიტს, რას საუბრობენ ბლოგებში თქვენზე ან 

თქვენს მომსახურებაზე,  ა.შ.  როდესაც ადამიანები ტრადიციულ 

PR წყაროების შესახებ საუბრობენ,როგორც წესი,  გულისხმობენ 

გაზეთებს, ტელევიზიას, რადიოსა და ჟურნალებს. ონლაინ PR-

ისთვის ტრადიციული მედია ბრენდები კვლავაც შეიძლება იყოს 

სამიზნე, მაგრამ ხშირად ონლაინ PR- ის  აუდიტორიას, სხვა 

პლატფორმები და ქსელები წარმოადგენენ. ონლაინ მიდგომა კი  

გავლენას ახდენს შემდეგ სეგმენტზე: 

ბლოგერები: პირადი თუ პროფესიული; 

საიტები და ბრენდის საიტები; 

სოციალური მედია მომხმარებლები: Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Reddit, Instagram, და სხვა; 

ჯილდოები, ღონისძიებები და გამოფენები; 

კატალოგები, სიები და ორგანიზაციები; 

ვებ საძიებლები. 

ონლაინ PR  ხელმისაწვდომია  პირდაპირი და ირიბი გზით, 

ნებისმიერ სექტორს შეუძლია გამოიყენოს სოციალური hashtags და 

ძებნის keywords- თან  ერთად ელ-ფოსტა. ტრადიციული და 

ონლაინ PR-ის სინქრონი კარგად დაგეგმილი სიუჟეტია, 

მაგალითისთვის  საინტერესო ,,სთორი“ ხელმძღვანელობის 

გააზრებული ნაბიჯია, შესთავაზოს სასურველ აუდიტორიას  

ნაკლებხარჯიანი პირდაპირი ჩართვა ნებისმიერი ადგილიდან, ან 

YouTube-ზე გამოქვეყნებული რეკლამა თუ ვიდეო,  ვიწრო 

კონკრეტული აუდიტორიის შერჩევით ისეთი ინსტრუმენტებით, 
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როგორიცაა LinkedIn დაფინანსებული კონტენტი ან Google Ads re-

marketing. 
ონლაინ PR მიმართებაში არსებობს მრავალი ტაქტიკა და 

პროპორციები,  ზოგიერთი სასარგებლოდ ძებნის პრიორიტეტს, 

სხვები განთავსებას მიიჩნევენ. ონლაინ PR აერთიანებს 

ჟურნალისტებს, შემოქმედებით მწერლებს, საინტერესო 

დეტალებსა და  ამბებს, გაყიდვებს, მედიას,  სოციალურ მედიას, 

თემის მენეჯმენტს, კლიენტებთან ურთიერთობისას,  ვებ დიზაინს,  

კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობას(CSR) 

ონლაინ PR მიზანს შეიძლება წარმოადგენდეს მედიაზე 

ზეგავლენის მოხდენა ან უშუალოდ პოტენციურ კლიენტებსა და 

სამომხმარებლო ბაზარზე.  

ონლაინ PR ის  საუკეთესო პრაქტიკა ითვალისწინებს რეალურ 

დროში მარკეტინგულ ძალისხმევას, ონლაინ რეკლამას, 

რეპუტაციის მენეჯმენტს. ამისათვის საჭიროა ჩატარდეს 

მასშტაბური კვლევა რათა გამოიკვეთოს ნიშა, ან აქტუალური 

საიტები და ბლოგები, გავლენიანი სოციალური მედიის 

ანგარიშები, მედია-გაზიარების საიტები და სოციალური ქსელები,  

ფორუმები, Google Plus: ღონისძიებები,  hangouts და სხვა ჯგუფები, 

Linkedin: ახალი ამბები და ჯგუფები სოციალური მედია და 

სამოტივაციო საიტებზე პირადი ბლოგები.  ამ ყველა ინტრნეტ 

ინსტრუმენტის სწორად  და თანმიმდევრულად გამოყენება  

კომპანიებს საშუალებას აძლევს  მოიპოვონ ლიდერობა ციფრულ 

სამყაროში.  

სოციალური მედიის სწრაფმა განვითარებამ,  განსაკუთრებით 

ბლოგერების მზარდმა ზემოქმედებამ საზოგადოებაზე დაგვანახა, 

რომ პიარ პრაქტიკოსები ჟურნალისტების დახმარებას აღარ 

საჭიროებენ მომხმარებლებთან დიალოგის გასამართად. ონლაინ 

PR საშუალებას გაძლევთ შექმნათ თქვენი საკუთარი ხმა, მართოთ 

რეპუტაცია ონლაინ რეჟიმში, განახორციელოთ  24 საათიანი 

მონიტორინგი. ტექნოლოგიების ფართო სპექტრი ემსახურება 

თანამედროვე საზოგადოებასთან ურთიერთობის მნიშვნელოვანი 

ფუნქციების შესრულებას და ხშირად სპეციალურ აუდიტორიაზეა 

გათვლილი. ამ ტექნოლოგიათაგან ზოგი მხოლოდ ახლა 

ვითარდება, ზოგი კი უკვე ფართოდ გამოიყენება. 

ონლაინ პრეს-რელიზების უპირატესობები მრავალრიცხოვანია 

და მოიცავს შემდეგს: 
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ონლაინ პრესრელიზები მყისიერად ქვეყნდება სხვადასხვა 

ინტერნეტ საიტზე. კარგად დაწერილი პრესრელიზი შეიძლება 

მოხვდეს ახალ რეიტინგებსა და ახალი ამბებში (Google News, 

Yahoo! News, MSN News და ა.შ.). ადეკვატური ოპტიმიზაცია ასევე 

შეიძლება გამოიწვიოს უმაღლესი SERP (საძიებო სისტემის 

შედეგების გვერდი) რეიტინგში. 

აშშ-ში პრესრელიზების გამავრცელებელი ერთ-ერთი ყველაზე 

დიდი კომპანია ,,ბიზნეს-უაიარი“, ელექტრონული სქემებისა და 

სატელიტური კომუნიკაციის მეშვეობით ერთდროულად 

უკავშირდება 1600-ზე მეტ მედია საშუალებას შეერთებულ 

შტატებსა და კანადაში და 500 ზე მეტს ევროპაში, ლათინურ 

ამერიკაში, აზიასა და ავსტრალიაში. ონლაინ პრესრელიზებს 

განსაზღვრული უპირატესობა აქვს ტრადიციულთან შედარებით, 

სატელიტით გავრცელებულ პრესრელიზებს რედაქტორები უფრო 

დიდ ყურადღებას უთმობენ და უფრო სწრაფადაც, ვიდრე ფოსტით 

მიღებულს. 

თანამედროვე აუდიტორია აღარ არის პროდუქტის პასიური 

მომხმარებელი. განსხვავებით წარსულისგან, თანამედროვე 

მომხმარებელი ჩვეულებრივ იყენებს სოციალური მედიის არხებს  

და  უარყოფითი გამოცდილების შესახებ თავისუფლად საუბრობს 

ინტერნეტ სივრცეში, ასეთი უარყოფითი კომენტარები 

საგრძნობლად აყენებს ზიანს  პროდუქტის ან მომსახურების 

იმიჯსა და რეპუტაციას. ონლაინ PR-ის საშუალებით კი 

შესაძლებელია მოახდეს სწრაფი რეაგირება და გამჭირვალე 

კომუნიკაციის გზით კრიზისი პრევენცია. აქედან გამომდინარე, 

ონლაინ PR არ წარმოადგენს ფუფუნებას ან პრაქტიკოსების 

ახირებას თანამედროვე სტანდარტიზაციაზე, ის უკვე  

აუცილებელი პირობაა თანამედროვეობის ფეხის ასაწყობად და 

მომხარებელთან ეფექტური კომუნიკაციის დასამყარებლად. 

ონლაინ PR- ის განხორციელებისთვის საჭიროა შემდეგი 

რესურსები: გამოცდილი კადრები, ისეთი პროგრამები, როგორიცაა 

Google Alerts და blogpulse.com  და გამოცდილი PR ექსპერტები. 
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Giorgi Zirakashvili, Tinatin Apkhaidze 

ONLINE PR 

Summary 

 

Social media poses new challenges to 21st century PR practitioners and 

offers special opportunities to establish direct communication with each 

customer, it is important to analyze the modern method of online 

communication, the correct planning and management of which is the best 

way to achieve the goal. The researchers unanimously agree that one of the 

major success guides in planning, managing and implementing PR 

campaigns is the consistent use of online communication tools. 
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Георгий Зиракашвили, Тинатин Апхаидзе 

ОНЛАЙН PR 
Резюме 

 

Социальные сети ставят новые задачи перед пиарщиками 21-го 

века и предлагают особые возможности для установления прямого 

общения с каждым клиентом. Важно проанализировать современный 

метод онлайн-общения, правильное планирование и управление 
которым является наилучшим способом достижения цели. 

Исследователи единодушно согласны с тем, что одним из основных 

руководящих принципов успеха в планировании, управлении и 

реализации PR-кампаний является последовательное использование 

инструментов онлайн-коммуникации. 

 
Ключевые слова: Онлайн PR, бренд, онлайн-коммуникации. 

социальные медиа. 
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ლერი სარაიდაროვი 

ისრაელის კიბერუსაფრთხოების სისტემა 
 

უდავოა, რომ ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფის 

პრობლემა არსებობს ნებისმიერ ქვეყანაში, მიუხედავად 

მმართველობისა და რეჟიმის პირობებისა, თუმცა დემოკრატიულ 

სახელმწიფოებში, მით უმეტეს საომარ მდგომარეობაში მყოფ 

ქვეყნებში, სადაც სხვა საფრთხეებთან ერთად მომეტებულია ასევე 

ტერორისტული საფრთხეები, ქვეყნის უშიშროების 

უზრუნველყოფა პრიორიტეტულია და მას ენიჭება 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა.  

ისრაელის სახელმწიფოში განსაკუთრებული ყურადღება 

ეთმობა საინფორმაციო უსაფრთხოებასა და მის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან მიმართულებას და კომპონენტს-

კიბერუსაფრთხოებას და კიბერთავდაცვას. მოგეხსენებათ, 

კიბერნეტიკულ ერაში, ტექნოლოგიების განვითარებასთან და 

ხელმისაწვდომობასთან ერთად იზრდება საფრთხეებისა და 

გამოწვევების რაოდენობა და მოცულობა.  

ისრაელში კიბერსაფრთხეებთან და რისკებთან საიმედო და 

მდგრად გამკლავებას უზრუნველყოფს არაერთი სახელმწიფო და 

კერძო სექტორში მომუშავე სამსახური თუ ორგანიზაცია. მათ 

შორის სპეცსამსახურების, პოლიციის და თავდაცვის ძალების 

დანაყოფები, ასევე მაღალრეიტინგული სტარტაპ და 

საინფორმაციო უსაფრთხოების სფეროში მომსახურე კომპანიები.  

შესაჯამებლად უნდა ითქვას, რომ ისრაელის 

კიბერუსაფრთხოების სფეროში მიღწეული წარმატების საფუძველს 

წარმოადგენს მაღალკავალიფიციური სპეციალისტების 

მრავალრცხოვანი შტატი, მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება, 

ნოვატორული მიდგომები, თანამედროვე ტექნოლოგიების 

განვითარება და მოწინავე-ლიდერ და დაცულ სახელმწიფოდ 

ჩამოყალიბების გაუნელებელი ჟინი.  
 

საკვანძო სიტყვები: კიბერუსაფრთხეობა, სპეცსამსახურები, 

კიბერსაფრთხეებთან ბრძოლა, სტარტაპი კიბერუსაფრთხოებაში, 

სახელმწიფო უწყებები.   
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უდავოა, რომ ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფის 

პრობლემა არსებობს ნებისმიერ ქვეყანაში, მათ შორის მომეტებული 

სახით ისრაელის სახელმწიფოში. ზოგადად, ქვეყნის ეროვნული 

უშიშროების უზრუნველყოფის სისტემა დაფუძნებულია და 

აერთიანებს სახელმწიფო ორგანოებს, ძალებს-პოტენციალის სახით, 

სხვადასხვა სახის რესურსებსა და საშუალებებს, რომელთა 

გამოყენება ხორციელდება ქვეყანაში მოქმედი სამართლებრივი 

ნორმების შესაბამისად. სახელმწიფოში უშიშროების 

პრიორიტეტულ მიმართულებებს წარმოადგენს პიროვნების, 

საზოგადოების და სახელმწიფოს პოლიტიკური, სამართლებრივი, 

ორგანიზაციული, ეკონომიკური, სამხედრო და სხვა მსგავსი 

ხასიათის უსაფრთხოება [1, 26-35].    

ცხადია, რომ ისრაელისთვის, მისი ოფიციალურად 

დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ გამოცხადების დღიდან 

ეროვნული უშიშროების სისტემის სიმტკიცის უზრუნველყოფა 

წარმოადგენს სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტულ 

მიმართულებას. ცალკეული ყურადღება ექცევა ეროვნული 

უშიშროების უზრუნველსაყოფად სპეცსამსახურებისა და 

სამართალდამცავი ორგანოების მიერ გამოყენებულ საშუალებებს, 

მეთოდებსა და ინსტრუმენტებს [2,5]. 

წინამდებარე სტატიაში გვსურს, საუბარი წარვმართოთ 

საინფორმაციო უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი 

მიმართულების-კიბერუსაფრთხოების აქტუალურ საკითხებზე.  

კიბერუსაფრთხოების სფეროს განვითარება ისრაელის 

სახელმწიფოსთვის განსაკუთრებით პრიორიტეტულია და 

მნიშვნელოვანი, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი წარმოადგენს 

ყველაზე კომპიუტერიზებულ ქვეყანას ახლო აღმოსავლეთში. 

მაღალი ტექნოლოგიების წარმატებული ფლობა და მათი 

განვითარება თავისთავად პირდაპირპროპორციულია ამ სფეროში 

მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების.  

ისრაელის სახელმწიფოში განსაკუთრებული ყურადღება 

ეთმობა საინფორმაციო უშიშროებას და მის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან მიმართულებას და კომპონენტს -

კიბერუსაფრთხოებას და კიბერთავდაცვას. თვალნათელია, რომ 

კიბერნეტიკულ ეპოქაში, ტექნოლოგიების განვითარებასთან და 

ხელმისაწვდომობასთან ერთად იზრდება საფრთხეებისა და 

გამოწვევების რაოდენობა.  
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ისრაელი მსოფლიოში წარმოადგენს ერთ-ერთ წამყვან ქვეყანას, 

რომელსაც სოლიდური ინვესტირება უწევს კიბერ უსაფრთხოების 

სფეროში. სტარტაპ_კომპანიების რეკორდულმა რაოდენობამ, 

მოწინავე კიბერ არმიამ და განათლების სისტემის პროგრესულმა 

განვითარებამ, ისრაელს, ხელი შეუწყო ინოვაციების ცენტრად 

ჩამოყალიბებაში და სახელმწიფო კიბერ სივრცის დაცულობის 

სფეროში წარმატების მიღწევაში.  

ჯერ კიდევ 2002 წელს, კიბერ სივრცეში აქტიური დივერსიების 

დაწყებამდე, ისრაელის სახელმწიფომ მკაფიოდ განსაზღვრა 

ქვეყნისთვის პრიორიტეტული ინფორმაციული უსაფრთხოებისა 

და დაცულობის საკითხი და მისი უზრუნველყოფა ეროვნულ 

დონეზე დაავალა შიდა უშიშროების სამსახურს „შაბაქს“ (შინ-ბეთს) 

[3, 22-34].  
დღევანდელი მდგომარეობით ქვეყნის კიბერ უსაფრთხოებაზე 

პასუხისმგებლობა აღებული აქვს ისრაელის ეროვნულ კიბერ-

დირექტორატს (INCD-Israel National Cyber Directorate-ისრაელის 

ეროვნული კიბერდირექტორატი), რომელიც აერთიანებს 

წარსულში  კიბერ უსაფრთხოებისა და ტექნოლოგიური დაცვის 

სფეროებში ცალ-ცალკე მოქმედ ორ (NCSA- National Cyber Security 

Authority-ეროვნული კიბერუსაფრთხოების ორგანოს) და (INCB-Israel 

National Cyber Bureau-ისრაელის ეროვნული კიბერბიურო) 

სამთავრობო დაწესებულებას.  

2010 წელს ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა, ქვეყანის რეალური 

საფრთხეების წინაშე აღმოჩენის შემდეგ, შექმნა სპეციალური 

ჯგუფი, „კიბერ ინიციატივის“ სახელით ცნობილი, რომელსაც 

დაევალა ეროვნული კიბერ პროგრამის შემუშავება. ჯგუფის მიერ 

შემუშავებული რეკომენდაციების მიხედვით, სასურველი გახდა 

შექმნილიყო ეროვნული კიბერბიურო და სამოქალაქო სექტორის 

უსაფრთხოების აღმასრულებელი ორგანო [4, 47-53].   

2011 წელს ისრაელის მთავრობის დადგენილების შესაბამისად, 

ეროვნულ დონეზე სამოქალაქო კიბერუსაფრთხეობის 

განმტკიცების მიზნით შეიქმნა ისრაელის ეროვნული კიბერ ბიურო 

(INCB). მის კომპეტენციაში შევიდა ქვეყნის პრემიერ-

მინისტრისთვის და მთავრობის შემადგენლობაში შემავალი სხვა 

სამინისტროებისთვის კონსულტაციების გაწევა და დახმარების 

აღმოჩენა ხსენებულ სფეროში. აღნიშნულ ორგანოს დავალებული 

ჰქონდა ეროვნული კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის გატარება 
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ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. კიბერთავდასხმების აცილებისა და 

განეიტრალების მიზნით ბიუროს ასევე უნდა ეზრუნა 

ნაციონალური ინფრასტუქტურის გაუმჯობესებაზე და მათი 

დაცულობის ამაღლებაზე, რათა უზუნველყოფილიყო ნორმალური 

და უსაფრთხო ცხოვრება ისრაელის სახელმწიფოში.   

2015 წლის თებერვალში INCB მოახდინა გარღვევა, კერძოდ, 

შეიმუშავა მთავრობის ორი დადგენილება (N2443 და N2444) 

კიბერუსაფრთხეობის სფეროში და შექმნა საფუძველი ეროვნული 

კიბერუსაფრთხეობის სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ელემენტების 

რეალიზაციის. ასევე, ერთ-ერთი ამ დაგენილების საფუძველზე 

შეიქმნა კიბერუსაფრთხეობის სფეროში, ეროვნულ დონეზე 

მომუშავე მეორე ორგანიზაცია (NCSA) [4, 59-64].  

NCSA-ს პასუხისმგებლობა აღებული ჰქონდა ქვეყნის 

კიბერსივრცის დაცვაზე, ყველა ოპერატიულ-დაცვითი 

ღონისძიებების რეალიზაციისა და ექსპლუატაციის საფუძველზე, 

რათა ეროვნულ დონეზე განხორციელებულიყო სრული და 

უწყვეტი რეაგირება კიბერშეტევებთან მიმართებაში. გარდა სხვა 

დაკისრებული ამოცანებისა, ორგანოს თავისი ქოლგის ქვეშ 

მოქცეული ჰქონდა ისრაელის სერტი (IL-SERT), ასევე მის 

კომპეტენციას განეკუთვნებოდა ქვეყნის კიბერთავდასხმებთან 

მედეგობისა და მათთან გამკლავების მზაობის გაზრდაზე ზრუნვა.  

IL-CERT-მა (Israel'S Computer Emergency Response TEAM -

ისრაელის კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფი), 
სხვა ქვეყნების ანალოგიური დანაყოფების მსგავსად, 

პასუხისმგებლობა აიღო ეროვნული კიბერუსაფრთხეობის 

სფეროში ინციდენტების მართვასა და მოქმედებათა 

კოორდინაციაზე, პროაქტიულ და პრევენციულ ღონისძიებებზე 

მათ წარმოშობამდე, ინფორმაციის გაცვლასა და საზოგადოების 

ინფორმირებაზე ინფორმაციის უსაფრთხოებისა და 

კონფიდენციალურობის დაცვის სფეროში [13].  

რაც შეეხება ეროვნული კიბერუსაფრთხოების დირექტორატს 

(INCD), იგი უშუალოდ ფუნქციონირებს და მოქმედებს პრემიერ-

მინისტრის ხელმძღვანელობის ქვეშ და წარმოადგენს 

უსაფრთხოების ოპერატიულ, არასაიდუმლო ორგანოს, რომელსაც 

დავალებული აქვს ისრაელის სამოქალაქო კიბერსივრცის 

მონიტორიგი სხვადასხვა ინსტუმენტებისა და საშუალებების 

დახმარებით, რათა უზრუნველყოფილ იქნას სრულყოფილი და 
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საიმედო დაცვა. ისრაელის სამხედრო ძალები, სპეციალური 

სამსახურებისა და დანაყოფების ფუნქციონირების საფუძველზე 

პასუხისმგებლობას იზიარებენ სამხედრო კიბერსექტორში 

ინფორმაციის და ინფრასტუქტურის დაცულობასთან 

დაკავშირებით [4, 70].  

უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა სახელმწიფო უწყებებისა, 

ისრაელის კიბერსივრცის დაცვაში მონაწილეობას იღებენ 

ისრაელში ოპერირებადი კომპანიებიც, მათ შორის ცნობილი 

კომპანია „რაფაელი“. „რაფაელი“, როგორც კიბერუსაფრთხოების 

ერთ-ერთი წამყვანი და თანამედროვე ცენტრის მფლობელი, გარდა 

სამხედრო მრეწველობისა,  წარმოადგენს ისრაელის კომპიუტერულ 

ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფის მთავარ ქვეკონტრაქტორს [19]. 

ჯგუფის საქმინობას ისრაელის სახელმწიფოში დიდი ხნის 

ისტორია არა აქვს, თუმცა, გამოცდილების სიმწირის მიუხედავად 

იგი უკვე წარმოადგენს გიგანტურ სამთავრობო ცენტრს 

კიბერუსაფრთხეობის სფეროში მძლავრი საფრთხეების აღმოჩენის, 

მონიტორინგისა და გაუვნებელყოფის კუთხით ეროვნულ დონეზე 

[5, 50-60].   

კიბერუსაფრთხოების სფეროში საქმიანობით დაკავებულია 

ასევე, ისრაელის სტრარტაპ კორპორაცია SCADAfence-სკადაფენსი, 

რომელიც უზრუნველყოფს საერთაშორისო გლობალური 

ქსელებით (WAN – Wide Area Network- ქსელი აერთიანებს 

სხვადასხვა ქალაქების, რეგიონების და სახელმწიფოების 

კომპიუტერებს) მოსარგებლე მრეწველობითა და პროდუქციის 

წარმოებით დაკავებული კომპანიების კორპორატიული ქსელების 

პროგრამულ მხარდაჭერას და მათ უსაფრთხოებას.  

აღნიშვნის ღირსია ასევე ის ფაქტი, რომ 2016 წლის დასაწყისში 

ისრაელის ეკონომიკისა და მრეწველობის სამინისტროს და 

კიბერბიუროს ერთობლივი ძალისხმევით ფუნქციონირება დაიწყო 

პროგრამა KIDMA (ივრთ. კიდმა-აბრევიატურა კიბერუსაფრთხოების 

სფეროში კვლევების განვითარება) მეორე დონემ [18]. პროგრამის 

იდეას წარმოადგენდა ის, რომ შენარჩუნებულიყო ისრაელის 

კიბერუსაფრთხოების სფეროში ლიდერის როლი და 

საერთაშორისო ბაზარზე აწეული ყოფილიყო კონკურენციის 

ნიშნული. სწორედ მსგავსი პროგრამების დანერგვისა და 

განვითარების ხარჯზე აღწევენ ებრაული კომპანიები წარმატებებს 

საერთაშორისო ინდუსტრიაში, რომელთაგან ორი (ForeScout 
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Technologies-IT Security და Ability Inc- Mobile Security) შევიდა 

NASDAQ (ნასდაქში), რამდენიმემ კი მიიღო ათეულობითი მილიონი 

დოლარი ინვესტიციის სახით [6, 89-90].   

2017 წლის იანვარსა და თებერვალში, ისრაელის ქალაქ თელ-

ავივში გაიმართა საერთაშორისო გამოფენა Cybertech 2017, 

რომელიც ეხებოდა კონკურსს უსაფრთოების სფეროში საუკეთესო 

სტარტაპის გამოვლენის მიზნით. კონკურსის შედეგად საუკეთესო 

სტარტაპად დასახელდა ისრაელის ინოვაციური ტექნოლოგია 

Aperio Systems, რომელსაც გააჩნია შესაძლებლობა მოახდინოს 

სისტემაში საეჭვო აქტივობის იდენტიფიცირება, ავტომატურად 

გააგზავნოს შეტყობინება და დამოუკიდებლად მოახდინოს 

ქმედების კორექტირება მნიშვნელოვან ობიექტებზე 

ინფრასტუქტურის დაზიანების მცდელობის დროს. (იქნება ეს 

წყალმომარაგების თუ ელექტროქსელების ობიექტი) [4, 66].  

ამჟამად გვსურს, საუბარი განვაგრძოთ კიბერ უსაფრთხოების 

სფეროში მომსახურე სამართალდამცავ უწყებებზე.  

2012 წელს ისრაელის პოლიციის სამმართველოში „ლახავი-433“ 

-(ივრთ. ბასრი, მახვილი-433  יחידת להב, იეხუდათ ლაახავ არბა შალოშ 

შალოშ)-შეიქმნა კიბერდანაშაულთან ბრძოლის დანაყოფი, 

რომელსაც ფუნქციურად განესაზღვრა კიბერნეტიკის სფეროში 

ჩადენილი დანაშაულების გამოძიება. გარდა იმისა, რომ ისრაელი 

არკეთილმოსურნე ქვეყნების მხრიდან ყოველდღიურად განიცდის 

კიბერ თუ სხვა სახის აგრესიას, ასევე თვალშისაცემი სიხშირით 

გამოირჩევა სოციალურ ქსელებსა თუ სხვა მომიჯნავე სფეროებში 

არაავტორიზებული და უკანონო შეღწევისა და თავდასხმის 

ფაქტები. სწორედ მსგავსი დანაშაულების გამოძიება და მათი 

პრევენცია ევალება პოლიციის აღნიშნულ დანაყოფს, რომელიც 

სტუქტურულად ექვემდებარება ისრაელის პოლიციის ერთ-ერთ 

ყველაზე პრესტიჟულ და ავტორიტეტულ სამმართველოს ლახავი 

433 [7, 83-87].  

პოლიციური დანაყოფის პარალელურად ისრაელის 

სახელმწიფო პროკურატურაში 2015 წელს გენერალური 

პროკურორის გადაწყვეტილებით შეიქმნა კიბერდანაშაულთან 

ბრძოლის განყოფილება, სადაც კონცენტრირებულ იქნა 

კიბერდანაშაულთან და კიბერტერორიზმთან გამკლავებისთვის და 

ბრძოლისთვის აუცილებელი ყველა საშუალება და ძალისხმევა. 

დასახელებული დანაყოფის შექმნის გადაწყვეტილება მიღებულ 
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იქნა კიბერდირექტორატთან კონსულტაციის საფუძველზე, რა 

დროსაც გამოიკვეთა მისი არსებობის აუცილებლობა. სამსახურის 

პროფილურ საქმიანობას განეკუთვნება: კიბერდანაშაულის და 

რადიოელექტრონული დაზვერვის (SIGINT- signal intelligence-

რადიოელექტრონული დაზვერვა-სადაზვერვო საქმიანობის ერთ-

ერთი მიმართულება) სფერო, ციფრული მტკიცებულებების 

მოპოვება, მიყურადება და კავშირგაბმულობის არხებიდან 

მონაცემების მოპოვება [8-25].  

გარდა დასახელებული უწყებებისა და კომპანიებისა, 

კიბერსაფრთხეებთან ბრძოლის სოლიდური გამოცდილება 

გააჩნიათ სამხედრო სექტორს დაქვემდებარებულ და სპეციალური 

დანიშნულების მქონე სამსახურებს.  

ისრაელის თავდაცვის არმიის გენერალური შტაბის 

სტრუქტურულ ქვედანაყოფს წარმოადგენს სამხედრო დაზვერვის 

სამმართველო „ამანი“ (ივრთ. אמ"ן ივრთ-დან אגף המודיעין აგაფ ხა 

მოადინ — დაზვერვის სამმართველო), ისრაელის თავდაცვის 

არმიის გენერალური შტაბის სტრუქტურული ქვედანაყოფი), 

რომელიც დაკავებულია საგარეო დაზვერვის წარმოებით, იგი 

„შაბაქთან“ და „მოსადთან“ (ივრთ. ჰამოსად ლემოდიინ 

ულეთაფკიდიმ მეიუხადიმ, დაზვერვისა და სპეციალური 

დანიშნულების ორგანო) ერთად შედის ისრაელის ძირითად 

სპეცსამსახურთა სამეულში. სწორედ მის დაქვემდებარებაშია 

რადიოელექტრონული დაზვერვის დანაყოფი 8200 (ივრთ. იეხიდა 

შმონა მათაიმ, 8200  რომელიც დაკავებულია ,[14] ( יחידה

რადიოელქტრონული ინფორმაციის შეგროვებითა და 

დეშიფრაციით, ასევე სხვა ოპერაციებით. დასახელებულ დანაყოფს, 

გარდა დაზვერვის მნიშვნელოვანი ფუნქციისა, დავალებული აქვს 

კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფა რადიოელექტრონულ 

სასიგნალო დონეზე [9, 63; 10, 50].  

სამხედრო სექტორში, კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფას, 

გარდა ხსენებული დანაყოფისა, ახორციელებს ისრაელის 

თავდაცვის არმიის სახმელეთო ჯარების (ზროა ხა იაბაშა) 

შემადგენლობაში 2017 წელს შექმნილი კიბერთავდაცვის 

მიმართულება (ანაფ საიბერ). ახალი მიმართულება ექვემდებარება 

სახმელეთო ჯარების კავშირგაბმულობის შტაბს (მახლექეთ 

ტიკშუვ). აღნიშნულ მიმართულებას აქვს სხვა დასახელებაც: „ანაფ 

სევერ“. სევერ-სვივათ რეშეთ საიბერ (ანუ ქსელური სივრცე, 
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ინგლისურენოვანი სიტყვა „საიბერის“ ივრითიზაცია.) ახალი 

სამსახურის ამოცანას წარმოადგენს ყველა სახეობის შეირაღების და 

სახმელეთო ჯარების სამხედრო ტექნიკის დაცვის უზრუველყოფა 

თავდასხმისგან და მათზე კონტროლის მოპოვებისგან. დანაყოფს 

დაევალა არა მარტო სარგებლობაში არსებული სისტემების დაცვა, 

არამედ შემუშავებისა და საგამოცდო ეტაპზე არსებული 

სისტემებისა და ტექნიკის დაცვაც. მიმართულება შედგება 

რამდენიმე სექტორისგან: მათ შორის (მადორი), რომელიც 

პასუხისმგებელია დაცვითი საშუალებების შექმნაზე, მათ 

საბრძოლო ტექნიკაში დანერგვაზე, მიმართულება კომპლექტდება 

გენერალური შტაბის კავშირგაბმულობის მთავარი სამმართველოს 

(ანაფ ხა ტიკშუვ) შემადგენლობიდან. გარდა მოხსენიებული 

მიმართულებისა, ახლადშექმნილი სამსახურის შემადგენლობაში 

სამმართველოების სახით შედის სისტემების დაცვის  (ხატივათ ხა-

ხაგანა), კიბერუსაფრთხოების (ხატივათ ხა საიბერ) და 

კომპიუტერული ქვედანაყოფების (მაარახ ხა-მიხშუვ) 

მიმართულებები [4, 43]. 

კიბერინდუსტრიასა და კიბერუსაფრთხოებაში მოწინავე 

ქვეყნის ადგილის დაკავება უდავოდ დიდ ძალისხმევასთან და 

ინტელექტუალური და ეკონომიკური რესურსების მოხმარებასთან 

არის დაკავშირებული. ხშირად პროფესიონალიზმი და 

წარმატებულობა ხდება ნეგატიური ეჭვის საბაბი. ისრაელის 

შემთხვევაში სახელმწიფო, რომელიც წარმატებულად ფლობს 

თანამედროვე მაღალ ტექნოლოგიებს და თავად ეწევა მათ 

ინდუსტრიას, მიიჩნევა საფრთხის წარმომშობ ქვეყნად. ისრაელი 

არაერთხელ იქნა დადანაშაულებული კიბერთავდასხმების 

განხორციელებაში, მაშინ, როდესაც იგი თავად არის 

არაკეთილმოსურნე ქვეყნების მხრიდან სისტემატიური 

თავდასხმებისა და აგრესიის მსხვერპლი.  

2011 წელს თეირანმა ისრაელი დაადანაშაულა ზღვის ფსკერის 

საბურღი დანადგარებისა და მოწყობილობების მწყობრიდან 

გამოყვანის მიზნით კიბერთავდასხმაში. ისრაელი, სხვა ქვეყნებთან 

ერთად მიეკუთვნება იმ სახელმწიფოთა რიცხვს, რომელიც 

ეჭვმიტანილია ირანის ბირთვული პროგრამის მიმართ 

კიბერაგრესიისა და თავდასხმების განხორციელებაში. 

დადანაშაულების საფუძვლად მიიჩნეულია ის ფაქტი, რომ 

ჩვეულებრივი სამხედრო შეტევების განხორციელება რთულია 
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პოლიტიკური მიზეზების გამო, ამიტომ ისინი მიმართავენ 

კიბერშეტევებს [15]. 

აღნიშნულ ბრალდებას წინ უსწრებდა 2010 წელს 

კიბერსივრცეში ახალი ვირუსის „სტაქსნეტის“ (STAXNET) გამოჩენა, 

რომლის ავტორობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად 

სახელდებოდა ისრაელი.  ვირუსმა უზარმაზარი საფრთხე შეუქმნა 

ბირთვულ და ინდუსტრიულ ობიექტებს. გავრცელებული 

ცნობების თანახმად კომპიუტერული ვირუსი „სტაქსნეტი“ შეიჭრა 

ირანში, ქალაქ ბუშერის მახლობლად განთავსებული ბირთვული 

ელექტროსადგურის საკომპიუტერო სისტემაში და შეაფერხა მისი 

ნორმალური მუშაობის რეჟიმი. 

ისრაელისა და ამერიკის შეერთებული შტატების კოალიცია 

დასახელდა ასევე 2012 წელს ჩატარებული იმ კვლევის შედეგად, 

რომელიც უკავშირდებოდა „სტაქსნეტისგან“ განსხვავებული, 

თუმცა გაცილებით მოქნილი ვირუსის „ფლეიმის“ Flame 

შემუშავებას.  იგი, მისი წინამორბედის მსგავსად, მიზნად ისახავდა 

ირანის ბირთვული პროგრამის ფუნქციონირების შეფერხებას და 

სისტემიდან ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას 

[5, 13-25]. 

უნდა აღინიშნოს, რომ, გარდა ისრაელის მხრიდან აგრესიის 

მომდინარეობის თაობაზე  ბრალდებებისა, თვით ისრაელიც 

ხშირად დაქვემდებარებია აქტიურ კიბერშეტევებს, მათ შორის 

პალესტინის მხრიდან, უშუალოდ ღაზას სექტორიდან. „ქსელის 

ჯიხადისტები“ ცდილობენ, კიბერთავდასხმებით შეაეფერხონ 

ებრაული მოსახლეობის ნორმალური და სტაბილური ცხოვრება და 

წარმოშვან შიში, თუმცა ამის საშუალებას არ იძლევიან ებრაული 

სპეცსამსახურები, რომლებიც მყისიერ და ეფექტიან რეაგირებას 

ახდენენ აგრესიასთან და აგრესორთან მიმართბაში. სარაკეტო 

ავიადარტყმებით ისრაელის მხარემ გაუსწორა ანგარიში მიმდინარე 

წლის მაისში „ხამასის“ დაჯგუფებას, დადგინდა თავდასხმის 

მომდინარეობის ლოკაცია, რომლის მიმართაც განხორციელდა 

თავდასხმა. ისრაელის რეაქცია, მიიჩნევა ისტორიაში პირველ 

ფაქტად, როდესაც ქვეყანამ აქტიური კონფლიქტის დროს ხაკერულ 

თავდასხმაზე რეაგირება მოახდინა სამხედრო მოქმედებებით [11, 

64-67].  

ისრაელისთვის, გარდა ღაზას სექტორიდან მომდინარე 

კიბერსაფრთხეებისა, მნიშვნელოვან გარემოებად მიიჩნევა 
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კიბერაგრესია ირანისა და სხვა არაბული სახელმწიფოების 

მხრიდან. ამ უკანასკნელთა ხაკერპოტენციალი მიმართულია 

ისრაელის მიმართ ინტენსიურ კიბერთავდასხმებზე, რათა 

დაასუსტონ ობიექტი სახელმწიფოს კიბერმედეგობა, შეარყიონ 

ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგრადობა,  ნეგატიური 

ცვლილებები შეიტანონ მოსახლეობის ყოველდღიურ ცხოვრებაში 

და გამოიწვიონ მათი დაშინება, რაც საბოლოო ჯამში შექმნის 

დაუცველობის სინდრომის საფრთხეებს საზოგადოებაში.  

თანამედროვე ეპოქაში მარტივ ჭეშმარიტებას წარმოადგენს ის 

ფაქტი, რომ ქვეყნის სიძლიერე და განვითარება დამოკიდებულია 

მის უშიშროებასა და დაცულობაზე. ჩვენს შემთხვევაში, ისრაელი, 

წარმოადგენს სწორედ იმ სახელმწიფოს, რომელისთვისაც 

უშიშროება და დაცულობა პრირიტეული მიმართულებებია. 

არაბული სახელმწიფების არაკეთილგანწყობა და ყოველდღიური 

აგრესია ისრაელისთვის სოლიდურ თავსატეხს წარმოადგენს. 

ვინაიდან ისრაელისთვის ეროვნული უშიშროება და თავდაცვა 

პრიორიტეტულია, ქვეყანა თანამედროვე გამოწვევებსა და 

საფრთხეებს უმკლავდება მაღალი ტექნოლოგიების გამოყენებით. 

ისრაელის მოქმედებებზე დაკვირვებით შეგვიძლია, გამოვიცნოთ 

ქვეყნის წარმატების ფორმულა.  

ისრაელის სკოლებში დაწყებით კლასებში სწავლობენ კითხვას, 

წერას და კოდირებას. ქვეყანაში არსებობს ბაღები, სადაც ასწავლიან 

კომპიუტერთან და რობოტოტექნიკასთან მუშაობას. მე-4 კლასიდან 

მოსწავლეები აქტიურად სწავლობენ პროგრამირებას, 

განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული უფროსკლასელები კი 

დაშიფრვის ტექნოლოგიას და „შავქუდიან ხაკერობასთან“ 

(შავქუდიანი ხაკინგი-არაეთიკური ხაკინგი-უნებართვო შეღწევა 

კომპიუტერულ ქსელში, პირადი სარგებლის მიღების, მუქარის ან 

შანტაჟის მიზნით. ტერმინის ავტორი-რიჩარდ სტოლმენი) 

ბრძოლის მეთოდებს.  

ისრაელი მიზანმიმართულად იყენებს არმიას, როგორც 

საკადრო რეზერვს, რათა უზრუნველყოს კიბერუსაფრთხოების 

სფერო კვალიფიციური სამუშაო რესურებით. ვინაიდან ქვეყანაში 

სამხედრო სავალდებულო სამსახური საყოველთაო სახისაა, 

სამხედრო დაზვერვის სამსახურს საშუალება ეძლევა შეარჩოს 

სამხედრო მოსამსახურეთაგან ყველაზე წარმატებული 

ახალგაზრდები.  
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რამდენადაც ისრაელის კიბერუსაფრთხეობის 

ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს თვალსაჩინო ლიდერს მსოფლიო 

ინდუსტრიაში, საერთაშორისო კომპანიები ისწრაფვიან ებრაულ 

სახელმწიფოსთან თანამშრომლობისკენ. 2016 წელს ისრაელის 

პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ გაეროს გენერალურ 

ასამბლეაზე განაცხადა: „ისრაელის მოსახლეობა შეადგენს 

მსოფლიო მოსახლეობის 1%-ის მეათედს (ანუ საერთო რაოდენობის 

მეათასედი), მიუხედავად ამისა, ჩვენ შევძელით და წინა წელს 

მოვიზიდეთ მსოფლიო კერძო ინვესტიციების 20% 

კიბერუსაფრთხოების სფეროში. მე მსურს, გაიაზროთ ეს რიცხვი. 

ისრაელის წვლილი კიბერუსაფრთხოებაში სოლიდურია და 

ანგარიშგასაწევი. ისრაელი წარმოადგენს გლობალურ კიბერძალას. 

ისრაელს შეუძლია, შემოგთავაზოთ აუცილებელი დახმარება, თუ 

ხაკერები ორიენტირებულნი იქნებიან თქვენს ბანკებზე, 

თვითმფრინავებზე, ელექტრო ქსელებსა თუ ნებისმიერ სხვა 

კავშირში მყოფ ინფრასტუქტურაზე“ [21]. 

ისრაელს, სტარტაპ-ინდუსტრიის წარმატებული განვითარების 

გამო, უწოდებენ მეორე „სილიკონის ველს“ (ზონაა, სადაც 

მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიის ობიექტებია განლაგებული). 

სტრატაპების ინდუსტრიაში ერთ-ერთი გამოცდილი და 

მაღალრეიტინგული  ბრენდია „Startup Nation“, უცნაური რეალობაა 

ის ფაქტი, რომ ისრაელის სამხედრო დაზვერვის დანაყოფს 8200-ს, 

ეწოდა „საიდუმლო სტარტაპ-მანქანა“. ეს კი გამომდინარე იქიდან, 

რომ მრავალი ვალმოხდილი სამხედრო, რომელიც მსახურობდა 

ზემოხსენებულ დანაყოფში, გახდა მაღალანაზღაურებადი 

სტრატაპების ავტორი [16]. 

საბოლოო ჯამში შეგვიძლია, დადასტურებით ვიმსჯელოთ, რომ 

ისრაელის კიბერუსაფრთხოების სფეროში მიღწეული წარმატების 

საფუძველს წარმოადგენს მაღალკავალიფიციური სპეციალისტების 

მრავალრიცხოვანი შტატი, მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება, 

ნოვატორული მიდგომები, თანამედროვე ტექნოლოგიების 

განვითარება და მოწინავე-ლიდერ და დაცულ სახელმწიფოდ 

ჩამოყალიბების დაუოკებელი ჟინი.  

მუდმივი მისწრაფება თვითგადარჩენისკენ, აქტივიზაციას 

უწევს ისრაელიანთა ერთადერთ ბუნებრივ რესურსს-მათ 

ინტელექტს. მათ არ სცხვენიათ შეკითხვების და ექსპერიმენტების, 
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არ ეშინიათ წარუმატებლობის, უბრალოდ ისინი სწრაფად იწყებენ 

მოქმედებას და არ კარგავენ დროს ფიქრსა და ეჭვებში.  
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Leri Saraidarov 
ISRAELI CYBER SECURITY SYSTEM 
 

Summary 
 

 

There is no doubt that the national security problems exist in any 

country, regardless of the governors and regime conditions, however in 

democratic states, especially for the countries in war situations where, along 

with others the terrorist threats are increased. Ensuring the security of the 

country is a priority and it is of particular importance. 

In the State of Israel, special attention is paid to information security- 

one of its key areas and components - cyber security and cyber defense. As 

you know, in the cybernetic age, with the development and availability of 

technologies, are increasing the number and extent of threats and 
challenges. 

In Israel, a number of public and private sector agencies and 

organizations provide reliable and sustainable cyber threats and risks 

including the special services, police and defense units, as well as highly 

rated startups and information security companies. 

To summarize, it has to be said, the foundation for success is a 

multitude of highly qualified specialists, years of work experience, 

innovative approaches, the development of modern technologies and the 

inevitable dilemma of forming an advanced leader and a protected state. 
 
 

Keywords: Cyber security, security services, fight cyber threats, startups in 

cyber security, government agencies.  
 

Reviewer: Professor Edisher Gvenetadze, Georgian Technical University. 
  

Лери Сарайдаров  

СИСТЕМА КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ИЗРАИЛЯ 

Резюме 
 

Бесспорно, что проблема обеспечения национальной безопасности 

существует в любой стране несмотря на условия управления и условия 
режима. Хотя в демократических государствах тем более в странах, 

находящихся в военном положении, где вместе других опасностей 

также террористические угрозы, обеспечение безопасности страны 

является приоритетным и ему присваивается особое значение.  

https://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/2016/Pages/PM-Netanyahu-speech-at-UNGA-22-9-16.aspx
https://mfa.gov.il/MFARUS/PressRoom/2016/Pages/PM-Netanyahu-speech-at-UNGA-22-9-16.aspx


ხელისუფლება და საზოგადოება № 4 (52) 2019 

 163 

В стране Израиля важное внимание уделяется информационной 

безопасности и одному значимому направлению и компоненту 

кибербезопасности и киберобороне. В эпоху кибернетики наряду 

развития технологии и доступности, возрастает количество угроз и 

вызовов.  

В Израиле надежно и устойчиво справляется с угрозами и рисками 

не одна госслужба или организация служащий в частном секторе. 

Для подведения итогов надо сказать, что основанием достигнутого 
успеха в сфере кибербезопасности Израиля является многочисленный 

штат высококвалифицированных специалистов, многолетний рабочий 

опыт, новаторные подходы, развитие современных технологий и 

неукротимый пыл формирования лидер и защищенным государством.      
 

Ключевые слова: Кибербезопасность, службы безопасности, 

киберугрозы, стартапы в сфере кибербезопасности, правительственные 

учреждения. 
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Olena Skrypnikova, Tetiana Yurochko  

THE IMPLEMENTATION OF MULTIDISCIPLINARY 

TEAMS IN MANAGEMENT OF PATIENTS WITH CANCER: AN 

OVERVIEW AND SYNTHESIS OF THE AVAILABLE 

LITERATURE 
 

Summary 
 

As the diagnosis and treatment of cancer become more complex, there is 

a need to provide patients with access to the best treatment, which is why 

multidisciplinary teams are involved in discussion of the clinical history of 

patients. The aim of this research is to explore and describe the 

multidisciplinary team meetings, the actual role in managing patients with 

cancer, and perspectives of the implementation of multidisciplinary teams in 

routine medical practice. In this research a bibliosemantic, structural-

logical, and comparative analysis were used. In order to identify the 

relevant literature, we undertook EBSCOhost online database. A 

multidisciplinary approach involves the proper involvement of experts and 

professionals from different disciplines to study and solve complex 
situations. Also, multidisciplinary teams play an increasingly important role 

in shaping a patient management plan, but the required participants differ 

between countries. Research show that the most successful examples of a 

multidisciplinary approach and promotion of interdisciplinary teams were 

those that appointed a team manager for a clinical case. In general, the 

quality of decision-making of multidisciplinary teams depends on the 

provided information, the quality of teamwork, the infrastructure for 

meetings, including organization and logistics. However, in many countries 

the multidisciplinary approach has not widely represented in medical 

practice yet as participants of multidisciplinary teams work independently 

and only periodically liaise with one another. Thus, a multidisciplinary 
approach is still rarely used in some health care systems, for example, in 

Eastern Europe countries, including Ukraine. This study showed that more 

empirical research are needed to identify the true reasons why 

multidisciplinary team meetings are unable to fully integrate all disciplines 

in order to improve the quality of cancer care.  
 

Keywords: multidisciplinary team, multidisciplinary approach, cancer, 

oncological diseases, management of patients with cancer. 
 

Introduction 

The concept of caring for a patient with cancer is undergoing an 
important paradigm shift from a disease-oriented approach to a patient-

centered approach, with increasing emphasis on psychosocial aspects, 

quality of life, patients' rights and empowerment. The term “patient-

centered care” is used to refer to many approaches and activities; and there 
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is no single agreed definition of the term. This is partly due to the fact that 

patient-centered care is still developing. If the care is to be patient-centered, 

it will depend on the needs, circumstances and preferences of the patient 

receiving medical care. What is important to one person may be 

unnecessary or even undesirable to another. This may also change over time 

as the patient's needs are changing [12]. As the diagnosis and treatment of 

cancer become more complex, there is a need to provide patients with 

access to the best treatment, which is why increasingly multidisciplinary 
teams are involved in discussing the clinical history of patients. In this 

context, there is a practical need for an interdisciplinary expert group, which 

ensures optimal coordination between healthcare professionals and patients. 

The European Partnership for Action Against Cancer (EPAAC) is an 

initiative of the European Commission that has considered multidisciplinary 

policy assistance to identify the key elements which should be embraced by 

all multidisciplinary teams. Thus, a Working Group conference which 

includes high-level representatives was held in January 2013 as part of the 

EPAAC 7 Work Package (Healthcare). The discussion covered five areas 

related to the creation of multidisciplinary expert teams: goals of care, 

organization of treatment process, clinical evaluation, patient rights, support 

and policy expansion. The Working Group formulated a Policy on 
Multidisciplinary Cancer Treatment. This document identifies 

multidisciplinary teams as a major component of cancer care and identifies 

key elements that are driving change in all European healthcare systems. 

So, this document is a guide for policy-makers and healthcare professionals 

who provide better care to patients with cancer [1]. 

International studies describe multidisciplinary cancer care approach 

without differentiating between purpose and practice. Thus, the aim of this 

research is to explore and describe the multidisciplinary team meetings, the 

actual role in managing patients with cancer, and perspectives of the 

implementation of multidisciplinary teams in routine medical practice. 

Materials and Methods 

In order to identify the relevant literature, we undertook a literature 

search of EBSCOhost online database using the search terms 

“multidisciplinary teams”, “multidisciplinary team service”, 

“multidisciplinary team management”, “cancer”, “oncological diseases”, 

and “multidisciplinary”. We also hand-searched studies by consulting with 

Ukrainian experts in the field and by scrutinizing reference lists of retrieved 

papers, existing reviews, guidelines, and governmental documents. The 

search was limited to human beings, English language, and dates of 

publication ranging from 2005 to 2019. 

Also, it was analyzed official information of national guidelines and 

standards and governmental documents about multidisciplinary teams in 
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cancer care from the Department of Health and Social Care of the United 

Kingdom and the Ministry of Health of Ukraine.  

A bibliosemantic, structural-logical, and comparative analysis and 

analytical method were used in the research. 

Results and Discussion 

The role of multidisciplinary teams in management of patients with 

cancer  

Multidisciplinary teams have been identified as an essential tool for 
effective cancer treatment policies, and their continued development is 

critical to providing patients with the care they need and deserve [1]. That 

means that a multidisciplinary approach involves the proper involvement of 

experts and professionals from different disciplines to investigate problems 

beyond normal boundaries and reach solutions based on a new 

understanding of complex clinical situations. During current cancer 

treatment, multidisciplinary meetings aim to bring together experts from 

different disciplines to decide on the optimal treatment plan for patients 

based on available scientific data. A multidisciplinary approach involves the 

proper use of knowledge, skills and best practices in different spheres, such 

as medical, social and legal services, as well as the private sector, to rethink 

health and social care issues and reach solutions based on improved 
collective understanding of complicated patient needs [12]. More recently, a 

survey (by the National Cancer Action Team) on attitude to 

multidisciplinary teams by healthcare professionals in the UK has shown 

that members of multidisciplinary teams view information about patients' 

psychological, social and medical issues as integral to medical decision-

making [10]. Perhaps the most important general guiding principle for all 

multidisciplinary teams, regardless of organizational conditions, is a joint 

commitment to providing only the care that is needed at a given time and at 

a particular time. 

With the launch of national cancer programs, multidisciplinary teams 

working in the cancer field have been given a boost. Publication of national 
guidelines for improving clinical outcomes for specific cancers, such as 

breast cancer in 1967 (in the United Kingdom), brain cancer and central 

nervous system in 2006 (also in the United Kingdom), is also a major 

contributor to multidisciplinary team implementation. Such national 

guidelines also identify some working methods, such as regular meetings to 

discuss all new cases of cancer and the availability of protocols for rational 

treatment [17]. In May 2013, the publication ‘Integrated Care and Support: 

our shared commitment’ was recommended as the norm in the next five 

years; thus, multidisciplinary teams have recently been recommended in the 

treatment of other diseases, such as diabetes, stroke, chronic obstructive 

pulmonary disease, coronary heart disease, and neurological rehabilitation. 
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At the same time, a national integrated clinical care and support team was 

set up as part of NHS England's comprehensive health care work. The 

purpose of these teams is to provide broader consultation and guidance on 

clinical interventions that will provide comprehensive patient care and 

support in the best way [12]. 

Multidisciplinary teams are considered the gold standard for cancer 

treatment in many health care systems, but there is still no clear definition 

of their format, scope of practice, and operational criteria. Therefore, 
evaluation of the impact of multidisciplinary teams on the outcomes of 

patients with cancer, determination of their goals, organization, and ability 

to engage patients in the primary review are important for further research 

[14].  

Multidisciplinary team participants 

Multidisciplinary teams play an increasingly important role in shaping a 

patient management plan, but the required participants differ between 

countries [6, 7]. In the UK, for example, nursing professionals are involved 

in multidisciplinary teams. In Austria, multidisciplinary teams includes 

representatives such as radiation-oncologists, medical oncologists, 

radiologists, pathologists, and surgical representatives. Moreover, 

multidisciplinary teams are open to such optional members as nursing staff, 
psychologists, and medical students. It has been found due to progressive 

approaches of cancer treatment that patient involvement in joint decision-

making when there are complex treatment options with different long- or 

short-term side effects is very important [9]. Regarding the primary 

detection of cancer, including in the early stages, a multidisciplinary 

approach should be applied, involving not only specialists but also primary 

care physicians and all specialists to whom patients are referred. 

Research also show that the most successful examples of promotion of 

multidisciplinary teams were those that appointed a team coordinator or 

manager for a particular clinical case. The coordinators came from a range 

of professions and included a diverse range of clinical experience. In some 
cases, designated coordinators were also directly involved in providing 

assistance, and in other cases their role was only to promote the 

multidisciplinary assistance policy provided by other professionals. In the 

future, the role of the group coordinator or manager is expected to be 

essential for the successful delivery of multidisciplinary care and better 

long-term outcomes for patients and service users [12]. For example, 

Belgian law states that multidisciplinary team meetings are obligated to be 

conducted by a medical coordinator (preferably that he/she has competence 

in oncology) with the participation of at least four different health care 

professionals (e.g., a radiotherapist, surgery, organ specialist, or pathologist) 

and one participant in community-based diseases (e.g., a general 



ხელისუფლება და საზოგადოება № 4 (52) 2019 

 168 

practitioner or a treating physician of a patient if he/she is not part of the 

hospital staff [3]. 

Lamb et al. concluded that accurately presented patient case histories 

form the basis for deliberation, and surgeons make the greatest contribution 

to the discussion. Also, authors think that cases that have been presented 

earlier need to be re-discussed by multidisciplinary teams [5]. Overall, the 

decision-making by multidisciplinary teams depends on the quality of the 

provided information of clinical cancer cases, organization of teamwork, 
and logistics. In Austria, for example, members of multidisciplinary teams 

meet to discuss clinical cancer cases that require a cross-disciplinary case 

management plan at least one a month in a specially reserved place with 

appropriate advanced technological equipment (Internet accessibility, 

imaging tools, etc.). All agreed recommendations are explained to patients 

after meetings and implemented if informed consent is obtained. The entire 

process of multidisciplinary team meetings is standardized and published 

according to standard operating procedures [9]. 

Current research in Belgium show that multidisciplinary team meetings 

are not always truly multidisciplinary, that is, with a combination of 

medical as well as paramedical professionals, and that these health 

professionals tend to dominate on multidisciplinary meetings. For 
multidisciplinary team meetings to benefit from their diverse memberships 

to reach their full potential, considerable attention should be paid to the 

multidisciplinary nature of these meetings. Multidisciplinary meetings of 

oncology teams are usually held by physicians, with limited input from 

nurses and other non-medical staff, in which decisions are justified by 

biomedical information and take psychosocial aspects much less into 

account [3]. 

Outcomes of the implementation of multidisciplinary teams in 

management of patients with cancer 

Today, multidisciplinary teams are increasingly providing medical care 

for patients with cancer. It means that multidisciplinary teams as a tool 
improve the treatment of various cancers and ensure that patients with 

cancer receive care and support by qualified medical personnel. So, patients 

receive adequate information about their health and get continuity support 

and care. Multidisciplinary teams also facilitate communication between 

primary, secondary, and tertiary health care units, as well as collect 

validated data for individual patients, audit, and research. Multidisciplinary 

teams can also monitor compliance with clinical guidelines and facilitate the 

effective use of resources in a particular health care facility or health system 

as a whole. It is believed that the introduction of multidisciplinary teams at 

the state level will enhance the skills of participants in these teams by 

providing training and development opportunities [17]. 
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A multidisciplinary approach has been mandatory and formally 

regulated since 2003 in Belgium. Since the introduction of the legislative 

framework, the proportion of patients with cancer discussed at 

multidisciplinary team meetings has been steadily increasing in oncology 

medical institutions. Multidisciplinary meetings have been found to 

promote clinical practice guidelines and can positively influence clinical 

decision-making. They help teams work better after discussing a clinical 

case, making more accurate diagnosis, and increasing cancer screening 
rates. Multidisciplinary teams also make quick joint decisions during the 

meeting, avoiding treatment delays [3]. 

As diseases begin to take on a more complex course, it is important to 

engage all key professional teams to make the right clinical decisions for an 

individual patient. The widespread adoption of these teams illustrates the 

recurring paradox in modern national health services of different countries 

that require evidence for common organizational decisions, but not for 

specific clinical decisions [17].  

The first systematic studies have shown that multidisciplinary 

approaches have led to improved clinical outcomes in patients with cancer. 

It suggests that patients with colorectal cancer, head, neck, breast, 

esophageal, and lung cancer may improve survival. Multidisciplinary 
groups have also been found to be associated with changes in clinical 

diagnosis and decision-making in the treatment of breast, melanoma, 

bladder, colorectal, prostate, head, neck, and cervix cancers. Evidence is 

consistent in identifying positive outcomes for the management of 

multidimensional patients with cancer, which should encourage the 

development of structured multidisciplinary care, implementation of 

minimum standards, and sharing of best practices [14]. There is also 

evidence that assisting patients with cancer by multidisciplinary teams can 

improve diagnostic accuracy, adherence to clinical practice guidelines, 

some clinical outcomes, etc [2, 4].  

However, there is still limited evidence of improved patient survival 
outcomes discussed at multidisciplinary team meetings. From 4% to 45% of 

patients discussed at meetings changed their diagnostic reports after 

applying multidisciplinary approaches. Patients discussed at 

multidisciplinary meetings were also more likely to identify a more accurate 

and complete preoperative stage of cancer development and receive a 

neoadjuvant/adjuvant treatment [13].  

Kesson Eileen et.al noted that cancer treatment is increasingly being 

provided in centralized and specialized multidisciplinary teams in Europe, 

the US, and Australia. Such teams, according to researchers, were created 

after observational evidence which showed the best results among patients 

with cancer, for example, a reduction of mortality on 11-17% among 
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women who were treated for breast cancer by surgeons and other medical 

personnel at the same time. However, it remains unclear whether a 

multidisciplinary approach improves breast cancer survival, and whether 

clinical benefits are justified [4]. 

Although some evidence suggests improvements in cancer outcomes 

associated with the introduction of multidisciplinary care, recent systematic 

reviews of numerous studies have failed to identify a causal link between 

the implementation of a multidisciplinary approach and the survival of 
patients with cancer. Kesson Eileen et.al emphasize three main reasons why 

the effectiveness of multidisciplinary teams has not been proven yet. First, 

the definition of a multidisciplinary approach to assistance was inaccurate 

and heterogeneous. Second, the results of a multidisciplinary approach 

could indicate the selection of patients with more favorable prognostic 

features rather than the true positive effects of treatment. Third, no 

adjustments were made for the effects of temporary survival improvements 

that could have taken place without a multidisciplinary approach, for 

example, none of the  identified studies included an appropriate comparison 

or control group [4].  

Also, there were little research to evaluate what patients think or 

understand about the role of multidisciplinary teams in cancer treatment. 
For example, any consultation with patients were not provided when the 

publication 'The characteristics of an effective multidisciplinary team' by 

the National Cancer Action Team (UK) was developed. Now this 

publication is intended to be used as a benchmark for improving the 

standards of multidisciplinary teams [11]. Lamb Benjamin et.al noted that 

patient-centered care is critical to quality care for patients with cancer, and 

it follows that patients' interests should underpin meetings and decisions of 

multidisciplinary teams. The results obtained by the researchers indicate 

that patients are positive about the idea of working in multidisciplinary 

teams, but it is still worthwhile to inform patients about such teams and ask 

patients to be representatives at team meetings [8]. Therefore, Cath Taylor 
et.al argue that stronger evidence is needed to prove the effectiveness of 

multidisciplinary teams in helping and treatment of patients with cancer. 

However, multidisciplinary team approach has been implemented in cancer 

health care systems in many European countries, the United States, and 

Australia, but without clear evidence of its effectiveness [17]. Due to the 

little research and evidence that the collaboration of multidisciplinary teams 

leads to improve clinical outcomes, further research should assess the 

impact of multidisciplinary team meetings on patient satisfaction and 

quality of life, as well as cross-disciplinary outcomes [13]. 

The implementation of the multidisciplinary approach in Ukraine 
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In Ukraine, the multidisciplinary approach has not widely represented in 

medical practice yet, compared to European countries and the United States. 

Currently, multidisciplinary teams in Ukraine are paid greater attention in 

the context of palliative and hospice care because of the reform of the health 

care system. This statement is proved by the large number of scientific 

articles on the subject. Unfortunately, little attention is paid to 

multidisciplinary team meetings in managing patients with cancer. This is 

illogical, as cancer is one of the leading causes of mortality in Ukraine [15]. 
However, the State Expert Center of the Ministry of Health of Ukraine 

has already introduced adapted clinical guidelines for the diagnosis and 

treatment of various types of cancer (for example, adapted clinical guideline 

for the diagnosis and treatment of colorectal cancer released in 2016) which 

use the term "multidisciplinary team" in the context of a working group that 

develops, discusses, and implements optimal treatment strategies for 

patients with cancer [16]. Despite defining the term and responsibilities of 

multidisciplinary teams in tailored clinical settings, a multidisciplinary 

approach is still rarely used in the health care system in Ukraine. 

Conclusions 

It can be concluded that the importance of structured meetings of 

multidisciplinary teams, especially in the field of cancer therapy, cannot be 
underestimated as these teams facilitate joint decision-making in complex 

clinical cases. In other words, decision-making is not only the responsibility 

of doctors, but it is a holistic approach to managing a specific clinical case 

with the involvement of experts in various fields of activity. 

Multidisciplinary team meetings and collaborations of these teams influence 

on the assessment of patients and the practice of care management of 

patients with cancer. 

The concept of a multidisciplinary team meeting should not be just a 

group of health care professionals who work essentially independently and 

periodically liaise with one another. This study showed concern about the 

true nature of multidisciplinary approach in management of patients with 
cancer, especially among healthcare professionals. 

In addition, more empirical research are needed to identify the true 

reasons why multidisciplinary team meetings are unable to fully integrate 

all disciplines; and are needed to understand how team composition, 

hospital culture, and organizational or environmental factors can directly 

influence on outcomes of multidisciplinary team meetings in cancer care. 

Further research are required to establish causation and to modify such 

factors in order to improve the quality of cancer care. 
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ელენე სკრიპნიკოვა, ტატიანა იუროჩკო 

მულტიდისციპლინარული ბრიგადების დანერგვა ონკოლოგიით  

დავადებულთა შესწავლაში: ხელმისაწვდომი ლიტერატურის 

განხილვა და განზოგადება 

რეზიუმე 

 

     ვინაიდან კიბოს დიაგნოსტიკა და მისი მკურნალობა თანდათან 

რთულდება, იქმნება პაციენტებისათვის საუკეთესო 

მკურნალობისადმი წვდომის აუცილებლობა, რომელიც შეიძლება  

მოცემული პაციენტების მკურნალობაში 

მულტიდისციპლინარული ბრიგადების ჩართვით 

განხორციელდეს. ჩვენი კვლევის მიზანია - პაციენტების 

მკურნალობაში მულტიდისციპლინარული ბრიგადების ჩართვის 

გამოცდილების შესწავლა და აღწერა ყოველდღიურ სამედიცინო 

პრაქტიკაში ასეთი მიდგომის დანერგვის მიზნით. მოცემულ 

კვლევაში გამოყენებული იქნა ბიბლიოსემანტიური, 

სტრუქტურულ-ლოგიკური და შედარებითი ანალიზი. შესაბამისი 

ლიტერატურის გამოვლენისათვის ჩვენ გამოვიყენეთ EBSCOhost  

მონაცემთა ონლაინ ბაზა. მულტიდისციპლინარული მიდგომა 

რთული სიტუაციების შესწავლისა და გადაჭრისათვის 

გულისხმობს სხვადასხვა სფეროდან ექსპერტებისა და 

სპეციალისტების მოზიდვას. გარდა ამისა, 

მულტიდისციპლინარული ბრიგადები მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობენ  პაციენტების მკურნალობის გეგმის ფორმირებაში, 

მაგრამ ასეთი ბრიგადების შემადგენლობა სხვადასხვა ქვეყანაში 

სხვადასხვაა. კვლევებმა აჩვენეს, რომ მულტიდისციპლინარული 

მიდგომის და მულტიდისციპლინარული ბრიგადების წინწაწევის 

ყველაზე წარმატებულ მაგალითს  წარმოადგენდნენ ისინი, სადაც 

გუნდის ხელმძღვანელი ინიშნებოდა კონკრეტული კლინიკური 

შემთხვევის შესაბამისად. ზოგადად მულტიდისციპლინარული 

ბრიგადების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების ხარისხი 

დამოკიდებულია წარმოდგენილ ინფორმაციაზე, ჯგუფური 

მუშაობის ხარისხზე, თათბირებისათვის საჭირო 

ინფრასტრუქტურაზე, ლოგისტიკისა და ორგანიზების ჩათვლით. 

მაგრამ მრავალი ქვეყნის სამედიცინო პრაქტიკაში  

მულტიდისციპლინარულმა მიდგომამ ჯერ კიდევ ვერ ჰპოვა 

ფართო გავრცელება, რადგან  მულტიდისციპლინარული 
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ბრიგადები დამოუკიდებლად მუშაობენ და მხოლოდ 

პერიოდულად უკავშირდებიან ერთმანეთს. 

მულტიდისციპლინარული მიდგომა  ჯერ კიდევ ძლიერ იშვიათად 

გამოიყენება ჯანმრთელობის ზოგიერთ სისტემაში, 

განსაკუთრებით, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში უკრაინის 

ჩათვლით.  კვლევამ აჩვენა, რომ აუცილებელია მეტი ემპირიული 

კვლევის ჩატარება, იმისათვის, რომ განისაზღვროს ის ნამდვილი 

მიზეზები, რომელთა გამო სრულად ვერ ხდება კიბოს 

მკურნალობის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის პაციენტთა 

მკურნალობის პრაქტიკაში მულტიდისციპლინარული მიდგომის 

ინტეგრირება. 

 

საკვანძო სიტყვები: მულტიდისციპლინარული ბრიგადა, 

მულტიდისციპლინარული მიდგომა, კიბო, ონკოლოგიური 

დაავადებები, ონკოლოგიური ავადმყოფების მკურნალობა. 

 

რეცენზენტი: მარინა შევჩენკო, ეროვნული უნივერსიტეტის 

„კიევო-მოგილიანსკის აკადემიის“ საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის დაცვის ფაკულტეტის დოცენტი, მედიცინის 

მეცნიერებათა დოქტორი. 
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ВНЕДРЕНИЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫХ БРИГАД В 

ВЕДЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ: ОБЗОР И ОБОБЩЕНИЕ 

ДОСТУПНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Резюме 

 
 

Поскольку диагностика и лечение рака становятся более 

сложными, возникает необходимость предоставить пациентам доступ 

к наилучшему лечению, которое может быть обеспечено путем 

ведения даных пациентов мультидисциплинарными бригадами. Цель 

нашего исследования - изучить и описать опыт 

мультидисциплинарного ведения пациентов с онкологическими 

заболеваниями с целью возможности внедрения такого подхода в 

повседневную медицинскую практику. В этом исследовании 

использовался библиосемантический, структурно-логический и 

сравнительный анализы. Для выявления соответствующей литературы 
мы взяли онлайн базу данных EBSCOhost. Мультидисциплинарный 

подход предполагает надлежащее привлечение экспертов и 
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специалистов из разных сфер для изучения и решения сложных 

ситуаций. Кроме того, мультидисциплинарные бригады играют все 

более важную роль в формировании плана ведения пациентов, но 

состав таких бригад отличается в разных странах. Исследования 

показывают, что наиболее успешными примерами 

мультидисциплинарного подхода и продвижения 

мультидисциплинарных бригад были те, которые назначали 

руководителя команды для конкретного клинического случая. В целом 
качество принятия решений мультидисциплинарными бригадами 

зависит от предоставленной информации, качества командной работы, 

инфраструктуры для совещаний, включая организацию и логистику. 

Однако во многих странах мультидисциплинарный подход пока не 

получил широкого распространения в медицинской практике, 

поскольку участники мультидисциплинарных бригад работают 

независимо и только периодически поддерживают связь друг с другом. 

Мультидисциплинарный подход все еще редко используется в 

некоторых системах здравоохранения, особенно, в странах Восточной 

Европы, включая Украину. Это исследование показало, что 

необходимо больше эмпирических исследований, чтобы определить 

истинные причины, по которым мультидисциплинарный подход 
ведения пациентов не может полностью интегрироваться в рутинную 

медицинскую практику для улучшения качества лечения рака. 

 

Ключевые слова: мультидисциплинарная бригада, 

мультидисциплинарный подход, рак, онкологические заболевания, 

ведение пациентов с онкологическими заболеваниями. 

 

Рецензент: Марина Шевченко, доцент факультета общественного 

здравоохранения Национального университета «Киево-Могилянская 

академия», доктор медицинских наук. 
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დარიკო ხვედელიძე, ანა შუკაკიძე  

უწყვეტი განათლების მნიშვნელობა თანამედროვე 

საგანმანათლებლო სისტემაში 
 

თანამედროვე განათლების სისტემის მთავარი დანიშნულებაა  
ეფექტური და უწყვეტი განათლების მნიშვნელობა თანამედროვე 

საგანმანათლებლო სისტემაში. როგორც სასკოლო ცხოვრების  
უმნიშვნელოვანესი შემადგენელი ნაწილი და რამდენად 
მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა, მასწავლებელთა და მშობელთა 
აქტიურობა ამ მიმართულებით. მოზარდის სასკოლო ცხოვრებაში 
ძალიან  მნიშვნელოვანია პედაგოგის, მოსწავლისა და მშობლის 
ერთობლივი  როლი. მოზარდის უწყვეტ განათლებას 
მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია ბავშვის 
განვითარებაზე, მოსწავლეთა ინტერესების რეალიზებაში 
საინტერესოა,  როგორ  უწყობს ხელს მასწავლებელს მოზარდთან 
ურთიერთობაში და მისი პროფესიის არჩევაში. აქ საუბარია 
უწყვეტი განათლების მნიშვნელობაზე  როგორც სასკოლო 
კულტურის ნაწილი, რომელიც  პედაგოგების, მოსწავლეებისა და 
მშობლების  ერთობლივი  ჩართულობით მიიღწევა. 

 

საკვანძო სიტყვები: უწყვეტი განათლება, აქტიური  
თანამშრომლობა, უნარ-ჩვევები,  სოციალური პროექტი. 

 

განათლების სისტემაში ფორმალური განათლების 

პარალელურად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არაფორმალური 

განათლების განვითარებასაც და, შესაბამისად, არსებობს 

უამრავი შესაძლებლობა ცოდნის გაღრმავებისა და ისეთი უნარ-

ჩვევების განვითარებისთვის,რომლებიც მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში გამოგვადგება. 

უწყვეტი განათლება საზოგადოების სოციალური, 

კულტურული და ეკონომიკური ცხოვრების განუყოფელი 

ნაწილია და გულისხმობს როგორც პროფესიულ, ისე 

პიროვნულ განვითარებას დაპ როფესიული საქმიანობის 

პარალელურად უკავშირდება საზოგადოებრივი ცხოვრების 

სხვადასხვა სფეროს, საზოგადოებრივ აქტივობებს, ხელოვნებას, 

სპორტს დაა.შ.  მნიშვნელოვანია,რომ უწყვეტი განათლება 

შეიძლება არა მხოლოდ კვალიფიკაციის ამაღლებასა და 

პროფესიულ განვითარებას, არამედ ჩვენი ინტელექტუალური 

მოთხოვნებისა და ინტერესების დაკმაყოფილებას 
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ემსახურებოდეს. 

 ჩვენს სკოლაში არის სამოქალაქო განათლების 

კლუბი,რომელიც მოსწავლეებს და დაინტერესებულპირებს 

სთავაზობს მაგალითად უცხოენების შემსწავლელ კურსს, 

პროფესიული განვითარების თვალსაზრისით მოსამზადებელ 

კურსებს, რათა მოხდეს ხელშეწყობა მოსწავლეთა ინტერესებისა 

და შესაძლებლობების გათვალისწინებით. მათ ვეხმარებით, 

რათა გააცნობიერონ, რომ განათლება არ არის მხოლოდ 

დიპლომი, განათლება არ არის მხოლოდ უმაღლესი 

სასწავლებელი. დიპლომი ვერ გაგხდის ადამიანიანად, საკუთარი 

„მე“ უნდა იყოს მთავარი, მასში უნდა იყოს განათლება და არაქვს 

მნიშვნელობა ეს განათლება იქნება ფორმალური თუ 

არაფორმალური.მაგალითდ 

ჰარვარდის უნივერსიტეტის სტუდენტების მოტივაცია 

ასეთია: 

➢ თუ შენ ახლა დაიძინებ, დაგესიზმრება შენი ოცნება. თუ 

შენ ძილის ნაცვლად სწავლას აირჩევ, მაშინ საკუთარ ოცნებას 

ცხოვრებაში განახორციელებ. 

➢ როცა გგონია, რომ უკვე გვიანაა, სინამდვილეში, ჯერ 

კიდევ ადრეა. 

➢ სწავლის გამო წვალება დროებითია. უსწავლელობის 

გამოწვალება კი – მარადიული. 

➢ სწავლა არ არის დრო. სწავლა ძალისხმევაა. 

➢ ცხოვრება არ არის მხოლოდ სწავლა, მაგრამ თუ შენ მისი ამ 

ნაწილის გავლაც კი არ შეგიძლია, მაშინ საერთოდ რას შეძლებ?! 

➢ დატვირთვა და ძალისხმევა შეიძლება სიამოვნებად აქციო. 

➢ მხოლოდ მას შეუძლია ნამდვილად დატკბეს წარმატებით, 

ვინც ყველაფერს სხვაზე ადრე აკეთებს და იკრებს მთელ 

ძალისხმევას. 

➢ დრო გარბის. 

➢ შენი ხელფასი შენი განათლების პირდაპირ 

პროპორციულია. 

➢ დღევანდელი დღე არასდროს განმეორდება. 

 ჩემი სკოლის მოსწავლეთა მაგალითზე შემიძლია,  

მოგახსენოთ,   რომ რჩევების  განხილვა - გააზრებამ იმუშავა, 

რადგან ჩვენ რეალურად მათ დავანახეთ, რომ უწყვეტი 

განათლება მოიცავს მთელი სიცოცხლის მანძილზე განათლების 
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მიღების შესაძლებლობას ნებისმიერ დროს და ნებისმიერ 

ადგილას. შესაბამისად,  უწყვეტი განათლება მიზანმიმართული 

ქმედებაა, რომელიც გულისხმობს არა მხოლოდ კვალიფიკაციის 

ამაღლებასა და პროფესიულ განვითარებას, არამედ ჩვენი 

ინტელექტუალური მოთხოვნებსა და ინტერესების 

დაკმაყოფილებას. უწვეტიგანათლების  მნიშვნელობის  როლი  

განსაზღვრავს  განათლების სისტემაში მიმდინარე პროცესთა 

სირთულეების უმტკივნეულოდ გადაჭრის საშუალებებს.ესაა 

საგანმანათლებლო  მიდგომა, რომლის ფარგლებშიც  განათლების  

სისტემა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ყველა 

ბავშვის ხარისხიან   და უწყვეტ განათლებას უზრუნველყოფს  და 

უზრუნველყოფს იმისდა  მიუხედავად, თუ რა  ფიზიკური, 

შემეცნებითი, სოციალური, ემოციური, ლინგვისტური, ეთნიკური, 

რასობრივი,რელიგიური,  სქესობრივი  თუ სხვა  მახასიათებლები 

აქვს. დღემდეპრობლემურიასაფეხურების მიხედვით 

ბავშვებთან  მუშაობა უწყვეტი განათლებისათვის. 

პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორს, პროფესორ ჯემალ 

ჯინჯიხაძეს  2012 წელს გამოცემულ „თანამედროვე პედაგოგიურ 

ტექნოლოგიებში“  20-მდე  ტექნოლოგია აქვს გარჩეული და 

გაანალიზებული. მათგან    ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულია  

პიროვნულ-ორიენტირებული ტექნოლოგია; ეს ისეთი განათლებაა, 

როცა მასწავლებლის ყურადღების ცენტრში მოქცეულია 

მოსწავლის პიროვნება,სასწავლო საქმიანობის ცენტრში კი- 

შემეცნებითი საქმიანობა და არა ოდენ  ცოდნის გადაცემა.  

 „თანამედროვე პედაგოგიური ტექნოლოგიების“ ავტორი 

გადმოგვცემს გამოჩენილი ფრანგი  პედაგოგისა და მოაზროვნის 

სელესტენფრენეს (1896-1966)  შეხედულებებს მომავლის  სკოლის 

შესახებ, სადაც „სკოლის კონცეპტუალურ დებულებად 

მიიჩნევსნათელ გონებასდა თვლის,  რომ ადამიანს არ უყვარს 

სამუშაოს მუქარით შესრულება. იძულება წარმოშობს 

წინააღმდეგობას;ტრადიციული სკოლა ავითარებს მხოლოდ 

აბსტრაქტული აზროვნების უნარს, რაც შორსაა დღეს რეალური 

ცხოვრების მოთხოვნებისგან;არ არის სწავლება, მაგრამ არის 

პრობლემების გადაწყვეტა, ექსპერიმენტები, შედარება, არ არის 

საშინაო დავალება, მაგრამ მუდმივად არის კითხვების დასმა 

სკოლაში, სახლში, ქუჩაში; არ არის გაკვეთილი ზარიდან ზარამდე; 

მეცადინეობის დრო არ არის დოზირებული, ამას თვით საქმიანობა 
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განსაზღვრავს; [1. გვ. 73-80].სწორედ ესაა წინაპირობა უწყვეტი 

განათლების მნიშვნელობისა თანამედროვე საგანმანათლებლო 

სისტემაში. 

ამერიკელი ფილოსოფოსი,ფსიქოლოგი და განათლების 

სპეციალისტი ჯონდიუი(Dewey, 1859-1952) არის პროგრესული 

განათლების პრინციპების აქტიური იდეოლოგი. მისი განათლების 

კონცეფცია ეფუძნება ორ ძირითად ამოსავალს: (1) განათლება 

უნდა ემყარებოდეს გამოცდილებას, რადგან გამოცდილება 

მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს ადამიანის მომავალს და (2) 

განათლება სოციალური ფუნქციის მატარებელი უნდა იყოს, 

რადგან სწორედ იდეებისა და გამოცდილების გაზიარებით 

მიიღწევა სოციალური პროგრესი. ჯონ დიუი ამბობდა: ,,მე მჯერა, 

რომ ნებისმიერი სახის განათლება სათავეს ადამიანთა მოდგმის 

საზოგადოებრივ ცნობიერებაში ინდივიდის ჩართულობიდან 

იღებს. ეს პროცესი, გაუცნობიერებლად, თითქმის დაბადების 

მომენტიდან იწყება და თანდათანობით გამოკვეთს ინდივიდის 

ძალებს, ჟღინთავს მის ცნობიერებას, აყალიბებს ჩვევებს, 

ავარჯიშებს იდეებს და აღძრავს მასში გრძნობებსა და ემოციებს. ამ 

არაცნობიერი განათლების მეშვეობით ადამიანი, თანდათანობით, 

კაცობრიობის მიერ თანაცხოვრების განმავლობაში დაგროვებული 

ინტელექტუალური და მორალური რესურსის თანამოზიარე 

ხდება. მას მემკვიდრეობით ცივილიზაციის საუნჯე ერგება. 

მსოფლიოში ყველაზე ფორმალური და ტექნიკური ხასიათის 

განათლებაც კი, ამ ზოგად პროცესს უსაფრთხოდ ვერ გაემიჯნება; 

ასეთ განათლებას ამ პროცესის მხოლოდ ორგანიზება ან 

გარკვეული მიმართულებით წარმართვა შეუძლია. ჩვენი 

თანამედროვე განათლების სისტემა დიდი გამოწვევების წინაშე 

დგას, რაც ცხოვრების მოთხოვნილებებიდან, ტემპიდან და 

საჭიროებებიდან გამომდინარეობს. საგანმანათლებლო სისტემები 

მუდმივად ვითარდება და სხვადსხვა შესაძლებლობებსა თავაზობს 

საზოგადოებას განათლებისა და ცნობიერების ასამაღლებლად“. [5] 

საქართველოს განათლების სიტემის ერთ-ერთი 

პრიორიტეტული გამოწვევაა მასწავლებელთა უწყვეტი 

განათლება, რაც  მოსწავლეთა უწყვეტი განათლების  ერთ-ერთი  

აუცილებელი  პირობაა.  ამისათვის კი  საჭიროა მასწავლებელთა 

პროფესიული განვითარება,  რაც გახლავთ იმ საქმიანობების 

ერთობლიობა, რომელიცმასწავლებელს პროფესიულ ზრდასა და 
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კარიერული შესაძლებლობების მოძიებაში ეხმარება. 

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარებაკი გულისხმობს  

კოლეგებთან თანამშრომლობას, მენტორობას, აკადემიური 

პროდუქტის შექმნის პროცესს, საკუთარი პროფესიის, საქმიანობის, 

რესურსებისა და შესაძლებლობების ახლებულად გადაფასებასაც. 

ეს ის ღირებულებები და მოთხოვნებია, რომლებიც მასწავლებლის 

როგორც პროფესიულ, ასევე პიროვნულ განვითარებასაც 

ემსახურება, შესაბამისად, პროფესიული განვითარება ყველაზე 

ეფექტური მაშინაა, როდესაც ის უწყვეტ პროცესს წარმოადგენს. 

შესაბამისად, უწყვეტი განათლება მოხალისეობრივი, 

თვითმოტივირებაზე დაფუძნებული განათლებაა, რომელიც 

სოციალურ ინკლუზიას, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლებას და 

პერსონალურ განვითარებას გულისხმობს. ეს არის 

მრავალფეროვანი და კომპლექსური საშუალება იმისათვის, რომ 

ადამიანმა უზრუნველყოს საკუთარი თავის რეალიზება და 

საზოგადოებაში თვითდამკვიდრება. 
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Summary 
 

   This article describes  an importance of continuing education  in 

contemporary  educational system, as the most important part of school life. 
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This article also includes, why is important   when students ,teachers and 

parents  all are involved in school life.Continuing educational system makes 

a big influence  on development of adolescents.It is very interesting   ,how 

this system help teachers   to communicate  with adolescents and give them  

advices, how to choose their future profession. There is also discussion 

about continuing education as an important part of school life, which is 

reached involving only by teachers, students and parents. 
 

Keywords: continuing education, active communication, skills, social 

projects. 
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ВАЖНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

СОВРЕМЕННОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 
 

Резюме 
 

     В статье рассматривается: почему важность непрерывного 

эффективного образования важна в современной системе образования. 

Как важная часть школьной жизни и насколько важна деятельность 

учителей и родителей, учащихся в этой области. Роль учителя, 

подростка и его родителей очень важна в школьной жизни подростка. 

Непрерывное обучение подростков может оказать существенное 

влияние на развитие ребенка о сознавая интерес учащихся к тому как 
учитель вносит свой вклад в отношение к подростку и выбирая его или 

ее профессию. В статье обсуждается важность непрерывного 

образования, как части школьной культуры, которая достигается 

благодаря совместному участию учителей и учащихся. 
 

 

Ключевые слова: Непрерывное образование, активное 

сотрудничество, навыки, социальный проект. 
 
 

Рецензент: Ассоциированный профессор Роза Гаприндашвили, 

Грузинский технический университет. 
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სვეტლანა ჩებოტარი 

  

„ალექსანდრე ჩელ ბუნის“ სახელობის 

სამხედრო აკადემია; მოლდოვას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საერთაშორისო ურთიერთობების, 
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მეცნიერებების  ფაკულტეტი, 

საერთაშორისო ურთიერთობების 

დეპარტამენტი; ჰაბიტულაციის დოქტორი 

პოლიტიკურ მეცნიერებაში, ასოცირებული 

პროფესორი. კიშინიოვი. (მოლდოვას 

რესპუბლიკა) 

ანა შუკაკიძე საჩხერის აკაკი წერეთლის სახელობის N I 

საჯარო სკოლის სამოქალაქო განათლების 

მასწავლებელი  

რატი წვერავა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ბაკალავრიატის II კურსის 

სტუდენტი. მიმართულება: ჟურნალისტიკა 

და მასობრივი კომუნიკაცია 

ცოტნე წვერავა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ბაკალავრიატის II კურსის 

სტუდენტი. მიმართულება: პოლიტიკის 

მეცნიერება 

დარიკო ხვედელიძე სსიპ ჭიათურის მუნიციპალიტეტის 

სოფელ დარკვეთის საჯარო 

სკოლისდირექტორი, სოციალურ 

მეცნიერებათა დოქტორი, ისტორიის 

მენტორი პედაგოგი  
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школе № 1 им. Акаки Церетели в Сачхере 
Татьяна Юрочко Кандидат наук государственного управления, 

руководитель Школы общественного здоровья 
Киево-Могилянской академии. (Украина)  
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ჟურნალის რედკოლეგია 
ნანა ავალიანი ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, 

საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს მრჩეველი.  (საქართველო) 

რუდიგერ ანდრესენი ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი 

ეკონომიკის დარგში, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის საპატიო 

დოქტორი. (გერმანია) 

მეუფე აბრაამი 

(გარმელია) 

დასავლეთ ევროპის მიტროპოლიტი. 

(საქართველო) 

ევგენი ბარათაშვილი საქართველოს ტექნიკური  უნივერსიტეტის 

პროფესორი, ბიზნესის ადმინისტრირების 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. 

(საქართველო) 

გიორგი ბაღათურია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  

პროფესორი. (საქართველო) 

ოთარ ბაღათურია პასუხისმგებელი მდივანი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი. (საქართველო) 

რასა ბელოკაიტე ვიტაუტას დიდის უნივერსიტეტის 

პროფესორი. (ლიეტუვა) 

ანასტასია განიჩი რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის 

ცენტრალური აზიის, კავკასიისა და 

ურალ-ვოლგისპირეთის შემსწავლელი 

ცენტრის მეცნიერ-მუშაკი, დოცენტი. 

(რუსეთი) 

იური გორიცკი მოსკოვის ენერგეტიკული ინსტიტუტის 

პროფესორი. (რუსეთი) 

ვახტანგ გურული საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის პროფესორი, (საქართველო) 

ქეთო დავითაია ილიას უნივერსიტეტის ზოოლოგიის 

ინსტიტუტის ასოცირებული მკვლევარი, 

(საქართველო) 

შოთა დოღონაძე მთავარი რედაქტორი,  საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, 

(საქართველო) 

ელუნ დრაკე ევროპის საბჭოს ექსპერტი. (საფრანგეთი) 

ჰარალდ ვერტცი სორბონას უნივერსიტეტის `პარი-8~-ის 

პროფესორი ინფორმატიკის დარგში. 

(საფრანგეთი) 
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გენადი იაშვილი 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი, საჯარო მმართველობისა და 

ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი. (საქართველო) 

სერჯო კამიზი “ლა საპიენძა”-ს უნივერსიტეტის 

პროფესორი. (იტალია) 

რიჩარდ მაასი ნოტრდამის უნივერსიტეტის პროფესორი.  

(ნიდერლანდების სამეფო) 

მიხაილო მედვიდი უკრაინის ეროვნული გვარდიის ეროვნული 

აკადემიის უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი. (უკრაინა) 

როინ მეტრეველი     აკადემიკოსი. საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი. 

(საქართველო) 

იოშიკა მიცუი იოკოჰამას ეროვნული უნივერსიტეტის 

პროფესორი, (იაპონია) 

ბადრი ნაკაშიძე აჭარის არ განათლების, კულტურისა და 

სპორტის მინისტრის მოადგილე, 

იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, 

პროფესორი. (საქართველო) 

ლიზავეტა ჟახანინა კანზასის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორი, (ამერიკის შეერთებული 

შტატები) 

ბუდი ნურანი რუჩჯანა პაჯაჯარანის უნივერსიტეტის პროფესორი.   

(ინდონეზია) 

რამონ პიეტრო-სუარესი ევროპის საბჭოს ექსპერტი (ესპანეთი) 

გერტ სურმიულენი დოქტორი, ლოჯისტიკური კომპანიის 

პრეზიდენტი, (გერმანია) 

ქეთი ქოქრაშვილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი, ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელი, (საქართველო) 

ოთარ ქოჩორაძე მთავარი რედაქტორის მოადგილე, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი, (საქართველო) 

რუსუდან ქუთათელაძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის დეკანი, (საქართველო) 

მაია ჩხეიძე საქართველოს უნივერსიტეტის 

პროფესორი, (საქართველო) 
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ვიაჩესლავ ძიუნძიუკი 

 

უკრაინის პრეზიდენტთან არსებული 

სახელმწიფო მართვის ეროვნული 

აკადემიის ხარკოვის რეგიონალური 

ინსტიტუტის პროფესორი, 

პოლიტოლოგიისა და ფილოსოფიის 

კათედრის გამგე. (უკრაინა) 

ია ხუბაშვილი ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, 

(საქართველო) 

ენდრიუ ლენუქს 

ჰარდინგსი 

კინგსკოლეჯის პროფესორი,  

(დიდი ბრიტანეთი) 
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