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საჯარო მმართველობის  

პრაქტიკა 
 

ნატალია ჭყონია, ოთარ ქოჩორაძე 

გლობალიზაცია და ქართული განათლება 
 

გლობალიზაციის პროცესი  საზოგადოებების განვითარებამ 
მოამწიფა და კანონზომიერი რეალობაა. მსოფლიოში სოციალური 
კავშირები აღარ არის გამიჯნული ტერიტორიულ-გეოგრაფიული 
ასპექტებით და სახელმწიფოთა სუვერენულობას 
ტრანსნაციონალურობა ისე  ერწყმის, რომ მათი ერთიანობის 
გარეშე შეუძლებელი ხდება ქვეყნის და სამყაროს პროგრესი.  

„გლობალიზაცია აღნიშნავს პროცესებს, რომელთა მეოხებითაც 
სოციალურ ურთიერთობებს შედარებით ნაკლებად აფერხებს 
მანძილი და საზღვრები“.[1] საზოგადოების უნარი წარმატებით 
გაუმკლავდეს გლობალიზაციის შეუქცევად პროცესებს 
დამოკიდებულია მისი წევრების განათლების დონეზე, რაც ეხება 
საგანმანათლებლო სისტემას დაწყებითი სკოლიდან უმაღლესი 
განათლების ჩათვლით. 12 წლიანი სასკოლო განათლება 
უზრუნველყოფს ქართული განათლების სისტემის შეუფერხებელ 
ინტეგრაციას მსოფლიო საგანმანათლებლო სივრცეში. 
  

საკვანძო სიტყვები: ქართული, განათლება გლობალიზაცია, 
ტრანსნაციონალურობა, მსოფლიო საგანმანათლებლო სივრცე. 
 

ოცდამეერთე საუკუნის გლობალიზაცია თავისი მასშტაბითა და 

სპეციფიკით უპრეცედენტოა.იგი ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების 

განუყოფელი ნაწილი გახდა.   ეს არის პროცესი, სადაც 

სოციალური კავშირები ტერიტორიულობისაგან, გეოგრაფიისგან 

განცალკევებულია ისე, რომ კაცობრიობის ცხოვრება 

მიმდინარეობს ერთიან, მთლიან და განუყოფელ სამყაროში, სადაც 

ეროვნული სახელმწიფოები და მათი სუვერენიტეტი  

ტრანსნაციონალურ აქტორებს ემორჩილება. გლობალიზაცია ერთი 

მხრივ ხელს უწყობს ქვეყნებს გადალახონ ეკონომიკური 

ჩამორჩენილობა, მეორეს მხრივ, ის ეკონომიკური სისტემები, 

რომლებმაც ვერ გაიარეს ადაპტაცია, ხდებიან კიდევ უფრო 

ჩამორჩენილები, დიდსა და პატარა სახელმწიფოებზე 
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გლობალიზაციის პროცესები სხვადასხვანაირად აისახება. 

შესაბამისად, ამ პროცესებში უმნიშვნელოვანესია ერთიანი 

საგანმანათლებლო ხედვა და სტრატეგია.  

2005 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი „ზოგადი 

განათლების შესახებ“, რითაც დადგინდა  12-წლიანი სასკოლო 

განათლება და განისაზღვრა ამ სისტემაზე გადასვლის ვადებიც. 

2008-09 სასწავლო წელს საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო 

სკოლის მოსწავლეები გადავიდნენ 12-წლიან სწავლებაზე. ამ 

პროცესს ბევრი მომხრე და მოწინააღმდეგე ჰყავდა. ფაქტი ერთია,  

საქართველოს სახელმწიფომ გადადგა ნაბიჯი ხარისხიანი 

განათლების მქონე , ევროპულ სივრცეში მეტად ინტეგრირებული 

ქვეყნის მშენებლობის გზაზე. 

ევროპულ უნივერსიტეტში დაშვების ერთ-ერთი წინაპირობაა 

12-წლიანი საშუალო სკოლის დამამთავრებელი დოკუმენტი. 

ამდენად, 10-11 წლიანი სკოლის ატესტატი ევროპის არცერთი 

ქვეყნის მიერ არ მიიღება. ყოველწლიურად საქართველოს 

სკოლადამთავრებულების სულ უფრო მეტი ნაწილი აგრძელებს 

განათლებას ევროპის უმაღლესებში. იმის გამო, რომ ევროპული 

უნივერსიტეტების აბსოლუტური უმრავლესობა მინიმუმ 12-

წლიან განათლებას ითხოვს, ქართველ ახალგაზრდებს 

პრობლემები ექმნებოდათ. 2008-09 სასწავლო წლიდადან ჩვენს 

სკოლადამთავრებულებს  ბარიერი აღარ ხვდებათ საკუთარი 

აკადემიური მისწრაფებების  ქვეყნის გარეთ დასაკმაყოფილებლად. 

გლობალიზაციისა და ინტეგრაციის დაჩქარებულმა პროცესებმა 

ნათელი გახადა საერთო ევროპული უმაღლესი განათლების 

სივრცის საჭიროება,  რათა საფუძველი ჩაყროდა  მსოფლიოში 

კონკურენტუნარიან განათლების სისტემას. 

ევროპის 29 ქვეყნის უმაღლეს განათლებაზე პასუხისმგებელმა 

მინისტრმა 1999 წლის 19 ივნისს იტალიის ერთ-ერთ უძველეს 

საუნივერსიტეტო ქალაქში ხელი მოაწერა ბოლონიის 

დეკლარაციას. აღნიშნულ დოკუმენტზე ხელმოწერით შესაბამისმა 

სახელმწიფოებმა გამოხატეს საერთო მზადყოფნა მონაწილეობა 

მიეღოთ უმაღლესი განათლების ერთიანი ევროპული სივრცის 

ჩამოყალიბებაში. 

ბოლონიის დეკლარაციაზე ხელმოწერას წინ უსწრებდა ისეთი 

დოკუმენტების მიღება, როგორიცაა:  უნივერსიტეტების დიდი 
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ქარტია (1988), ლისაბონის კონვენცია (1997) და სორბონის 

დეკლარაცია  (1998). 

 1997 წელს  ლისაბონის კონვენციამ უმაღლესი განათლება 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად აღიარა და აკადემიურ 

მობილობას: ქვეყნებს შორის საგანმანათლებლო ურთიერთობების 

დამკვიდრებას, სტუდენტებისათვის სხვა ქვეყანაში განათლების 

შესაძლებლობის მიცემას დაუჭირა მხარი.  

1998 წლის 25 მაისს გერმანიის, იტალიის, საფრანგეთისა და 

გაერთიანებული სამეფოს განათლების მინისტრებმა მიიღეს 

სორბონის დეკლარაცია, რომლის მთავარი არსი იყო 

საერთაშორისო დონეზე აღიარებული  განათლების სისტემის 

შექმნა. 

2005 წელს ბერგერის სამიტზე ბოლონიის პროცესს 

საქართველოც შეუერთდა . განათლების სისტემის ერთიან 

ევროპულ სივრცეში ჩართვით, უმაღლეს განათლებაში 

დაშვებისათვის შესაბამისი ხანგრძლივობის,  თორმეტწლიანი 

სასკოლო სწავლების შემოღებით საქართველოს განათლების 

სისტემა, დაუახლოვდა ევროპულ სტანდარტებს. ამჟამად, 

ბოლონიის პროცესში ჩართულია ევროპის 47 ქვეყანა.  

ბოლონიის პროცესის ძირითადი დოკუმენტებია: 

  ლისაბონის კონვენცია (1997) [2] 

  სორბონის დეკლარაცია (1997) [3] 

  ბოლონიის დეკლარაცია (1999) [4] 

  პრაღის კომუნიკე (2001) [5]  

  ბერლინის კომუნიკე (2003) [6] 

  ბერგენის კომუნიკე (2005) [7] 

  უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციების ჩარჩო - 

დუბლინის დესკრიპტორი (2005) [8] 

  ხარისხის უზრუნველყოფის ევროპული სტანდარტები 

(2005) [9] 

  ლონდონის კომუნიკე (2007) [10] 

  ლუვენის კომუნიკე (2009) [11] 

  ბუდაბეშტი-ვენის დეკლარაცია (2010) [12] 

 საჭირო გახდა განვითარება შემდეგი  მიმართულებებით:  

 სამ საფეხურიანი უმაღლესი განათლების სისტემა, ანუ 

ბაკალავრი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა.  
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 კრედიტების, სისტემა, რომელიც სტუდენტებს 

დაეხმარებოდა საერთაშორისო მობილობაში  

 აკადემიური პერსონალის და სტუდენტებისთვის 

მობილობის ხელშეწყობა  

 საგანმანათლებლო სისტემაში ევროპული განათლების 

დანერგვა ხარისხის უზრუნველოფის განხრით: 

კურიკულუმების განვითარება, ტრენინგებში და კვლევებში 

ჩართვა 

 უმაღლესი განათლება დაფუძნება არამხოლოდ თეორიულ 

სწავლებაზე, არამედ პრაქტიკულ ელემენტებზეც.  

 უნივერსიტეტის საქმიანობაში სტუდენტების   

მონაწილეობის უფლება-შესაძლებლობა (ESIB -ევროპულ 

სტუდენტთა ეროვნული კავშირი, სადაც გაერთიანებულია 50 

მდე სტუდენტური გაერთიანება 37 ქვეყნიდან). 

PMC [13] ცენტრის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგად 

გამოიკვეთა საქართველოში განათლების 

ინტერნაციონალიზაციაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები, 

რომელთა ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია დასახული მიზნების 

მიღწევად, ესენია: 

 აკრედიტაციის და ავტორიზაციის სისტემის განვითარება, 

გაწევრიანება საერთაშორისო სააკრედიტაციო სისტემებში;  

 მართვის დეცენტრალიზაცია და უნივერსიტეტების 

ავტონომიურობის გაზრდა;  

 აკადემიური პერსონალის ინტერნაციონალიზაცია; 

 სტუდენტური დაბინავების პროგრამის შემუშავება;  

 სტუდენტებისთვის და მკვლევარებისთვის 

ინდივიდუალური სტიპენდიების სისტემის შემუშავება;  

 უცხოურ საგანმანათლებლო პარტნიორებთან ერთობლივი 

დიპლომის გაცემა. 

  ამ პროცესების განვითარების შედეგად საქართველოში 

არსებობს სამსაფეხურიანი უმაღლესი განათლების სისტემა. 

(ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა) რასაც 

არეგულირებს საქართველოს კანონმდებლობა.(კანონი „უმაღლესი 

განათლების შესახებ) საქართველოში უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების სამი ტიპი:  
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 ა) „კოლეჯი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, 

რომელიც ახორციელებს აკადემიური უმაღლესი განათლების 

მხოლოდ პირველი საფეხურის - ბაკალავრიატის- 

საგანმანათლებლო პროგრამას/პროგრამებს;  

ბ) სასწავლო უნივერსიტეტი – უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს უმაღლეს 

საგანმანათლებლო პროგრამას/პროგრამებს (გარდა 

დოქტორანტურისა). სასწავლო უნივერსიტეტი აუცილებლად 

ახორციელებს მეორე საფეხურის – მაგისტრატურის – 

საგანმანათლებლო პროგრამას/პროგრამებს; 

 გ) უნივერსიტეტი – უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს სამივე საფეხურის 

უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებსა და სამეცნიერო 

კვლევებს.  

საქართველოში ამოქმედდა მრავალფეროვანი პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც  ეროვნული 

კვალიფიკაციების ჩარჩოს შესაბამის დონეს უკავშირდება:  

საბაზო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 

უკავშირდება ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მესამე დონეს. 

დაშვების წინაპირობაა საბაზო განათლება (9 კლასი); პროგრამის 

დასრულების შემდეგ პირს წვდომა აქვს შრომის ბაზარზე; 

საშუალო პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 

უკავშირდება ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მეოთხე 

დონეს. დაშვების წინაპირობაა საბაზო განათლება (9 კლასი) ან 

სრული ზოგადი განათლება (12 კლასი). აღნიშნული პროგრამა 

მნიშვნელოვანია იმით, რომ მასში შესაძლებელია ინტეგრირდეს 

სრული ზოგადი განათლების (10-12 კლასი) კომპონენტი; 

უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამა - 

უკავშირდება ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მეხუთე 

დონეს. დაშვების წინაპირობაა სრული ზოგადი განათლება (12 

კლასი). პროგრამის დასრულების შემდგომ პირს შეუძლია გავიდეს 

შრომის ბაზარზე ან გააგრძელოს სწავლა უმაღლეს აკადემიურ 

პროგრამებზე. 

მოკლე ციკლის საგანმანათლებლო პროგრამა - უკავშირდება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მეხუთე დონეს. დაშვების 

წინაპირობაა სრული ზოგადი განათლება (12 კლასი). აღნიშნული 

პროგრამა უკავშირდება უმაღლესი საგანმანათლებლო 
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დაწესებულების საბაკალავრო ან ინტეგრირებულ პროგრამას. 

პროგრამის დასრულების შემდეგ გაიცემა ასოცირებული ხარისხი 

და კურსდამთავრებულს საშუალება ეძლევა სწავლა გააგრძელოს 

შესაბამის საბაკალავრო პროგრამაზე. 

პროფესიული მომზადების პროგრამა - უკავშირდება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-2 - მე-5 დონეს. 

პროგრამის მიზანია პირს გამოუმუშაოს კონკრეტული, 

პროფესიასთან დაკავშირებული უნარები. 

პროფესიული გადამზადების პროგრამა - უკავშირდება 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს მე-2 - მე-5 დონეს. 

პროგრამის მიზანია პირს, რომელიც უკვე ფლობს პროფესიას, 

გამოუმუშაოს ამ პროფესიასთან დაკავშირებული დამატებითი 

უნარები ან აუმაღლოს კვალიფიკაცია. 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების 

შემდეგ კურსდამთავრებულს შეუძლია, დასაქმდეს ან/და  სწავლა 

განაგრძოს განათლების შემდგომ საფეხურზე. პროგრამების 

ხანგრძლივობა განსხვავებულია - ერთი წლიდან სამ წლამდე. 

დღეს სისტემაში არსებული ყველა პროფესიული 

საგანმანათლებლო პროგრამა მოდულურია, რაც ნიშნავს, რომ 

პროგრამები აგებულია შრომის ბაზრის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით და ფორმირებულია დამსაქმებელთა ფართო 

ჩართულობით. პროგრამების მოცულობის დიდი ნაწილი ეთმობა 

პრაქტიკული უნარების გამომუშავებას. 

 
https://erasmusplus.org.ge/profesiuli-ganatleba [14] 

 

https://erasmusplus.org.ge/profesiuli-ganatleba%20%5b14
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უწყვეტი განათლების შესაძლებლობის მქონე ერთიანი 

ქართული საგანმანათლებლო სივრცე ასე გამოიყურება: 

 
ფოტო მომზადებულია Erasmus+ ის მიერ.[14] 

 

საქართველოში არსებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამები კრედიტები შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს.  

საგანმანათლებლო დაწესებულებები არის როგოც კერძო, ისე 

საჯარო. საქართველოს განათლების სისტემამ საკმაოდ 

კონკურენტუნარიანი ბაზარი შემნა საერთაშორისო ასპარეზზე, 

გლობალიზაციის პირობებში  ფეხი აუწყო განვითარების ეტაპებს, 

იმკვიდრებს თავის ადგილს მსოფლიოს ერთიან 

საგანმანათლებლო სივრცეში, ისე რომ თვითმყოფადობა და 

ინდივიდუალურობა შეინარჩუნოს. 

დასკვნა 

ქვეყანათა ურთიერთდამოკიდებულების თანამედროვე 

პირობებში გლობალიზაცია გავლენას ახდენს ადამიანის 

ცხოვრების თითქმის ყველა ასპექტზე. XX საუკუნის მიწურულს, 

XXI საუკუნის დასაწყისი  მსოფლიოში აღინიშნა გლობალური 

ცვლილებებით. ევროკავშირის ქვეყნებმა აღმოაჩინეს, რომ აქ 

მთავრი როლი უნდა შეესრულებინა განათლებას.  რომელიც 

რჩებოდა გაერთიანებული ევროპის ყველაზე ფრაგმენტულ და 

ნაკლებად ინტეგრირებულ სექტორად. ევროპის შესვლამ 
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გლობალური ცვლილებების ეპოქაში მოითხოვა განათლების 

ინტეგრაცია ეროვნული სისტემების მოდიფიკაციით, აკადემიური 

მობილობის განვითარებით. ამრიგად, განათლების ევროპული 

სივრცის ფორმირება ხდება  ინტეგრაციის პროცესის 

უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. გლობალიზაციის პროცესს ხელი 

შეუწყო   საერთაშორისო საგანმანათლებლო პოლიტიკის 

ინტერნაციონალიზაციამ  და გახდა ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი 

ამ პროცესისა, რადგან გლობალიზაციის პროცესს ბევრი 

დადებითი და უარყოფითი შედეგი მოყვება.  უარყოფითი 

გავლენის შესუსტებაში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება 

განათლებას . ერთი მხრივ, გლობალიზაცია ხელს უწყობს ქვეყნებს, 

გადალახონ ეკონომიკური ჩამორჩენილობა, მეორე მხრივ კი, ის 

ეკონომიკური სისტემები, რომლებმაც ვერ გაიარეს ადაპტაცია, 

ხდებიან კიდევ უფრო ჩამორჩენილები.  

ამდენად, გლობალიზაციის ეპოქაში მეტად მნიშვნელოვანია 

ინვესტიციების ჩადება განათლების სფეროში. საგანმანათლებლო 

სისტემების ინტეგრაციის პროცესებისადმი მოქნილობა  

მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს, თუ ვინ იქნება მოგებული ამ 

პროცესში.  
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Natalia Tchkonia, Otar Kochoradze 

Globalization and Georgian education 
 

Summary 
 

The process of globalization has matured   by the development of 

societies is a logical reality. World social conections ties with teritorial-

geographical aspects, also transnationality merges with the sovereignty in a 

way that without their unity the progress of the country and the world 

becomes impossible. 

„Globalization marks the processes by which distance and borders are 

relatively less hindered by social relations“. [1] The ability of a society to 

successfully cope with the irreversible processes of globalization depends 

on the level of education of its members which includes the education 

system from primary school to higher education. 12-year school education 

ensures the smooth integration of the Georgian education system into the 

world educational space. 

 

Keywords: georgian education, globalization, transnationality, world 

educational space. 
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Наталья Чкония, Отар Кочорадзе 

Глобализация и грузинское образование 
 

Резюме 
 

Процесс глобализации созрел и развитие обществ стало законной 

реальностью. Социальные связи  больше не разделяются 

территориально-географическими аспектами, а транснациональность в 

мире сливается с суверенитетом государств таким образом, что без их 

единства прогресс страны и мира становится невозможным. 

«Глобализация относится к процессам, в результате которых 

социальные отношения относительно меньше препятствуют 

расстоянию и границам.”[1] Способность общества успешно 

справляться с необратимыми процессами глобализации зависит от 

уровня образования его членов, что относится к системе образования 

от начальной школы до высшего образования. 12-летнее школьное 

образование обеспечивает плавную интеграцию системы образования 

Грузии в мировое образовательное пространство. 

 

Ключевые слова: грузинское образование, Глобализация, 

транснациональность, мировое образовательное пространство. 
 

Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический 

университет. 
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Владимир Жарких, Ирина Чистякова 

Кросс-культурная солидарность в контексте разумного 

взаимодействия 
 

 В статье исследуются перспективы построения конструктивной 

кросс-культурной коммуникации, анализируются условия, 

способствующие/препятствующие успешному осуществлению этого 

процесса. 

 В частности, нами рассматривается значимость постулата 

разумного взаимодействия в условиях кризисных ситуаций, 

непонимания и конфликта интересов, возникших в контексте 

культурного несоответствия и отсутствия кросс-культурной 

солидарности.  
 

 Ключевые слова: культурная идентичность, кросс-культурная 

коммуникация, принцип разумного взаимодействия, кросс-культурная 

солидарность, прагматическая неудача, прагматический контент 

кросс-культурного события. 
   

 Актуальность темы: Современное технологическая открытость 

мирового пространства предоставляет непревзойденные возможности 

для коммуникативных обменов как в пределах одной культуры, так и в 

контексте различных культур.  Кросс-культурная   интеракция 

происходит с людьми и между людьми на всех этапах и во всех 

обстоятельствах человеческого жизненного опыта.  В этом процессе, 

кроме различий в языке общения, наблюдается своеобразное 

пересечение мировоззрений, возрастов и статусов а иногда и 

противоречие в понимании основ культуры поведения и роли каждого 

в создании гармоничной кросс-культурной коммуникации.   

 В научных исследованиях и в философском дискурсе, в частности, 

проблема кросс-культурных коммуникативных отношений 

обсуждается активно и с разных позиций. При этом внимание, в 

основном, фокусируется на исследовании проблем кросс-культурной 

коммуникации, связанных с прагматикой деловых отношений и, 

прежде всего, в области транснациональных корпоративных 

отношений.  Это важный, но не единственный сегмент кросс-

культурного общения в картине человеческого жизненного опыта. 

Преодоление процессов, дестабилизирующих кросс-культурный 

коммуникативный обмен в любой сфере жизнедеятельности, требует, 

прежде всего, собственной инициативы его участников. Создание 

благоприятных условий   для успешного продолжения кросс-

культурного контакта   предполагает активизацию усилий сторон этого 

процесса в проявлении кросс-культурной солидарности в контексте 

разумного взаимодействия.  
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 Непонимание, отсутствие гармонии и конфликты в кросс-

культурном событии происходят в силу разных причин, многие из 

которых устраняются благодаря вдумчивому, уважительному 

отношению участников к различиям в их культурной идентичности.  

Стремительные перемены в жизненных условиях, происходящие как в 

планетарном масштабе, так и в пределах индивидуальных судеб, порой 

не позволяют человеку остановиться и подумать о том, насколько его 

личные инициативы в контексте разумного взаимодействия важны в 

создании сотрудничества и продуктивности в прагматике кросс-

культурных коммуникативных контактов. Все вышесказанное 

актуализирует тему нашего исследования.    

 Анализ степени изученности проблемы: Отдельные аспекты 

проблемы кросс-культурной коммуникации исследуются в работах 

В.С Библера, С.Г.Тер-Минасовой, Е.Л.Головлевой, Г.Г.Почепцова. 

Среди зарубежных авторов эту проблему исследовали Э.Т.Холл, 

М.Бубер, Ханс-Георг Гадамер, Дж. Томас. 

 Цель данной статьи: проанализировать тенденции развития 

современных кросс-культурных контактов, обобщить проблемы и 

спрогнозировать условия, при которых вектор динамики их 

осуществления будет направлен на сотрудничество и укрепление 

доверия в кросс-культурном взаимодействии. 

 Изложение основного материала. Понятие кросс-культурной 

коммуникации возникло в 1950-х годах, когда Э. Холл [3] 

разрабатывал программу адаптации американских дипломатов и 

деловых людей за рубежом. Ее задача состояла в том, чтобы показать 

цель, к которой должен стремиться человек, если он хочет наиболее 

успешно и эффективно адаптироваться к многообразию окружающего 

мира. В наши дни в технологически открытом коммуникативном 

пространстве кросс-культурная коммуникация становится данностью, 

определяющей ритм и содержание повседневной жизни. На всем 

протяжении и в разных ситуациях своей жизни современный человек, 

вольно или невольно, постоянно находится в неких отношениях с 

другими людьми и окружающим миром, которые справедливо можно 

назвать кросс-культурными.  В этом процессе происходит становление 

«нового всеобщего социума культуры» [1]. Особая социальность 

кросс-культурной коммуникации, согласно В.С.Библеру, представляет 

собой форму свободного общения людей в силовом поле диалога 

культур.  В осуществлении такого диалога существует множество 

препятствий и барьеров.  Пути их устранения продолжают оставаться 

предметом исследований и дискуссий. 

 Как правило, диcкуссии направлены на поиск способов 

преодоления лингвистических несоответствий, которые приводят к 
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«прагматической неудаче» -«pragmatic failure» [4.91], в терминах 

Дж.Томас Непонимание, связанное с отсутствием лингвистической 

компетенции, возникает, когда люди не понимают «what is meant by 

what is said» [4 93]. В таких случаях   нарушаются стабильность и 

гармония деловых отношений, что ведет к потерям разной степени 

тяжести и часто к искажению невосполнимого качественного 

значения. Однако, отношения между людьми не ограничиваются лишь 

деловой стороной активности человека на международном уровне, так 

же как и успех/неудача кросс-культурной коммуникации связaны не 

только с качеством языковых навыков.   

 Понятие «кросс-культурный», как и любой термин, связанный с 

понятием «культура», обладает многими смыслами и потому входит в 

широкое семантическое поле.  Лингвистическая некомпетентность, т.е. 

недостаточное знание чужого языка, является лишь одним их них.                        

Недоразумения в ходе кросс-культурной коммуникации не менее часто 

встречаются и в процессе общения на родном языке. Вследствие своей 

свободной валентности термин «кросс-культурная коммуникация» 

употребляется для обозначения коммуникативных отношений между 

разными этническими, профессиональными, корпоративными или 

национальными культурами внутри одной страны. С полным правом 

кросс- культурными можно назвать коммуникативные отношения в 

пределах разных возрастных категорий, острота и противоречивость 

которых выражается в вечном конфликте поколений, отцов и детей.  

Кросс-культурная несогласованность между людьми, которые в каких-

то отдельных областях знания/бытия не разделяют /не обладают/не 

владеют одинаковой социальной компетенцией, являются одной из 

отличительных черт современной социальной реальности. 

Нежелательные последствия в результате коррозии отношений в 

процессе кросс-культурной коммуникации происходят вследствие 

взаимного рассогласования «горизонтов понимания» участников 

коммуникативного события. В понятие «кросс-культурная 

коммуникация» входят также различные проявления невербальных 

культурных/этических несоответствий, связанных с характером 

реакций и поведения людей, говорящих на одном языке, живущих в 

одной семье и стране, но разных по воспитанию, положению и 

образованию.  

 Непонимание, отсутствие гармонии, порой и конфликты в кросс-

культурном общении возникают в силу многих причин.  Кросс-

культурная ситуация всегда представляет собой некое соотношение 

между известным и новым, привычным и чуждым, непонятным и, в 

какой-то степени, неприемлемым и даже враждебным. В ходе ее 

развития спонтанно и непроизвольно проявляются стереотипы 
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поведения, ожиданий и опасений, неожиданных в контексте иной 

культуры.  Взаимные резкие непредсказуемые реакции 

коммуникантов, не успевших, неумеющих скрыть/смягчить свои 

эмоции в необычности ситуации, искажают смысл кросс-культурного 

коммуникативного события. Неожиданность, странность и нередко 

негативность в поведении, жестах, словах, мимике лица часто не 

имеют преднамеренного характера. Но от этого их влияние не 

становится менее деструктивным для процесса кросс-культурного 

события.  Попадая в кросс-культурную ситуацию, человек не всегда 

может мгновенно адаптироваться в новых реалиях и событиях. Ему 

нелегко сразу разобраться в системе символов новой для него 

культуры. Продолжая мыслить своими привычными категориями, он 

выражает их в закрепленных с детства коммуникативных формах. Все, 

что человек усвоил в культуре своего бытия на протяжении и в 

контексте своего жизненного опыта, так или иначе, отражается в 

процессе коммуникативного обмена. Помимо поведенческих и 

языковых особенностей, каждый из коммуникантов привносит в него 

свои убеждения, оценки и факторы знания, которые характеризуют его 

«горизонты понимания, как писал Х-Р.Гадамер. Их невозможно не 

замечать, но и реагировать на них следует адекватно в контексте 

кросс-культурной солидарности. Независимо от причин его 

возникновения, культурный шок в кросс-культурной 

коммуникативной ситуации, растерянность и недоумение, связанные с 

ним, создают ненужное напряжение и отчуждение. Вступая в кросс-

культурный контакт, поэтому, следует помнить не только о вероятном 

отличии чужой культуры. Полезно не забывать и о своеобразии 

особенностей собственной культурной идентичности, необычность 

которой воспринимается с неменьшим удивлением, опасением или 

тревогой.  

 Все формы коммуникации, не исключая и кросс-культурную, 

предполагают взаимодействие между участниками. Они требуют 

активного/пассивного участия, в котором достигается некая степень 

понимания. В таком контакте независимо от того, получено ли 

сообщение, имеющее лишь информативное, не требующее ответа, 

содержание, или же происходит живой интерактивный обмен, 

снижение риска вероятной «прагматической неудачи» требует от 

участников уважительного отношения и кросс-культурной 

солидарности. Для того, чтобы избежать кросс-культурного 

непонимания, и проявить способность преодолеть трудности общения, 

необходимо установить положительный тонус кросс-культурного 

события. Его эффективность и гармоничность послужит предпосылкой 

глубоких человеческих отношений особенно, если коммуниканты 
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смогут четко определить прагматический контент кросс-культурного 

коммуникативного события в контексте дальнейшего солидарного 

взаимодействия. Атмосфера кросс-культурной солидарности 

развивается в реальности отношений, равных и одинаковых для обеих 

сторон. Она основывается на балансе и симметрии. Это ситуация, в 

которой каждый имеет неоспоримое право равенства на участие в 

контексте своей культурной идентичности. Сбалансированность 

отношений создается в процессе разумного взаимодействия. С одной 

стороны, это атмосфера открытости участников друг к другу, а с 

другой, искреннее стремление найти желаемое понимание вопреки или 

благодаря вероятным несогласованностям.    

 Структура и содержание продуктивного кросс-культурного 

коммуникативного события формируются по мере того, как люди 

узнают друг друга. Благодаря усилиям обеих сторон первое яркое 

впечатление об инаковости чужой культуры   постепенно сглаживается 

и возникает ощущение взаимного доверия и заинтересованности. 

Предполагается, что участники готовы и согласны принять на себя 

полную ответственность за продолжение/прекращение кросс-

культурной интеракции и одинаково настроены не усложнять 

ситуацию.     В таких условиях   достигается   некая степень 

вовлеченности участников в процесс коммуникативного события, 

определяющая не только его общий тонус, но и результат. 

Возникающее при этом понимание превращает кросс-культурную 

интеракцию в полезный инструмент последующего взаимодействия.            

 В практике кросс-культурной коммуникации степень понимания и 

атмосфера взаимодействия опосредствуются личностными качествами 

участников.  Ситуация вовлеченности и общности намерений 

основывается на признании индивидуальности и автономности 

культурной идентичности каждого участника коммуникативного 

события. Глубокое влияние на характер коммуникативных действий 

коммуникантов оказывают представления каждого из них о 

корреляции признаков их индивидуальной идентичности и 

собственной, привычной культуры коммуникации с вызовами чуждых 

коммуникативных моделей. Не менее важное значение имеют их 

заинтересованность, как в самом акте кросс-культурного события, так 

и в перспективах его настоящей или будущей значимости.                  

 Противоречивость в построении гармоничных кросс-культурных 

отношений является прямым следствием непонимания 

коммуникантами на индивидуальном уровне скрытых/явных различий 

в символике вербального выражения и поведенческих навыков. Для 

того, чтобы понять другого во всей инаковости его культурной 

идентичности требуются терпение, сопереживание и, прежде всего 
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взаимное решение не обострять противостояние. Если догматично 

упорствовать в нежелании найти и осознать общие культурные 

ценности и принципы, невозможно сопоставить и, тем более, 

отождествить их с собственной культурной идентичностью. 

Важнейшей предпосылкой для достижения приемлемого для обеих 

сторон климата общения является их изначальное намерение 

уважительно воспринимать своеобразие и особенности иной 

поведенческой и языковой культуры. Это намерение проявляется 

наиболее ярко и наглядно в умении не только говорить, но и слушать и 

вслушиваться в слова своего собеседника и осознавать их 

концептуальный посыл [2]. В современных кросс-культурных 

событиях нередко стороны не только не слушают, перебивают и 

перекрикивают друг друга, но, даже слушая, не слышат, не осознают, 

что и как предлагает собеседник.   Источником глубоких человеческих 

отношений является умение выслушать, понять и адекватно 

интерпретировать услышанное. В кросс-культурном общении важно 

не только соблюдать гармонию в дихотомии «говорение/слушание», 

но и уметь находить общность в молчании - молчании понимания. 

Паузы в процессе вербальной кросс-культурной интеракции важны для 

продумывания и анализа услышанного и сказанного. Иначе, 

вследствие неадекватной интерпретации вместо согласия создается 

разногласие. Сбалансированность и гармония кросс-культурного 

общения достигаются тогда, когда каждый из участников вдумчиво и 

внимательно осмысливают контент месседжа своего визави с 

намерением   непредвзято понять суть его явного/скрытого 

содержания.  В результате такой тактики создается соответствие в их 

«горизонтах понимания». Кросс-культурное общение основывается на 

живой, двунаправленной коммуникативной связи 

«говорения/слушания/молчания».  Этот двусторонний обмен 

информацией, является процессом, а не одноразовым действием. Его 

продолжительность не имеет временных ограничений, но 

существенным фактором его положительного развития являются 

баланс и координация всех трех компонентов процесса. Это самая 

мощная стратегия изменения негативных стереотипов кросс-

культурных отношений. Придерживаясь такой стратегии и пытаясь 

понять друг друга, коммуниканты находят основания для того, чтобы 

соотнести смысл услышанного со своими убеждениями, интересами, 

надеждами   и ожиданиями.  

 Конструктивное развитие кросс-культурного события   зависит от 

того, насколько полно и адекватно каждый участник осознает смысл и 

значение сказанного. Не понимая или не желая понимать его явный 

или скрытый смысл, коммуниканты теряют способность 
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воспринимать, генерировать и усваивать информацию, необходимую 

для обратной связи и саморегулирования. Их кросс-коммуникативная 

интеракция, если они смогли ее начать, заходит в тупик, их общение 

прекращается.  Но как только в понимании наступает ясность, 

создаются определенные условия для возникновения согласия. При 

этом совершенно не обязательно соглашаться с мнением или 

предложениями партнера. Смысл кросс-культурной коммуникации 

состоит не в том, чтобы любой ценой доказать неопровержимость 

своего культурного выбора, В этом процессе важно проникнуть в 

логику партнера, понять его и создать ситуацию доверия, уважения и 

солидарного взаимоотношения.  Независимо от глубины различий в 

культуре, интересах и убеждениях, кросс-культурная интеракция не 

превратится в «прагматическую неудачу», если коммуниканты 

мотивированы намерением совместно искать и найти в явных 

различиях необходимый им обоим результат, т.е. скрытые в них 

подобия и корреляции, а не противоречия в целях, мнениях и оценках.  

Этого можно добиться только общими усилиями, основанными на 

обоюдной заинтересованности.  Действуя слажено, непосредственно 

участвуя в совместном поиске положительного результата, участники 

кросс-культурного события смогут сконструировать необходимый 

контекст своих взаимоотношений. Каждый их них, проникая в смысл 

культурных несоответствий, становится причастным к другой 

ментальности.  Приобщение к иному мировоззрению и чужой культуре 

способствует возникновению ощущения единства в их различии, что, в 

свою очередь, помогает глубже осознать логику своей культурной 

традиции.   

 В каждой культуре потенциально содержится огромный объем 

разнообразной информации, неощутимый и невидимый. Ее ценность 

для разрешения кросс-культурных разногласий проявляется в 

результате настойчивого, заинтересованного поиска необходимой 

истины, способной примирить культурные несоответствия. 

Продуктивность кросс-культурной интеракции, поэтому, зависит от 

того, насколько успешно коммуникантам удалось найти сходство и 

подобия в различиях и установить дружеские /партнерские, 

толерантные или, хотя бы, нейтральные взаимоотношения.   

Участники кросс-культурной интеракции, мотивированные таким 

намерением, смогут укрепить чувство человеческой общности и 

ответственности за сокращение существующего коммуникативного 

разрыва в актуальной и виртуальной культурной реальности.  

Достижение такого уровня отношений в контексте разумного 

взаимодействия способствует кросс-культурной солидарности и 

сотрудничеству независимо от географического ареала обитания, 
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возрастного и культурного контекста участников кросс-культурного 

события. 

 Атмосфера кросс-культурного общения является важнейшим 

фактором продуктивного/деструктивного развития кросс-культурного 

события. Для создания и укрепления действительно конструктивных и 

эффективных кросс-культурных отношений требуется не просто 

присутствие, актуальное или виртуальное. Необходимо осознанное, 

вдумчивое, активное соучастие в живом коммуникативном обмене. 

Для этого необходимо начинать кросс-культурный обмен без заранее 

составленных планов с ориентацией на односторонний успех или 

неоспоримую победу.  Большинство конфликтов и разногласий по 

поводу кросс-культурной несовместимости происходит из-за 

неумения/нежелания не замечать или отказаться от неосознанного 

/предумышленного преувеличения\преуменьшения   культурных 

различий. Гармония кросс-культурных отношений, мотивированность 

их положительного продолжения усиливаются сознанием 

возможности достижения в них разумного равновесия. Оно 

опосредствуется гармоничным взаимодействием индивидуальности 

личности и социокультурной соотнесенности участников 

коммуникативного действия.  

 Коммуникативное событие, как правило, имеет этическую 

коннотацию, ориентированную на убежденность и желание поступать 

правильно, по совести. Участие в нем на принципе разумного 

взаимодействия приведет к продуктивным результатам, если 

коммуниканты воспринимают друг друга открыто и искренне, без 

вероломства, насмешки, враждебности и высокомерия. В открытости 

отношения отражается их обоюдное желание совместно раскрыть 

взаимно необходимую истину, которая кроется в различиях их 

культуры и убеждений. Это отношение определяется в понятиях 

ответственности и совести. Оно выражается в искренней манере 

восприятия коммуникантами друг друга.  Атмосфера 

доброжелательности, уважения, интереса и внимания создается 

исключительно благодаря солидарным действиям самих участников. 

 Выводы: не существует формулы, следуя которой можно 

установить последовательность действий, приводящих к согласию и 

равновесию в кросс-культурном коммуникативном событии. Его 

позитивная настроенность создается и выстраивается исключительно 

благодаря искренним намерениям и совместным усилиям самих 

коммуникантов строить свои отношения в духе кросс-культурной 

солидарности и действовать в контексте разумного взаимодействия. 

М.Бубер называет такой стиль коммуникации «балансированием на 

лезвии ножа /на краю пропасти». Коммуникация в таком стиле 
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предполагает солидарность в понимании общих ценностей, вопреки 

внешним различиям. Она основывaется на  уважении, к себе и к 

своему партнеру. Понимание присущих им различий и обоюдное 

желание преодолеть их позволяют коммуникантам достичь разумного 

равновесия в  построении кросс-культурных отношений на новом, 

более толерантном, солидарном  гуманистическом уровне.  

Гармоничное кросс-культурное пространство основывается на 

мировоззрении, в котором признается единство человеческих целей в 

плюралистичности и автономности своеобразия культурных 

идентичностей. 
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თამარ რევაზიშვილი  

კლიმატის ცვლილება - დღევანდელი რეალობა და საქართველოს 

ეროვნული ინტერესები 
 

სტატია ეძღვნება გლობალური კლიმატის ცვლილებას, როგორც 
დღევანდელობის ერთერთი საშიშ რეალობასა და  მსოფლიო 
საზოგადოებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალურ საკითხს. 
ნაშრომში განხილულია კლიმატის ცვლილების პრობლემის 
მრავალმხრივი ბუნება, მისგან მომავალი საფრთხეები და რისკები, 
მოსაზრებები კლიმატის ცვლილების პროცესზე, მის პროგნოზსა 
და შედეგებზე. წარმოდგენილია გაეროს კლიმატის ცვლილების 
ჩარჩო კონვენციის მხარეთა 26-ე კონფერენციის (გლაზგო, 2021 წ.)  
შედეგები.  ნაჩვენებია  გლობალური დათბობის უკვე არსებული 
და მოსალოდნელი მავნე გამოვლინებები საქართველოსთვის. 
გაანალიზებულია ქვეყნის ეროვნული ინტერესები აღნიშნული 
პრობლემის მიმართ, განხილულია ქვეყნის კლიმატური პოლიტიკა 
და ნაჩვენებია საქართველოს მონაწილეობა  კლიმატის ცვლილების 
გლობალური მართვის სისტემაში.  

 

საკვანძო სიტყვები: კლიმატი, გლობალური დათბობა,  

კლიმატური პოლიტიკა, კლიმატის ცვლილების შედეგები.  
 

დღევანდელობის  ერთ-ერთი საშიში რეალობა კლიმატის 

ცვლილებაა, რომელიც ექსტრემალური ამინდის სახით უკვე 

პლანეტის ყველა რეგიონში შეიმჩნევა. ეს პროცესი სულ უფრო და 

უფრო ინტენსიური ხდება, ზოგიერთი ტენდენცია კი უკვე 

შეუქცევად ხასიათს იღებს, ყოველ შემთხვევაში, ამ ეტაპზე. 

მეცნიერთა აზრით, ანთროპოგენური ფაქტორების მზარდი 

ზეგავლენის  და ატმოსფეროში ნახშირორჟანგისა და სხვა 

სათბურის გაზების კონცენტრაციის მუდმივი მატების გამო,  

იცვლება დედამიწის მთელი კლიმატური სისტემა და ეს 

ცვლილებები ნეგატიურ გავლენას ახდენს ატმოსფეროს, 

ოკეანეების, ყინულის საფარისა  და დედამიწის ზედაპირის 

მდგომარეობაზე.  

მეცნიერთა პროგნოზით, უახლოეს ათწლეულებში პლანეტის 

ყველა რეგიონში გაძლიერდება კლიმატური ცვლილებები, 

კერძოდ, გაიზრდება სიცხის ხანგრძლივობის პერიოდები და 

შემცირდება ცივი სეზონები. ცელსიუსის შკალის მიხედვით ორი 
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გრადუსით გლობალური დათბობის შემთხვევაში დაზარალდება 

სოფლის მეურნეობა და გაიზრდება ზეწოლა ჯანდაცვის 

სისტემებზე. 

მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ ტემპერატურის მატება. კლიმატის 

ცვლილებას შეუძლია მრავალი არაპროგნოზირებადი შედეგის 

გამოწვევა, ისეთების, როგორიცაა: წყლის წრებრუნვის 

გაძლიერება, რაც ზოგ რეგიონში იწვევს ინტენსიურ ნალექებსა და 

მათგან გამომდინარე  დატბორვებს, სხვა რეგიონებში კი - 

ექსტრემალურ გვალვებს; მაღალ განედებზე ნალექის მოსვლის 

ალბათობის გაზრდა, სუბტროპიკების უმეტესობაში კი - 

შემცირება; სანაპირო რაიონებში ზღვის დონის ამაღლების 

ტენდენციის გაძლიერება, რაც თავის მხრივ, ხელს უწყობს 

დაბლობებზე უფრო ხშირ და ძლიერ წყალდიდობებს და ნიადაგის 

ეროზიას. ზღვის დონის ექსტრემალური ცვლილებები, რომლებიც 

უწინ 100 წელიწადში ერთხელ ხდებოდა, ახლა ყოველწლიურად 

ხდება. 

ნალექიანობის რეჟიმის ცვლილება გავლენას ახდენს 

ნიადაგების დეგრადაციაზე. ეკოსისტემების მოშლა, რესურსების 

შემცირება და განუწყვეტელი და გახშირებული ექსტრემალური 

მოვლენებით გამოწვეული ზარალი უდიდეს დარტყმას აყენებს 

ეკონომიკას მთელ მსოფლიოში. 

ჩვენი პლანეტის საგანგაშოდ შეცვლილ მდგომარეობაზე და  

გლობალური დათბობის პროცესის შესაჩერებლად 

განსახორციელებელ ღონისძიებებზე შესათანხმებლად 2021 წლის 

31 ოქტომბერს შოტლანდიის ქალაქ გლაზგოში გაიხსნა გაეროს 

კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა რიგით 26-ე 

კონფერენცია, რომელსაც 120-ზე მეტი სახელმწიფო ლიდერი 

დაესწრო. მათ შორის ჩვენი ქვეყნის პრემიერ მინისტრი ირაკლი 

ღარიბაშვილი. 

გაეროს გენერალური მდივანმა ანტონიო გუტერეშმა, თავის 

სიტყვაში მონაწილეებს შეახსენა საერთაშორისო საზოგადოების 

შეთანხმება იმასთან დაკავშირებით, რომ გლობალური 

ტემპერატურის მატება საუკუნის ბოლომდე არ უნდა აცდენოდა  

1,5-2 გრადუსს, მაგრამ  რეალური სიტუაციის მიხედვით, უახლოეს 

მომავალში, თუ სასწრაფო ზომები არ იქნება მიღებული, ეს 

ზღვარი დროზე ადრე გადაილახება. „ჩვენ ყველამ ერთად უნდა 
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ვიმოქმედოთ მტკიცედ, რათა ეს არ დავუშვათ”, - ასე მოუწოდა 

საზოგადოებას გუტერეშმა. 

კონფერენციის მთავარი ამოცანა იყო კლიმატის თაობაზე 2015 

წელს პარიზში ხელმოწერილი საერთაშორისო  შეთანხმების 

რეალიზაციის მიზნით, 2050 წლისთვის მთელ მსოფლიოში 

სათბურის აირების ნულოვანი გაფრქვევის გეგმის შემუშავება, 

რამაც უნდა შეაჩეროს გლობალური დათბობა ცელსიუსის შკალს 

1.5-2 გრადუსის დონეზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დედამიწაზე 

კლიმატური და ეკოლოგიური ცვლილებები შეუქცევადი გახდება. 

მონაწილე სახელმწიფოები შეთანხმდნენ კლიმატის ეროვნული 

მიზნების კორექტირებაზე 2022 წლის ბოლომდე ანუ ადრე 

დაგეგმილზე  სამი წლით ადრე. გაეროს გენერალურმა მდივანმა 

ანტონიო გუტერეშმა საბოლოო დოკუმენტს კომპრომისი უწოდა, 

ხოლო კლიმატის შეთანხმებას − არასაკმარისი. მისი თქმით: 

„კლიმატისთვის ბრძოლა არის ბრძოლა ჩვენი სიცოცხლისთვის და 

ეს ბრძოლა უნდა მოვიგოთ“. 

ზემოაღნიშნული შეთანხმება დროული და მნიშვნელოვანია, 

რადგან მეცნიერები შიშობენ, რომ ექვსი წლის წინ პარიზის 

მოლაპარაკებების დროს მიღწეული შეთანხმებების შესრულების 

შანსი ელვისებურად კლებულობს. 

2015 წელს საქართველომ მსოფლიოს სხვა 194  ქვეყანასთან 

ერთად ხელი მოაწერა პარიზის შეთანხმებას გლობალური 

დათბობისა და მისი ზემოქმედების შეზღუდვის შესახებ. 

შეთანხმების  მთავარი მიზნები იყო: გლობალური დათბობის 

შენარჩუნება ცელსიუსის შკალის 1.5-2 გრადუსის  ფარგლებში; 

სათბური გაზების ემისიის ნულამდე დაყვანა 2050 წლისთვის; 

კლიმატის ცვლილების დარეგულირებისთვის ეროვნული 

გეგმების შემუშავება და განვითარებადი ქვეყნებისთვის  

კლიმატის ცვლილების პრევენციისთვის ფინანსური დახმარების 

გაწევა. 

კლიმატის ცვლილების 26-ე კონფერენციაზე სიტყვით 

გამოსვლისას, პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ 

„საქართველო 2030 წლისთვის იღებს ვალდებულებას, 1990 წლის 

დონესთან მიმართებით სასათბურე აირების ემისიის ნახევარზე 

მეტით შემცირებაზე“ და დასძინა, რომ მისი ქვეყანა დასახულ 

მიზანს მიაღწევს „განახლებადი ენერგიის სექტორში 

დივერსიფიკაციით, ქარისა და მზის ენერგიის წილის გაზრდით 
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საერთო ენერგეტიკულ ბაზარზე; ქვეყნის ურბანული მობილობის 

ტრანსფორმაციით; დაბალნახშირბადიანი მიდგომების დანერგვით 

მშენებლობის, მრეწველობისა და ნარჩენების მართვის სფეროებში; 

კლიმატზე მორგებული ტექნოლოგიებისა და სერვისების 

განვითარებით“. 

კლიმატის ცვლილების ზემოქმედების შედეგები სულ უფრო და 

უფრო მკვეთრად ვლინდება ბევრ ქვეყანაში და მათ შორის, 

საქართველოშიც, რაც დასტურდება მრავალრიცხოვანი 

დაკვირვებებით. საქართველო კლიმატის ცვლილების შედეგებს 

ყოველდღიურად განიცდის და მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკასა 

და ადამიანების ცხოვრებაზე შემაშფოთებელია. 2015 წლის 13 

ივნისის წყალდიდობამ უკვე გამოიწვია ცნობილი ტრაგიკული 

მოვლენები თბილისში, როდესაც კლიმატის ცვლილებით 

გამოწვეულ კატასტროფას 20 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. 

დედაქალაქში ახლახან გააქტიურებული მეწყერი საფრთხეს 

უქმნის რამდენიმე დასახლებულ პუნქტს და ათასობით ადამიანს. 

ტყის ხანძრებმა გამოიწვია ათასობით ჰექტარი ტყის საფარის 

განადგურება. თბილისში, სადაც CO2-ის კონცენტრაცია 

განსაკუთრებით მაღალია, მწვავედ დგას ჰაერის დაბინძურების 

პრობლემა. [1] 

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული მავნე შედეგები -  

მყინვარების დნობა მთებზე, ე.წ. „სიცხის ტალღები”, გვალვები 

ერთი მხრივ, და ძლიერი წვიმები, მეორე მხრივ,  დატბორვები, 

წყალდიდობები, ღვარცოფები, მეწყერები, ზვავები სულ უფრო 

მეტი სიხშირითა და ინტენსივობით ხდება; შავი ზღვის სანაპირო 

ზონაში ძლიერდება ნაპირის ეროზიისა და ჩარეცხვის პროცესი, 

რაც კიდევ უფრო ამძაფრებს და სასწრაფოს ხდის პრობლემის 

მოგვარების აუცილებლობას. 

გამომდინარე იქიდან, რომ გლობალური დათბობა არის 

რეალური პრობლემა, რის წინაშე დგას ყოველი ქვეყანა, 

საქართველო აქტიურად ახდენს ეროვნული რესურსებისა და 

საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზებას, რათა უზრუნველყოს 

დაბალემისიიანი და კლიმატისადმი მდგრადი განვითარება. [2] 

1994 წელს რატიფიცირებული გაერთიანებული ერების 

კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისა (UNFCCC)  და 1999 

წელს რატიფიცირებული კიოტოს ოქმის შემდეგ, საქართველო 2010 

წელს მიუერთდა კოპენჰაგენის შეთანხმებას და განაცხადა, რომ 
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მონაწილეობას მიიღებდა კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ 

საერთაშორისო მოქმედებებში და მართლაც, 2015 წელს UNFCCC-ს 

წარუდგინა ,,ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული სავარაუდო 

წვლილის“ დოკუმენტი, რომლის თანახმად, საქართველო გეგმავს 

2030 წლისათვის 15%-ით შეამციროს „სათბურის გაზების“ ემისია.  

2017 წლის მაისში საქართველომ მოახდინა პარიზის 

შეთანხმების რატიფიკაცია, რითაც უფრო ამბიციური NDC-ის 

შემუშავების ვალდებულება იკისრა 2020 წლისთვის. საქართველოს 

კლიმატთან დაკავშირებული ძირითადი დოკუმენტების 

კოორდინირებისა და განხორციელების მიზნით, მათ შორის, NDC-

ის განმტკიცების, კლიმატის სამოქმედო გეგმის მომზადების, 

UNFCCC-სთვის ეროვნული შეტყობნებებისა (NC) და ორწლიური 

განახლებული ანგარიშების (BUR) მომზადებისა და წარდგენის 

მიზნებისთვის, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროში შეიქმნა გარემოსა და კლიმატის ცვლილების 

დეპარტამენტი და კლიმატის ცვლილების სამმართველო (CCD).  

2020 წლის იანვარში, საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებით შეიქმნა კლიმატის ცვლილების საბჭო, რომლის 

მიზანი არის საქართველოს კლიმატის პოლიტიკის ეფექტიანი 

განხორციელებისა და კლიმატთან დაკავშირებული 

საერთაშორისო ვალდებულებების კოორდინაცია. საბჭოს 

შემადგენლობაში არიან: გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის მინისტრი (თავმჯდომარე); განათლების, 

მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი; რეგიონული 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი; საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი; და 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი, აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე; აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე; და 

საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელიც შედგება მერების შეთანხმების 

ხელმომწერი მუნიციპალიტეტების მერებისაგან.   

აღნიშნული საკოორდინაციო ჯგუფი ამავდროულად არის 

საბჭოს მრჩეველი ორგანო. გარდა ამისა, არის სამუშაო ჯგუფი, 

რომელიც საბჭოს რჩევებს აძლევს ეკონომიკურ და სოციალურ 

დარგებში კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის კონკრეტულ 
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საკითხებზე. სამუშაო ჯგუფი შედგება საჯარო მოხელეებისგან, 

ექსპერტებისა და სამეცნიერო წრის წარმომადგენლებისგან. 

სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები საბჭოს ან სამუშაო 

ჯგუფის შემადგენლობაში არ არიან, ხოლო შეხვედრებზე 

დასწრება შეუძლიათ სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელის 

თანხმობით. [3] 

 კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის მიმართ 

საქართველოს მთელი რიგი გლობალური, რეგიონული თუ 

ეროვნული ვალდებულებები აქვს აღებული. 

გლობალური  ვალდებულებები: 

o ეროვნული შეტყობინება (NC) 

o ორწლიური განახლებადი ანგარიში (BUR ) 

o განსაზღვრული ეროვნული წვლილი (INDC , NDC) 

o მონიტორინგი, ანგარიშგება და შემოწმება (MRV). 

ვალდებულებები ეფროკავშირის (EU) ასოცირების 

ხელშეკრულების ფარგლებში: 

ზოგადი ვალდებულებები: 

o თანამშრომლობა კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის 

სფეროში თანამშრომლობა კლიმატის ცვლილების შერბილების 

სფეროში 

o ნახშირბადით ვაჭრობაში მონაწილეობა 

o უსაფრთხო და მდგრადი დაბალნახშირბადიანი 

შემცველობისა და საადაპტაციო ტექნოლოგიების კვლევა, 

განვითარება, დემონსტრირება, დანერგვა და გავრცელება 

კონკრეტული ქმედებები: 

o „ადაპტაციის ეროვნული სამოქმედო გეგმა“ (NAPA); 

o „დაბალი ემისიების განვითარების სტრატეგია“ (LEDS), 

„ეროვნულ დონეზე მისაღები შემარბილებელი ზომების“ 

ჩათვლით; 

o ტექნოლოგიების საჭიროების შეფასების საფუძველზე, 

ტექნოლოგიების გადაცემის ხელშემწყობი ღონისძიებების 

დაგეგმვა და განხორციელება; 

o ოზონის შრის დამშლელი ნივთიერებებისა და 

ფტორშემცველ სათბურის გაზებთან დაკავშირებული 

ღონისძიებები. 
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ვალდებულებები EU-ს მერების შთანხმების ფარგლებში: 

o ევროკავშირის მერების შეთანხმების (CoM)  ფარგლებში 

ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების გეგმების (SEAP) მომზადება 

შეთანხმების ხელმომწერი თვითმმართველი ერთეულების მიერ 

o მონიტორინგი, ანგარიშგება და შემოწმება (MRV) 

ხელმომწერი თვითმმართველი ერთეულებისათვის 

ეროვნული პრიორიტეტები: 

o დაბალემისიებიანი განვითარების სტრატეგია (LEDS) 

o ეროვნულად მისაღები სათბურის გაზების შემცირების 

ღონისძიებები(NAMA) 

o სუფთა განვითარების მექანიზმი (CDM) 

o ადაპტაციის ეროვნული გეგმა (NAP) 

o ტექნოლოგიების გადაცემა (TT) 

o ეროვნული და საერთაშორისო ფინანსური მექანიზმების 

ეფექტური გამოყენება. 

კლიმატის ცვლილების სფეროში მიმდინარე და ბოლო წლებში 

შესრულებული ძირითადი პროექტები: 

o საქართველოს დაბალემისიებიანი განვთარების სტრატეგია 

(USAID) 

o „კლიმა ისთი“ (EU) 

o მერების შეთანხმების ინიციატივების მხარდამჭერი 

პროექტები (USAID, EU 

o კლიმატის ცვლილების ეროვნული შეტყობინებები; 

ორწლიური განახლებადი ანგარიში; გლობალური გარემოს 

მონიტორინგის გაუმჯობესებისა და მის შესახებ ცოდნის 

ამაღლების მიზნით ინფორმაციის მართვის ჰარმონიზება 

საქართველოში (GEF) 

o ადრული შეტყობინების სისტემები (რიონი, CDM AF) 

o საქართველოს შენობების სექტორის დაბალემისიებიანი 

განვიტარება (NAMA) 

o კერძო სახლებში მზის ცხელწყალგამათბობლებისა და 

ენერგოეფექტური ღუმელების გავრცელების შესახებ (NAMA) 

o ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები (USAID) 
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o სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა 

(ENPARD, EU)  

o სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცია, ბაზარზე წვდომა და 

მოქნილობა (სოფლის მეურნეობის ადაპტაცია კლიმატის 

ცვლილების მიმართ“ (IFAD, GEF) 

o საქართველოში ტყისა და ლანდშაფტის გაუმჯობესებული 

მართვის ხელშეწყობა GLOBAL FOREST WATCH (GFW) 

o და სხვ. [4] 

დღეისთვის საქართველოში მერების შეთანხმებაზე 

ხელმომწერი 6 ქალაქი  და 17 მუნიციპალიტეტია. მერების 

შეთანხმების პროექტი, რომელიც  მდგრად მუნიციპალურ  

განვითარებას ემსახურება, ადგილობრივ დონეზე უკვე ავლენს 

თავის უპირტესობებს. თითოეული ქალაქისა თუ 

მუნიციპალიტეტის მდგრადი ენერგეტიკული და კლიმატური 

განვითარების სამოქმედო გეგმა ადგენს თუ როგორ და რა გზებით 

უნდა მიაღწიოს თითოეულმა  ხელმომწერმა დასახულ მიზნებს, 

კერძოდ:  ენერგორესურსების მიწოდების უზრუნველყოფას,  

წიაღისეულ საწვავზე დამოკიდებულების შემცირებას, 

ადგილბრივი ენერგორესურსების გამოყენებას,  კლიმატის 

ცვლილებასთან დაკავშირებული ენერგეტიკული პრობლემების 

მოგვარებას, სამუშაო ადგილების შექმნასა და, ზოგადად, 

მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას. [5] 

ევროპის მწვანე შეთანხმება არის ევროკავშირის უახლესი გეგმა 

კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის სფეროში, რომელიც ევროპის 

კომისიამ 2019 წლის ბოლოს წარადგინა  და 2050 წლის 

დეკარბონიზაციის გეგმას წარმოადგენს. ის ეკონომიკის ძირეულ 

ტრანსფორმაციასა და ევროპის კონტინენტზე კლიმატ-

ნეიტრალურობის მიღწევას ითვალისწინებს. ამავე დროს, მწვანე 

შეთანხმება ევროკავშირის განახლებული მიდგომაა პარიზის 

შეთანხმების, გაეროს 2030 წლის დღის წესრიგისა და მდგრადი 

განვითარების მიზნების მისაღწევად (UNGA, 2015)მწვანე 

შეთანხმებას არსებითი გავლენა ექნება საქართველოში კლიმატის 

პოლიტიკის განვითარებაზე, თუმცა, ეს გავლენა მხოლოდ 

არაპირდაპირი გზით - ევროკავშირის რბილი ძალის 

ელემენტებითა და პირობითობის პოლიტიკით - 
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განხორციელდება, რადგან საქართველოს ვალდებულებაა − 

დააკმაყოფილოს ევროკავშირთან ასოცირების პირობები. 

მექანიზმს, რომელსაც მწვანე შეთანხმების განხორციელების 

საქმეში ყველაზე მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს, ეწოდება სუფთა 

ენერგიის პაკეტი, ანუ სუფთა ენერგია ყველა 

ევროპელისათვის,რომელიც  2015 წელს გამოქვეყნდა.  აღნიშნული 

პაკეტი უზრუნველყოფს სპეციფიკურ სამართლებრივ მოქმედებებს 

მწვანე შეთანხმების პოლიტიკური დათქმების შესახებ. ამ 

სამართლებრივ აქტებში შედის: 

 განახლებადი ენერგიის წილის გაზრდა, 

 ენერგო ეფექტური შენობები,  

 კლიმატის და ენერგიის მართვის განახლებული სისტემა  

 ელექტროენერგიის ბაზრის ახალი დიზაინი. 

საქართველო ფორმალურად არ არის ვალდებული შემოიღოს 

სუფთა ენერგიის პაკეტი, თუმცა, ქვეყანა, ენერგეტიკული 

გაერთიანების მინისტრთა საბჭოს რეკომენდაციის შესაბამისად, 

ემზადება ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული 

ინტეგრირებული გეგმის (NECP) წარსადგენად. ეს გეგმა 

გადამწყვეტ როლს ითამაშებს გრძელვადიან პერსპექტივაში 

კლიმატის პოლიტიკის მიზნების განხორციელებაში. [6] 

დასკვნა 

კლიმატის ცვლილება, რომელიც  წიაღისეული საწვავის წვის 

დროს გაფრქვეული სათბურის გაზების  ემისიის შედეგია, 

მსოფლიოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვან გამოწვევად არის 

აღიარებული. ის არა მარტო ფართომასშტაბიან რეალურ საფრთხეს 

უქმნის კაცობრიობას, არამედ მისი სამეურნეო საქმიანობის 

მრავალი სფეროს ნეგატიური ცვლილებების კატალიზატორადაც 

გვევლინება. საქართველო კლიმატის ცვლილების შედეგებს 

ყოველდღიურად განიცდის და მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკასა 

და ადამიანების ცხოვრებაზე შემაშფოთებელია. 

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ უარყოფით გავლენებთან 

ადაპტაციის პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს 

ქვეყნის თანამშრომლობას საერთაშორისო ასპარეზზე. 

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება თანახმად, 

საქართველომ აღიარა კლიმატის ცვლილების საკითხებზე 

თანამშრომლობის აუცილებლობა თანასწორობისა და ორმხრივი 
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სარგებლიანობის საფუძველზე შემდეგ სფეროებში: კლიმატის 

ცვლილების შერბილება, კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაცია, 

ნახშირბადის სერთიფიკატებით ვაჭრობა, კლიმატის ცვლილების 

საკითხების დარგობრივ პოლიტიკაში ინტეგრაცია და სუფთა 

ტექნოლოგიების განვითარება. ნაკისრი ვალდებულებების 

შესასრულებლად საჭიროა დროული ქმედებები, რომელიც 

მაქსიმალურად შეამცირებს კლიმატის ცვლილებით მიყენებულ 

ზიანს და  ხელს შეუწყობს ქვეყნის შემდგომ განვითარებას. 
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Tamar Revazishvili 

Climate change - today's reality and the national interests of Georgia 
 

Summary 
 

The article is dedicated to global climate change as one of the most 

dangerous realities of today and one of the biggest issues for the world 

community. article discusses the multifaceted nature of the climate change 

problem, dangers and risks arising from it, opinions on the climate change 

process, its prognosis and consequences. The results of the 26th Conference 

of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate 

Change (Glasgow, 2021) are also presented. It shows already existing and 

expected harmful effects of global warming affecting Georgia. The national 

interests of the country are analyzed, the country's climate policy is 

discussed and Georgia's participation in the global climate change 

management system is shown. 
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Тамар Ревазишвили 

Изменение климата - сегодняшняя реальность и национальные 

интересы Грузии 

Резюме 
 

Статья посвящена глобальному изменению климата, как одной из 

самых опасных  реальностей современности и одной из самых 

актуальных проблем для мирового общества. В статье обсуждается 

многогранный характер проблемы изменения климата, связанные с ней 

опасности и риски, а также, мнения о процессе изменения климата, его 
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прогнозе и последствиях; Представлены результаты 26-й Конференции 

сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата (Глазго, 2021 г.); Показаны уже существующие и 

ожидаемые вредные для Грузии проявления глобального потепления; 

Анализируются национальные интересы страны, обсуждается 

климатическая политика страны и показано участие Грузии в 

глобальной системе управления изменением климата. 
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политика, последствия изменения климата. 
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ალექსანდრე ებრალიძე 

მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღების თვისებრივი 

მეთოდების ეფექტიანობის რამდენიმე ასპექტი 
 

„ინტუიცია ძალიან ძლიერი რამ არის,  

უფრო ძლიერი ვიდრე ინტელექტი”  

სტივ ჯობსი 
 

ნაშრომში განხილულია მმართველობითი გადაწყვეტილების 
მიღების თვისებრივი მეთოდოლოგია.   სწორი გადაწყვეტილების 
დროული მიღება განაპირობებს წარმატებას საქმიანობის 
ნებისმიერ სფეროში, ხოლო შეცდომებმა შეიძლება მოიტანოს 
დამღუპველი შედეგები. ასეთი შეცდომების დაშვების ძირთადი 
წყაროა გადაწყვეტილების მიმღების (ადამიანის)შეზღუდული 
საინფორმაციო და სხვა შესაძლებლობები და მეცნიერული 
მეთოდების იგნორირება. გაანალიზებულია გადაწყვეტილების 
მიღების გადაწყვეტილების მიღების საექსპერტო მეთოდოლოგია 
და საექსპერტო შეფასების მეთოდები,  სცენარების შედგენის 
მეთოდები და მათი თავისებურებები, აგრეთვე გადაწყვეტილების 
მიღების დროს გავრცელებული ძირითადი შეცდომები და 
ჩამოყალიბებულია რეკომენდაციები შეცდომების თავიდან 
ასარიდებლად. 

 

საკვანძო სიტყვები: გადაწყვეტილების მიღება; თვისებრივი 
მეთოდები;  საექსპერტო შეფასება; სცენარების შედგენა. 
გადაწყვეტილების შეცდომები. 

 

შესავალი 

მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღება ერთ-ერთ 

უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს კაცობრიობის 

მიზანმიმართული საქმიანობის ყველა სფეროში - პოლიტიკურ, 

ეკონომიკურ, ტექნიკურ, საზოგადოებრივ თუ სოციალური 

საქმიანობის სხვადასხვა მიმართულებით. სწორი 

გადაწყვეტილების დროული მიღება განაპირობებს წარმატებას ამ 

საქმიანობაში, ხოლო შეცდომებმა შეიძლება მოიტანოს 

დამღუპველი შედეგები, რაც, ვთქვათ,  ბიზნეს საქმიანობაში 

გამოიხატება მიუღებელი მოგებით ან გაუმართლებლად დიდი 

დანახარჯებით, რამაც შეიძლება კომპანიის გაკოტერებაცკი 

გამოიწვიოს. ასეთი შეცდომების დაშვების ძირთადი წყაროა 
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გადაწყვეტილების მიმღების (ადამიანის)შეზღუდული 

საინფორმაციო და სხვა შესაძლებლობები და მეცნიერული 

მეთოდების იგნორირება. მეცნიერული მეთოდები, რომელთა 

გამოყენება აუცილებელია  ეფექტიანი მმართველობითი 

გადაწყვეტილების მიღებისათვის შეიძლება დაიყოს ორ დიდ 

სიმრავლედ - თვისებრივ და რაოდენობრივ მეთოდებად. 

წინამდებარე ნაშრომში ჩვენ განვიხილავთ თვისებრივი 

მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობებს და მოსალოდნელ 

საფრთხეებს, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს არასწორმა ან 

დაგვიანებულმა გადაწყვეტილებებმა, აგრეთვე ამ საფრთხეების 

არიდების გზები. 

გადაწყვეტილების მიღების მეთოდოლოგია 

გადაწყვეტილების მიღების მეთოდოლოგია ეყრდნობა 

წარსულში დაგროვილი გამოცდილების, დასაბუთებული 

დაშვებების, ჰიპოთეზებისა და შეფასებების გამოყენებას 

დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით, აგრეთვე 

მომავლის წინასწარი განჭვრეტის (პროგნოზირების) საფუძველზე 

და ინტუიციით  იძლევა ეფექტიანი, მომგებიანი 

გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას.   

გადაწყვეტილების მიღების მეთოდები ერთმანეთისგან 

განსხვავდება გამოყენებული ინფორმაციის მასშტაბებით, 

მეცნიერული დასაბუთების დონითა და სხვა კრიტერიუმებით. 

არსებობს გადაწყვეტილების მიღების ექსტრაპოლაციური და 

ალტერნატიული მიდგომები.  

ექსტრაპოლაციური მიდგომის დროს ივარაუდება, რომ 

ეკონომიკური და სხვა თანმხლები პროცესები მდოვრედ და 

უწყვეტად მიმდინარეობს. ამდენად, გადაწყვეტილების მიღების 

დროს საკმარისია გაანალიზდეს წარსულ წლებში ორგანიზაციის 

საქმიანობა, დადგინდეს საწარმოს ძირითადი ეკონომიკური 

მაჩვენებლები, ისეთები როგორიცაა: კომპანიის რეპუტაცია, 

იმიჯი, წარმოებული პროდუქციის (მომსახურების) 

თვითღირებულება და ფასი, ნედლეულის ფასი, საწარმოო და 

ტექნოლოგიური შესაძლებლობები, საწარმოს ფინანსური 

მდგომარეობა, დისტრიბუცია, ბაზრის წილი და ასევე, 

გაანალიზდეს ორგანიზაციულ გარემოში მიმდინარე 

ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობა და მათი 

გათვალისწინებით განისაზღვროს სამომავლო შედეგები და 
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მიღებულ იქნას სათანადო გადაწყვეტილება როგორც წარსული 

წლების ერთგვარი პროექცია მომავალში.  

ალტერნატიული მიდგომის გამოყენების დროს ივარაუდება, 

რომ კომპანიის ფუნქციონირების გარემო და შიდა სტრუქტურა 

ცვალებადია, რის გამოც კომპანიის განვითარება მიმდინარეობს 

არა მდოვრედ, როგორც ეს ექსტრაპოლაციური მეთოდის 

განხილვისას გვქონდა, არამედ ნახტომისებურად, წყვეტილად. 

ალტერნატიული მეთოდოლოგიით შემუშავებულია 

გადაწყვეტილების მიღების სისტემები, რომლებიც შეიცავს 

არჩეული მაჩვენებლების და მოვლენების სხვადასხვა ვარიანტებს 

და კონგლომერატებს. სადაც განვითარების თითოეული 

ვარიანტი მომავლის განსხვავებული სცენარის საფუძველს 

წარმოადგენს და გადაწყვეტილების მიღების რამოდენიმე 

ვარიანტს გვთავაზობს. მსგავსი ინფორმაციის წარმოჩენის 

მოსახერხებელი მეთოდია გადაწყვეტილების მიღების 

ალტერნატივების შედეგების მატრიცაზე განთავსება, რომელიც 

თავის მხრივ იძლევა ვიზუალურ ეფექტს და ხელს უწყობს სწორი 

გადაწყვეტილებების მიღებას. 

 გადაწყვეტილების მიღების ძირითადი თვისებრივი მეთოდი. 

გადაწყვეტილების მიღების ძირითადი თვისებრივი 

მეთოდებია: 

 საექსპერტო შეფასების მეთოდები; 

 სცენარების შედგენის მეთოდები; 

 სოციალურ-პოლიტიკური ანალიზის მეთოდები; 

საექსპერტო შეფასების დროს კომპანიის საქმიანობის, ქვეყანაში 

მიმდინარე  სოციალურ-ეკონომიკური თუ პოლიტიკური 

პროცესების მომავალ განვითარება ექსპერტთა სუბიექტური აზრი 

განსაზღვრავს. საექსპერტო შეფასება ეყრდნობა, როგორც 

რაციონალურ მოსაზრებებს ისე ინტუიციას.  

სცენარების შედგენის მეთოდი  კომპლექსური მეთოდია, 

რომლის საშუალებითაც დგება სამომავლო სცენარი. სცენარის 

შედგენა ითვალისწინებს მომავალი მოვლენების აღწერას. 

სარწმუნო, დამაჯერებელი ვარაუდების გათვალისწინებით. 

ამასთან სიტუაციის ანალიზისა და  პროგნოზირებისთვის 

დამახასიათებელია განვითარების რამდენიმე ვარიანტის 

შესაძლებლობა, რომლებსაც სხვადასხვა ალბათობა გააჩნია. რის 
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გამოც პროგნოზი, ჩვეულებრივ რამდენიმე სცენარს შეიცავს. 

ძირითადად ამუშავებენ სამ სცენარს: ოპტიმისტურს, პესიმისტურს 

და საშუალოს. ითვლება, რომ საშუალო სცენარი ყველაზე უფრო 

მოსალოდნელია. სცენარის დამუშავების დროს 

გასათვალისწინებელია, რომ შედარებით რთულია 

პროგნოზირების შედეგების რაოდენობრივ მაჩვენებლებში 

გამოხატვა. ამიტომ, როგორც წესი გამოიყენება შეფასების 

თვისებრივი მეთოდები (მეტ-ნაკლები, უკეთესი-უარესი) და 

ინტერვალური მაჩვენებლები.  სცენარის შედგენის დროს 

გასათვალისწინებელია მრავალი გარემოება, რომელიც პირდაპირ 

თუ ირიბად დაკავშირებულია სცენარის დამუშავებასთან. 

სცენარის შედგენა რამდენიმე ეტაპს მოიცავს: 

I. ეტაპი - საკითხის სტრუქტურიზება და ფორმალიზება; 

II. ეტაპი - გავლენის სფეროთა განსაზღვრა და დაჯგუფება; 

III. ეტაპი - კომპანიის და მისი ბიზნეს გარემოს 

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორების მოსალოდნელი 

მნიშვნელობის დადგენა საპროგნოზო პერიოდისთვის; 

IV. ეტაპი - განაკვეთური ვარაუდების შერჩევა და ფორმირება; 

V. ეტაპი - კომპანიის მიზნების განმსაზღრელი 

კრიტერიუმების შემოწმება პროგნოზირების 

მაჩვენებლების მიხედვით; 

VI. ეტაპი - ანალიზი დამანგრეველი მოვლენების 

გათვალისწინებით; 

VII. ეტაპი - შესაძლო შედეგების განსაზღვრა. 

ასევე, განასხვავებენ გრძელვადიანი და მოკლევადიანი 

გადაწყვეტილებების სახეობებს. გრძელვადიანი გადაწყვეტილება 

ქვეყნისა და ორგანიზაციის სტრატეგიული განვითარების 

საფუძველს ქმნის და განსაზღვრავს ძირითად მიმართულებებსა 

და გეგმებს. მოკლევადიანი, ოპერატიული გადაწყვეტილება 

შედარებით მოკლე დროში განვითარებადი შესაძლო მოვლენების 

განსაჭვრეტად გამოიყენება, რომელიც გაცილებით სარისკო და 

სპეციფიურია თავისი ბუნებით. მისი დიდი მნიშვნელობა იმით 

გამოიხატება, რომ მოკლევადიანი გადაწყვეტილების მიღება და 

შესაბამისად მოვლენების განვიტარების  პროგნოზი გვაიძულებს 

დროულად და ოპერატიულად ვცვალოთ ადრე მიღებული 
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გადაწყვეტილებები მოვლენატა განვიტარების მონიტორინგის 

შედეგების გათვალისწინებით სისტემის უკუკავშირის რგოლში. 

მონიტორინგის შედეგების ინტერპრეტაცია სწრაფი რეაგირების 

გახორციელების საშუალებას იძლევა შეცვლილ ვითარებაზე.  

სოციალურ-პოლიტიკური ანალიზის მეთოდები მოიცავს 

მეცნიერულ მიღწევების მეტად ფართო სპექტრს მართვის 

თეორიის, მენეჯმენტის, მარკეტინგის, მათემატიკის, 

განსაკუთრებით ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური 

სტატისტიკის დარგში, რომელთა განხილვა სცილდება 

წინამდებარე ნაშრომის ფარგლებს.  

გადაწყვეტილების მიღების საექსპერტო მეთოდოლოგია 

ზემოთ განხილული მეთოდებიდან გამორჩეული ადგილი 

უჭირავს გადაწყვეტილების მიღების საექსპერტო მეთოდებს, 

რომელიც მეტად მნიშვნელოვანია როგორც პოლიტიკური ისე 

ეკონომიკური  ამოცანების შეფასებისას. განსაკუთრებით ისეთი 

შემთხვევების დროს, როდესაც არ არსებობს საკამრისი 

მოცულობის რაოდენობრივი მონაცემები და შეფასების მკაფიოდ 

ფორმულირებული და ნორმირებული კრიტერიუმები. 

საექსპერტო შეფასება ეყრდნობა, როგორც სუბიექტურ 

მოსაზრებებს, ისე ინტუიციასა და მისთვის ნიშანდობლივია არა 

რაოდენობრივი, არამედ ხარისხობრივი ხასიათი. ასეთ 

შემთხვევაში პროცესების განვითარების ტრაექტორიის 

წარმოდგენა-წარმოსახვა შეუძლიათ ღრმა ცოდნისა და 

გამოცდილების მქონე სპეციალისტებს. სწორედ ეს მოსაზრება 

უდევს საფუძვლად გადაწყვეტილების მიღების საექსპერტო 

შეფასების მეთოდების გამოყენებას. აღნიშნული მეთოდების 

გამოყენებაში მთავარია ექსპერტის ინტუიცია, მისი უნარი 

მოპოვებული ცოდნისა და ინფორმაციის საფუძველზე 

იწინასწარმეტყელოს მოსალოდნელი ტენდენციები. ძველ დროში 

ასეთ პირებს წარმოადგენდნენ ქურუმები და სახელმწიფო 

მოღვაწეები, რომელთა მოსაზრებები გამოიყენებოდა მომავალი 

პროცესების განჭვრეტაში. თუმცა, გადაწყვეტილების მიღების 

საექსპერტო მეთოდის ერთ-ერთი უარყოფითი მხარეა ის, რომ 

ექსპერტის ერთმა ნაწილმა შეიძლება ზეგავლენა მოახდინოს სხვა 

ექსპერტებზე, რამაც შეიძლება დაამახინჯოს შედეგები. ამ 

ნაკლოვანების მიუხედავად, აღნიშნული მეთოდი მაინც რჩება 

გადაწყვეტილების მიღების ერთ-ერთ საიმედო საშუალებად. 
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ექსპერტის შერჩევა უნდა მოხდეს ისეთი კრიტერიუმებისა და 

მახასიათებლების მიხედვით, როგორიცაა: პროფესიული 

კომპეტენტურობა, პრესტიჟი, პასუხისმგებლობა, გამორჩეული 

სოციალური მდგომარეობა, ცხოვრებისეული გამოცდილება, 

საკვლევი საკითხის ღრმა ცოდნა, პრობლემების ობიექტური 

განხილვისა და ანალიტიკის უნარი, საკუთარი შეხედულებებისა 

და აზრების პირუთვნელად და მკაფიოდ გადმოცემა, 

ორიგინალური და ანალიტიკური აზროვნება. მათ რიცხვს 

მიეკუთვნებიან ცნობილი პოლიტიკური და საზოგადო 

მოღვაწეები, მიმომხილველები, ანალიტიკური ორგანიზაციები. 

საექსპერტო შეფასების დროს ფართო გამოიყენება  ისეთი 

ძირითადი მეთოდები, როგორიცაა: ინტერვიუ, ანალიტიკური 

ბარათები, კომისიების მეთოდი, ბრეინსტომინგი, დელფოსის 

მეთოდი. 

 ინტერვიუს მეთოდი ნიშნავს საუბრებს დარგის 

ექსპერტებთან; 

 კომისიების მეთოდი ითვალისწინებს შეხვედრას 

ექსპერტებთან, რომლის დროსაც განიხილება არსებული საკითხი 

და ხორციელდება ექსპერტთა მოსაზრებების ურთიერთშეხამება 

და ერთიანი მოსაზრების შემუშავება. ამ მეთოდის ნაკლოვანება 

ისაა, რომ იგი დაფუძნებულია კომპრომისის ლოგიკაზე, რაც 

ზრდის დამახინჯებული შედეგის მიღების რისკს; 

 ბრეინსტომინგი ნიშნავს იდეების კოლექტიურ 

გენერირებას და პრობლემის  შემოქმედებითად გადაწყვეტას. 

ბრეინგსტომინგის დროს მონაწილეთა ოპტიმალური რაოდენობა 

6-12 მონაწილეა; 

 დელფოსის მეთოდში გაერთიანებულია ექსპერტთა 

შემოქმედებითი შეფასება და ფაქტობრივი მასალების 

რაოდენობრივი დამუშავების შედეგები. ექსპერტთა გამოკითხვა 

მიმდინარეობს მანამ, ვიდრე ექსპერტთა აზრი ერთმანეთს არ 

დაემთხვევა - შეხედულებათა შორის გარკვეული, მინიმალური 

გაბნეულობის მომენტამდე. 

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ საექსპერტო შეფასება 

ეფექტურია როგორც გლობალური ისე ლოკალური, 
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რეგიონალური ხასიათის ეკონომიკური და პოლიტიკური 

პროცესების ანალიზისთვის.   ასეთ, სიტუაციებში, როგორც 

ცალკეული პიროვნებები, ისე ორგანიზაციები ანალიზისა და 

პროგნოზირებისთვის მიმართავენ ექსპერტებს. მაგრამ რამდენად 

სწორია და სარწმუნოა საექსპერტო შეფასებები და რამდენად 

სწორად ხდება ექსპერტების შერჩევა კონკრეტული საკითხის 

ანალიზისა და შედეგების პროგნოზირებისთვის ეს ცალკე 

განსჯის საკითხია. 

გადაწყვეტილების მიღების დროს გავრცელებული ძირითადი 

შეცდომები 

პოლიტიკური თუ ეკონომიკური პროცესების შესახებ  

გადაწყვეტილების მიღების დროს დროს მოსალოდნელია 

სხვადასხვა სახის შეცდომების დაშვება. ეს შეცდომები, 

ძირითადად, უკავშირდება პროცესების განვითარების მხოლოდ 

ერთი ვარიანტის გამხილვას, ექსტრაპოლაციის ცდომილებებს და, 

ზოგჯერ, მეტისმეტად დიდი იმედების დამყარებას მათემატიკური 

მეთოდების გამოყენებაზე ან, პირიქით,  მათემატიკური 

მეთოდების იგნორირებას, სხვადასხვა ფაქტორების სათანადოდ 

შეუფასებლობას, სავარაუდო ცვლილებების 

გაუთვალისწინებლობას, დაბოლოს, „თავის მოტყუებას“, როდესაც 

რეალურ მოვლენებში პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები თუ 

მენეჯერები ვერ „ამჩნევენ“ სახიფათო ტენდენციებს და 

ილუზიების ტყვეობაში რჩებიან.    

განვითარების ერთი ვარიანტის განხილვა.   
ყველაზე უფრო გავრცელებული შეცდომა არის განვითარების 

ერთი ვარიანტის განხილვა. კომპანიების ხელმძღვანელები არ 

თვლიან საჭიროდ განიხილონ მოვლენათა განვითარების 

რამდენიმე ვარიანტი. უკეთეს შემთხვევაში, დაგეგმვა ხდება 

საქონლის ჯგუფების (ასორტიმენტის), რეგიონების ან გასაღების 

არხების მიხედვით, როდესაც თითოეული მიმართულებისთვის 

გამოითვლიან საპროგნოზო მონაცემების მხოლოდ ერთ ნაკრებს 

(ფასი და მოცულობა), რომელსაც „გადაზღვევის“ მიზნით 

ამცირებენ. 

ექსტრაპოლაცია.  
ხშირად გადაწყვეტილების მიღების დროს იყენებენ 

ექსტრაპოლაციის მეთოდს. ამ დროს მოდელის პარამეტრებს 

შორის დამოკიდებულებას ადგენენ წინა წლების გამოცდილებით 
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და ეს თანაფარდობა უბრალოდ გადააქვთ მომავალი წლებისთვის. 

თუ ამ დროს არ იქნა გათვალისწინებული ბაზრის ცვლილების 

ტენდენციები, პოლიტიკურ-ეკონომიკური ხასიათის მოვლენები, 

შეიძლება დიდი შეცდომა დავუშვათ. ამიტომ, მათემატიკური 

მეთოდები უნდა გამოვიყენოთ მოვლენათა ეკონომიკურ 

ანალიზთან ერთად  (მაგალითად  მსოფლიო  სავაჭრო  

ორგანიზაციაში შესვლა, ვალუტის კურსის და/ან ნავთობზე 

ფასების ცვლილება, ქვეყნის შიდა ვალის ზრდა და ა.შ.) 

ფაქტორების შეუფასებლობა ან იგნორირება.  
ეს შეცდომა ჩნდება მაშინ, როდესაც არ ითვალისწინებენ 

კომპანიის გარე და შიდა გარემოს ცვლილებებს. მაგალითად, 

სამშენებლო ბიზნესში საჭიროა არა მხოლოდ უშუალოდ 

მშენებლობასთან დაკავშირებული (ე.წ რელევანტური) 

ფაქტორების ანალიზი, მაგალითად იპოთეკური სესხების თუ, 

ზოგადად, საკრედიტო საპროცენტო განაკვეთების და/ან ქვეყნის 

ეკონომიკური ზრდის ტემპის ცვალებადობა და ა.შ. არამედ, 

აგრეთვე, დემოგრაფიული გარემოს შეფასება.  

სავარაუდო ცვლილებების არასრული გათვალისწინება.  
სავარაუდო ცვლილებები ადეკვატურად უნდა იქნას ასახული 

ბიუჯეტის როგორც საშემოსავლო, ისე ხარჯვით ნაწილში. 

შესაძლოა ისე მოხდეს, რომ დამატებითი შემოსავლების მიღება 

შეიძლება დაიგეგმოს დამატებითი ხარჯების გათვალისწინების 

გარეშე. უფრო ხშირად ეს ეხება პირობითად მუდმივ ხარჯებს: 

მმართველი პერსონალის ხელფასი, რეკლამა, კავშირგაბმულობა 

და ა.შ. არსებობს შებრუნებული ვარიანტიც, როდესაც კომპანია 

გეგმავს ხარჯების შემცირებას და თვლის, რომ ეს არ აისახება 

შემოსავლებზე.  

სასურველი მოვლენების რეალურად წარმოდგენა.  
მრავალ ადამიანს საკუთარი ფსიქოლოგიური 

თავისებურებებიდან გამომდინარე, არ სურს რეალურად შეაფასოს 

არსებული სიტუაცია.  ხელმძღვანელები ხშირად ამჯობინებენ 

დადებითად შეაფასონ საკუთარი ბიზნესის განვითარება. ასეთი 

ვითარება იმას იწვევს, რომ კომპანია შესაძლოა მზად არ იყოს 

განახორციელოს საჭირო ცვლილებები გარემოში ნეგატიური 

ტენდენციების გამოვლენის შემთხვევაში. 
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შეცდომების თავიდან ასარიდებლად სასურველია ე.წ. ჩეკ-

ლისტის შედგენა, რომლის მეშვეობითაც უნდა  შემოწმდეს - ხომ 

არ არის დაშვებული რომელიმე ზემოთმოყვანილი შეცდომა.  

მიღებული პასუხების მიხედვით შესაძლებელია დავასკვნათ 

ავარიდეთ თუ არა თავი მოსალოდნელ შეცდომებს. თუმცა ეს ჩეკ-

ლისტი არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ გადაწყვეტილების 

სწორად არის მიღებული. გადაწყვეტილების სისწორე 

დამოკიდებულია სპეციალისტთა კვალიფიკაციაზე, 

გამოყენებული მეთოდოლოგიისა და მეთოდების 

კორექტულობაზე და სრულყოფილებაზე, მოპოვებულ 

ინფორმაციაზე და ა.შ. საბოლოოდ, გადაწყვეტილების სისწორეს 

(ანუ,ხარისხს) რეალური ცხოვრება აჩვენებს. 

დასკვნა და რეკომენდაციები 

ხშირად გადაწყვეტილების მიღების პროცესი  ძალიან 

დამღლელი და  სტრესულია. ეს პროცესი მოითხოვს ხანგრძლივ 

მსჯელობას, სხვადასხვა ვარიანტების გაანალიზებას, 

განსახილველი საკითხის სხვადასხვა პოზიციიდან შესწავლას, 

არსებითი  ცვლადების დადგენას, დიდძალი ინფორმაციისა და 

მონაცემების ინტელექტუალური დამუშავებას და სხვ. 

საბოლოოდ, ე.წ. სწორი  არჩევანის მისაღებად შესაძლებელია 

წარმოდგენილი იქნას ყველა ის ვარიანტი, რომლებმაც უნდა 

განაპირობის კომპანიის წარმატება, მაგრამ ამავე დროს 

ზოგიერთი მათგანი შესაძლოა უარყოფითი შედეგების 

მატარებელიც გახდეს.  ყველა შემთხვევაში საჭირო ხდება მეტად 

დიდი დროის დახარჯვა სასურველი შედეგის მისაღწევად.  

მაგრამ, ბიზნესის წარმატებისთვის აუცილებელია სწრაფი 

გადაწყვეტილების მიღება, რაც ბუნებრივია დაკავშირებულია 

გარკვეულ რისკებთან. ამრიგად გადაწყვეტილების მიმღების 

პირის წინაშე წარმოიქმნება დილემა - ერთი მხრივ 

გადაწყვეტილება სწრაფად უნდა იქნას მიღებული, ხოლო მეორე 

მხრივ საუკეთესო გადაწყვეტილების მიღება შესაძლოა 

დაკავშირებული იყოს დროის დიდ დანახარჯებთან, რადგანაც 

მოითხოვება გარკვეული სიფრთხილის გამოჩენა და სწრაფ 

გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებული რისკების გაანალიზება. 

აღნიშნული დილემის გადასალახავად რიგ შემთხვევაში 

სასარგებლოა მენჯმენტის პრაქტიკაში გამოყენებული 

კომპრომისული ვარიანტზე დაყრდნობა, რაც გარკვეულწილად 
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დაეხმარება მენეჯერს შეწყვიტოს დაუსრულებული მსჯელობა, 

ფიქრი და ანალიზი და  მიიღოს დროული და ამავე დროს კარგი 

გადაწყვეტილება. .  

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში არსებობს გარკვეული 

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ჩვენს აზროვნებაზე და 

შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს გადაწყვეტილების 

მიღებაზე. ამიტომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების 

დროს  ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთ  ფაქტორებს, როგორიცაა,  

მაგალითად:  დაღლილობა და  ყურადღების გაფანტვა, რაც 

იწვევს ანალიტიკური აზროვნების უნარის დაქვეითებას, 

იდეებისა და მოსაზრებების სიმცირე კოლექტიური მსჯელობის 

დროს,  ემოციების ზემოქმედებას და სხვ. 

 მკფიოდ უნდა იყოს განსაზღვრული პრობლემის მასშტაბი, 

შექმენით შემოქმედებითი საზღვრები, შეამცირეთ ნაკლებად 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები,  ენდეთ თქვენს ინტუიციას 

და, რაც ფრიად მნიშვნელოვანია დაივიწყეთ პერფექციონიზმი; 

გამოცდილების მქონე და კარგი ინტუიციის მქონე მენეჯერი 

ინტუიციით  სწრაფად აფასებს ცხოვრებისეულ გამოცდილებას 

და იღებს საუკეთესო გადაწყვეტილებას.  ეს ავტომატური 

პროცესი უფრო სწრაფია, ვიდრე რაციონალური აზროვნება, რაც 

იმას ნიშნავს, რომ ინტუიცია არის გადაწყვეტილების მიღების 

აუცილებელი ინსტრუმენტი, როდესაც დრო მცირეა და 

ტრადიციული მონაცემები მიუწვდომელია. კვლევებმა აჩვენა, 

რომ ინტუიციის შერწყმა ანალიტიკურ აზროვნებასთან 

გვეხმარება  მივიღოთ უკეთესი, სწრაფი და ზუსტი 

გადაწყვეტილებები და გვაძლევს უფრო საიმედო არჩევანს, 

ვიდრე მხოლოდ ინტელექტზე დაყრდნობით.  

დაბოლოს,  დაივიწყეთ პერფექციონოზმი. პერფექციონიზმი 

არის ერთ-ერთი მთავარი დაბრკოლება სწრაფი, ეფექტური 

გადაწყვეტილებების მიღებისათვის, რადგან ის ეყრდნობა ფრიად 

სარისკო მოთხოვნას  „ყველაფერი ან არაფერი“. მაგალითად, 

პერფექციონიზმის გამო შეიძლება იფიქროთ,  რომ თუ "სწორ" 

არჩევანს არ გააკეთებთ  (თითქოს მხოლოდ ერთი სწორი 

გადაწყვეტილება არსებობს) მაშინ გამანადგურებელ მარცხს 

მიიღებთ. ასეთი მიდგომის თანახმად თქვენ ყველაფერი უნდა 

გაითვალისწინოთ, წინასწარ განსაზღვროთ ნებისმიერი 

შემთხვევითობა და მოქმედების დაწყებამდე ყველა 
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შემთხვევისთვის უნდა გქონდეთ საგულდაგულოდ 

შემუშავებული გეგმა. ნებისმიერი შესაძლო შედეგის  

გათვალისწინება იწვევს მოქმედების პარალიზებას - მოქმედების 

გეგმის დაუსრულებელი სრულყოფა სინამდვილეში 

უმოქმედობას გამოიწვევს, რაც კომპანიისთვის დიდ ზიანს 

გამოიწვევს, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ ბიზნესის 

წარმატების ერთ-ერთი ფუნდამენტური პირობაა სწრაფი 

გადაწყვეტილებების მიღება. ცხადია, რომ სწრაფი 

გადაწყვეტილება არ უნდა იყოს ავანტურისტული.  

ასეთი ვითარების თავიდან ასარიდებლად სასარგებლოა 

საკუთარ თავითვის შემდეგი სახის კითხვების დასმა:  

 • რომელ გადაწყვეტილება იქნება უფრო სასარგებლო 

კომპანიის ძირითადი პრიორიტეტების თვალსაზრისით? ცხადია 

ამ დროს ცხადად უნდა გვქონდეს წარმოდგენილი ის 

კრიტერიუმები, რომლებითაც შესაძლებელია შეფასდეს 

გადაწყვეტილების სარგებლიანობა. ასეთი კრიტერიუმები 

შესაძლოა იყოს: მთლიანი შემოსავალი, სუფთა მოგება, 

პარტნიორების ან/და მომხმარებლის ლოიალურობა, პერსონალის 

ერთგულება კომპანიისადმი, კომპანიის ეთიკური ნორმები და 

სოციალური პასუხისმგებლობა, შედეგების  მიღების სისწრაფე ან 

მდგრადოდ ხანგრძლივი დროისთვის და სხვ. უნდა გვახსოვდეს, 

რომ „უკეთესი გადაწყვეტილება კარგი გადაწყვეტილების მტერია“. 

მაგალითად, დავუშვათ  კომპანიას აქვს მასალის სხვადასხვა 

მომწოდებლების შერჩევის შესაძლებლობა. თუ დავთანხმდებით 

„ა“ მომწოდებლის წინადადებას ჩვენი კომპანია მიიღებს 100 ათასი 

ლარის მოგებას, მაგრამ „ბ“ კომპანიის მომწოდებლის წინადადების 

მიღების შემთხვევაში ჩვენმა კომპანიამ შესაძლოა მიიღოს 200 

ათასი ლარის მოგება., თუმცა, ამ უკანასკნელთან კონტრაქტის 

გაფორმება შორეული პერსპექტივის საქმეა და ამასთან, არსებობს 

რამდენიმე შემაფერხებელი გარემოება. ცხადია ასეთ შემთხვევაში 

უფრო მისაღება თანამშრომლობა „ა“ კომპანიასთან.  

• რომელიმე ჩვენმა გადაწყვეტილებამ შეიძლება 

დააკმაყოფილოს ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი და გაანაწყენოს 

სხვები. გადაწყვეტილების მიღების დროს მკაფიოდ უნდა 

განვსაზღვროთ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ადამიანთა თუ 

კომპანიაღა წრე, რომელთა იმედგაცრუება არავითარ შემთხვევაში 

არ შეიძლება ან ყველაზე ნაკლებად არის დასაშვები.  
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• უნდა ვიმოქმედოდ სწრაფად, იკითხეთ - რისი გაკეთება 

შეიძლება  დღეს, რათა ოდნავ მაინც მივუახლოვდეთ ჩვენს მიზანს?  

• დღეს არსებული  ინფორმაციისა და შექმნილი ვითარების  

მიხედვით როგორია  საუკეთესო შემდეგი ნაბიჯი?  

საბოლოო ჯამში, გაცილებით უმჯობესია მივიღოთ მეტ-

ნაკლებად სასარგებლო  გადაწყვეტილება და ვიმოქმედოთ, ვიდრე 

ვიყოთ უმოქმედოდ იმ იმედით რომ „ყველაფერი თავისთავად 

მოგვარდება“  
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Several aspects of the effectiveness of managerial qualitative decision-

making methods 

Summary 
 

The article discusses a qualitative methodology for managerial decision 

making. It is noted that the timely adoption of the right decisions leads to 

success in any field of activity, and mistakes can have catastrophic 

consequences. The main source of such errors is limited information and 

other capabilities of the decision-maker (human), as well as ignorance of 

scientific methods. The methodology for making expert decisions and 

methods of expert assessment, the principles of drawing up a scenario and 

their features, as well as the main mistakes made in making decisions are 

analyzed. Recommendations are given to avoid these mistakes. 
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Александр Ебралидзе 

Некоторые аспекты эффективности качественных методов 

принятия управленческих решений 
 

Резюме 
 

В статье рассматривается качественная методология принятия 

управленческих решений. Отмечется, что своевременное принятие 

правильных решений приводит к успеху в любой сфере деятельности, 

а ошибки могут иметь катастрофические последствия. Основным 

источником таких ошибок является ограниченная информация и 

другие возможности лица, принимающего решения (человека), а также 

игнорирование научных методов. Анализируются методология 

принятия экспертных решений и методы экспертной оценки, 

принципы составления сценария и их особенности, а также основные 

ошибки, допущенные при принятии решенийю Даются рекомендации, 

позволяющие избежать указанные ошибки. 
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ირაკლი მელაძე 

ნატოს ჰიბრიდული საფრთხეების პოლიტიკა 
 

ჩრდილო-ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია - ნატო 
(North Atlantic Treaty Organisation –NATO) სამხედრო-
პოლიტიკური ალიანსია, რომელიც 1949 წლის 4 აპრილს შეიქმნა. 
ალიანსის მთავარი მიზანია ჩრდილო-ატლანტიკურ სივრცეში 
მშვიდობის, მისი წევრი ქვეყნების თავისუფლებისა და 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.  

ბოლო ათწლეულში მომხდარმა მოვლენებმა, როგორიც იყო 
რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია, აშშ-ს 2016 წლის საპრეზიდენტო 
არჩევნებში ჩარევა, მონტენეგროში გადატრიალების მცდელობა და 
სხვ. ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსი ახალი ჰიბრიდული 
საფრთხეების პირისპირ დააყენა. 2014 წლის უელსის სამიტიდან 
მოყოლებული, ნატო აქტიურად მსჯელობს ერთიანი მიდგომის 
შემუშავებაზე და ყველა იმ  შესაძლო ზომის გატარებაზე, რაც 
ალიანსს საშუალებას მისცემს რუსეთის ფედერაციისგან მომავალ 
ჰიბრიდულ საფრთხეებს ეფექტურად გაუმკლავდეს.  

 

საკვანძო სიტყვები: ნატო, რუსეთის ფედერაცია, ჰიბრიდული 
საფრთხეები, კოლექტიური თავდაცვა, პრიმაკოვის „დოქტრინა“, 
გერასიმოვის „დოქტრინა“, კიბერუსაფრთხოება. 
 

პრიმაკოვის „დოქტრინა“  

 ევგენი პრიმაკოვი (1929-2015), წარმოადგენდა ცნობილ რუს 

სახელმწიფო და პოლიტიკურ მოღვაწეს.  საბჭოთა კავშირის 

დაშლის შემდეგ, 1991-1996 წლებში, იგი სათავეში ჩაუდგა 

რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურს, რასაც მოჰყვა საგარეო 

საქმეთა მინისტრის თანამდებობა 1996-1998 წლებში და პრემიერი-

მინისტრის პოსტი 1999 წლამდე. პუტინის ხელისუფლებაში 

მოსვლის შემდეგ, პრიმაკოვი მის ახლო მოკავშირედ გადაიქცა და 

დიდი როლი შეასრულა თანამედროვე რუსული საგარეო 

პოლიტიკის ფორმირების პროცესში.  

 მთავრობაში ყოფნის დროს მან შეიმუშავა დოქტრინა, რომლის 

თანახმადაც, რუსეთისთვის მიუღებელია ისეთი საერთაშორისო 

სისტემა, სადაც დომინანტი ერთი სახელმწიფოა. ამ კონცეფციის 

შემუშავება 90-იანი წლების მეორე ნახევარში, საბჭოთა კავშირის 

დანგრევის შემდეგ მოხდა, რა დროსაც, მთავარ საფრთხედ 
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ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების 

დომინანტური როლი იყო აღქმული. ყოფილი საგარეო საქმეთა 

მინისტრის მიერ შემუშავებული კონცეფციის თანახმად, რუსეთის 

ეროვნული ინტერესების სათანადოდ დაცვა ისეთ საერთაშორისო 

სისტემაშია შესაძლებელი, სადაც რამდენიმე ძლიერი მოთამაშე 

არსებობს და მათი განსხვავებული ინტერესები, ერთი 

სახელმწიფოს - ამერიკის შეერთებული შტატების როლსა და 

გავლენას შეზღუდავს. მისი აზრით, საჭიროა "ქაოსი", რომელიც 

სხვადასხვა სახელმწიფოების მიერ კონსენსუსის გზით 

მოგვარდება და არა რომელიმე ერთი მოთამაშის დომინაციით [1].  

პრიმაკოვის „დოქტრინა“ განსაკუთრებულ აქცენტს რამდენიმე 

საკითხზე აკეთებს: 

1. პოსტსაბჭოთა სივრცე უნდა იყოს რუსეთის ექსკლუზიური 

გავლენის სფერო- რუსეთმა უნდა გაზარდოს გავლენა ყოფილი 

საბჭოთა კავშირის ქვეყნებზე, მოახდინოს მათი პოლიტიკური და 

ეკონომიკური ინტეგრაცია და არ დაუშვას ამ სივრცეში სხვა 

მსხვილი მოთამაშეების დამკვიდრება, როგორიცაა აშშ, ნატო და 

ევროკავშირი.  

2. ნატოს გაფართოებისთვის ხელის შეშლა - რუსეთისთვის 

ეროვნული უსაფრთხოების საკითხია არ დაუშვას ნატოს 

მიახლოება მის საზღვრებთან. ეს გულისხმობს ამერიკის 

შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების გავლენის 

შესუსტებას 

3. ჩინეთთან თანამშრომლობის გაღრმავება ამერიკის 

დაბალანსების მიზნით - ჩინეთთან, როგორც მომავალ 

ზესახელმწიფოსთან, თანამშრომლობისა და მოკავშირეობის 

გაღრმავება, ამერიკის ჰეგემონიის შესასუსტებლად მსოფლიოში.  

პრიმაკოვის „დოქტრინის“ ამ გზავნილებმა ასახვა ჰპოვეს 

ვლადიმირ პუტინის მიუნხენურ გამოსვლაშიც,[იგულისხმება 

მიუნხენის უსაფრთხოების 2007 წლის კონფერენცია] 

რომელიც 2007 წელს შედგა. პრეზიდენტობის პერიოდში ყველაზე 

მწვავე საერთაშორისო გამოსვლაში, პუტინმა გააკრიტიკა აშშ 

საერთაშორისო ურთიერთობებში ცალმხრივად მოქმედებისთვის, 

უნიპოლარული მსოფლიოს შექმნის მცდელობისთვის და ამით 

მსოფლიოში უსაფრთხოების შესუსტებისთვის. მისი განცხადებით, 

აშშ-ის მიერ “თითქმის შეუზღუდავი, გადაჭარბებული ძალის 
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გამოყენებამ” და “საერთაშორისო სამართლის ძირითადი 

პრინციპების უგულებელყოფამ” შექმნა სიტუაცია, სადაც 

„ვეღარავინ  გრძნობს თავს დაცულად“[2]. ამ გამოსვლიდან  ერთი 

წლის შემდეგ კი რუსეთი საქართველოში შემოიჭრა და მოახდინა 

აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ოკუპაცია, რათა შეეფერხებინა 

საქართველოს ნატოში გაწევრიანება.  

გერასიმოვის „დოქტრინა“  

2013 წლის 26 თებერვალს რუსეთის გენერალური შტაბის 

უფროსმა, ვალერი გერასიმოვმა, „სამხედრო-სამრეწველო 

კურიერში“ გამოაქვეყნა სტატია: "Ценность науки в предвидении. 

Новые вызовы требуют переосмыслить формы и способы ведения 

боевых действий",[https://vpk-news.ru/articles/14632] რომელსაც 

მოგვიანებით ე.წ. „გერასიმოვის დოქტრინა“ ეწოდა. არაბული 

გაზაფხულიდან მიღებული გაკვეთილების გაანალიზების გზით, 

გერასიმოვი განმარტავს, როგორ შეიცვალა „ომის წესები“ და 

როგორ შეიძლება, „საკმაოდ წარმატებული სახელმწიფო 

რამდენიმე თვესა თუ დღეშიც კი, იქცეს მძაფრი შეიარაღებული 

კონფლიქტის არენად, უცხოური ინტერვენციის მსხვერპლად და 

ჩაიძიროს ქაოსში, ჰუმანიტარულ კატასტროფასა და სამოქალაქო 

ომში“. ამის მისაღწევად არ არის აუცილებელი უხეში ძალის 

ინსტრუმენტების გამოყენება, არამედ საჭიროა პოლიტიკური, 

ეკონომიკური, საინფორმაციო და სხვა არასამხედრო ზომების 

გატარება მოსახლეობის პოტენციურად საპროტესტო სეგმენტთან 

მჭიდრო კოორდინაციაში. ამით შეიძლება აიხსნას რუსეთის 

სტრატეგია პოსტ-საბჭოთა სივრცეში, რომლის მთავარი მიზანი 

„არალოიალური მეზობლების“ ქმედუუნარო სახელმწიფო 

წარმონაქმნებად გადაქცევაა მათი სახელმწიფოებრიობის 

საფუძვლების მორყევის გზით [3; 17]. მოსკოვი ყველანაირი 

ხერხით ცდილობს პოსტ-საბჭოთა სივრცე აქციოს ერთგვარ 

ბუფერულ ზონად, სადაც შევლენ პროტექტორატები და 

დაქვემდებარებული სახელმწიფოები, რაც რუსეთს საშუალებას 

მისცემს არ დაუშვას ნატოს, შეერთებული შტატების და 

ევროკავშირის მის საზღვრებთან მოახლოება.  

გერასიმოვის „დოქტრინის“ მთავარი პათოსიც რუსეთის 

ექსკლუზიური გავლენის სფეროების დაცვა და ნატოს 

გაფართოვების შეკავებაა, რის მისაღწევადაც მას სხვადასხვა 

არასამხედრო მეთოდი და მოქმედების სტრატეგია აქვს აღწერილი. 

https://vpk-news.ru/articles/14632
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სტრატეგიული ამოცანების მიღწევაში არასამხედრო საშუალებების 

მნიშვნელობაზე სულ უფრო მეტი კონცენტრირება მოსკოვს 

საშუალებას აძლევს, ეჭვის ქვეშ დააყენოს ევრო-ატლანტიკური 

უსაფრთხოების ინსტიტუტების გადაწყვეტილების მიღების 

სისტემები, რომლებიც არ არიან ისე მოწყობილი, რომ 

უსაფრთხოების ანონიმურ საფრთხეებს გაუმკლავდნენ. ფარული 

ხასიათის სამხედრო საშუალებების სულ უფრო აქტიური 

გამოყენება რუსეთის ხელისუფლებას საშუალებას აძლევს, 

აწარმოოს უარყოფის კამპანია, რომელიც მიზნად ისახავს მისი 

სამხედრო ჩართულობის მასშტაბის შენიღბვას. თანამედროვე ომის 

წარმოების ყველა ეს მახასიათებელი ეხმარება რუსეთს, შეარყიოს 

აშშ-ის როლი ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურაში[3; 19]. 

ვლადისლავ სურკოვის სტატია: „Куда делся хаос? Распаковка 

стабильности“ 

2021 წლის 20 ნოემბერს ონლაინ გამოცემა „აქტუალურ 

კომენტარებზე“ გამოქვეყნდა ვლადისლავ სურკოვის სტატია: „Куда 

делся хаос? Распаковка стабильности“. 

[https://actualcomment.ru/kuda-delsya-khaos-raspakovka-
stabilnosti-2111201336.html] ბატონი სურკოვი ვლადიმირ 

პუტინის მმართველობის პერიოდში სხვადასხვა მაღალ 

თანამდებობას იკავებდა, მათ შორის პრეზიდენტის 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის და პირველი 

მოადგილის თანამდებობებს (1999-2008 და 2008-11 წლებში) 

შემდგომ კი ვიცე-პრემიერის თანამდებობას (2012-13 წლებში). 

ბოლოს ვლადისლავ სურკოვი რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწის 

თანამდებობაზე გადაიყვანეს, სადაც იგი 2020 წლამდე მუშაობდა.  

ვლადისლავ სურკოვი საკუთარ სტატიაში აქცენტს რამდენიმე 

საკითხზე აკეთებს: 

1. რუსეთის გაფართოვება არამხოლოდ ერთ-ერთი იდეა, 

არამედ სასიცოცხლოდ აუცილებელი პროცესია, რათა ქვეყანაში 

სტაბილურობა იყოს, რომ გადარჩენის სხვა მეთოდი  რუსეთმა 

უბრალოდ არ იცის 

2. ქაოსის ექსპორტი, პრინციპი „დაყავი და იბატონე“ არის ის 

რასაც უძველესი დროიდან ყველა იმპერია მიმართავდა, მათ 

შორის რომი. სურკოვი ფიქრობს, რომ ეს იმპერიული 

ტექნოლოგიები ახლაც ძალიან ეფექტურია; რომ ვაშინგტონი და 

ბრიუსელი ვერ არეგულირებენ მნიშვნელოვან კონფლიქტებს 

https://actualcomment.ru/kuda-delsya-khaos-raspakovka-stabilnosti-2111201336.html
https://actualcomment.ru/kuda-delsya-khaos-raspakovka-stabilnosti-2111201336.html
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რუსეთის ჩართულობის გარეშე, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ მის 

სახელმწიფოს იმპერიული ინსტინქტები ჯერ კიდევ არ 

დაუკარგავს.  

3. სურკოვი ხაზს უსვამს ჩინეთის როლის ზრდას 

მსოფლიოში, რომელსაც აქვს პოტენციალი ამერიკულ ლიდერობას 

საფრთხე შეუქმნას. იგი ჩინეთს მძინარე ვეზუვს ადარებს, 

რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება ამოიფრქვეს.  

4. იგი ასევე აღნიშნავს: „ადრე თუ გვიან, ფორმალურად თუ 

არაფორმალურად, საიდუმლოდ თუ ღიად“ გავლენის სფეროები 

აუცილებლად აღდგება, საკითხავი მხოლოდ ისაა თუ რა ფასად 

მოხდება ეს. მისი აზრით, ეს არის ერთადერთი გზა რომ ქაოსი 

განვდევნოთ და პოლიტიკური სისტემების სტაბილურობას 

მივაღწიოთ. და თუ ეს ასე არ მოხდა, გეოპოლიტიკური შტორმები 

გარდაუვალია [4].  

შეჯამების სახით რომ ვთქვათ, ვლადისლავ სურკოვი ცდილობს 

რუსეთის გაფართოვების ლეგიტიმაცია მოახდინოს და ამ მიზნით 

„დაყავი და იბატონე“-ს გამოყენება ეფექტურ იარაღად მიაჩნია. იგი 

ასევე ცდილობს წარმოაჩინოს, რომ მსოფლიოს გავლენის 

სფეროებად დაყოფა ეს გარდაუვალი პროცესია და ადრე თუ გვიან 

მაინც მოხდება; რომ ეს ერთადერთი გზაა სტაბილურობის 

მისაღწევად და იმ გეოპოლიტიკური შტორმების თავიდან 

ასაცილებლად, რომელსაც ზესახელმწიფოები ქმნიან.  

ნატო რუსული ჰიბრიდული საფრთხეების პირისპირ 

სტატიის პირველ ნაწილში ჩვენ განვიხილეთ რუსული 

პოლიტიკის 3 მნიშვნელოვანი აქტორის ხედვები, რომლებიც 

ზუსტად ასახავს რუსული საგარეო პოლიტიკის ბუნებას და მის 

მოქმედების მეთოდებს. მეორე ნაწილში კი უშუალოდ ნატოს 

ჰიბრიდული საფრთხეების პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ და იმ 

კონტრზომებზე, რასაც ნატო რუსეთიდან მომდინარე ჰიბრიდული 

საფრთხეების შეკავებლად ატარებს.  

2014 წლის უელსის სამიტი 

ალიანსში დისკუსიებმა ჰიბრიდული ომის საფრთხის შესახებ 

ინტენსიური ხასიათი 2014 წლის ნატოს უელსის სამიტის წინ 

მიიღო. შედეგად, უელსის სამიტზე წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ 

ჰიბრიდული საფრთხეებისადმი ერთიან მიდგომაზე, რაც სამიტის 

მთავარი დოკუმენტის - დეკლარაციის მე-13 პუნქტში აისახა: „ჩვენ 

მივიღებთ ყველა შესაძლო ზომას, რათა ნატო ეფექტიანად 
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გაუმკლავდეს ჰიბრიდული ომის საფრთხეებიდან მომდინარე 

კონკრეტულ გამოწვევებს, სადაც ღია და საიდუმლო სამხედრო, 

გასამხედროებული და სამოქალაქო საშუალებების ფართო 

სპექტრი ერთიანი ფორმითაა გამოყენებული [5; 164]. ნატომ ასევე 

მიიღო მზადყოფნის სამოქმედო გეგმა (Readiness Action Plan – 

RAP), იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ალიანსს მტკიცედ და 

სწრაფად ეპასუხა უსაფრთხოების ახალი გამოწვევებისთვის, 

რომელიც რუსეთისგან მომდინარეობს. უელსის სამიტის 

დეკლარაციის მე-5 პუნქტში ვკითხულობთ: „დღეს ჩვენ 

დავამტკიცეთ ნატოს მზადყოფნის სამოქმედო გეგმა. ის 

უზრუნველყოფს აუცილებელი ზომების თანმიმდევრულ და 

ყოვლისმომცველ პაკეტს ნატოს საზღვრებსა და მის ფარგლებს 

გარეთ უსაფრთხოების გარემოში განხორციელებულ 

ცვლილებებზე რეაგირებისთვის, რაც მოკავშირეების შეშფოთებას 

იწვევს. ის პასუხობს რუსეთის მიერ წამოჭრილ გამოწვევებს და 

მათ სტრატეგიულ შედეგებს. ის ასევე პასუხობს იმ რისკებსა და 

საფრთხეებს, რომლებიც მომდინარეობს ჩვენი სამხრეთ 

სამეზობლოდან, ახლო აღმოსავლეთიდან და ჩრდილოეთ 

აფრიკიდან. ეს გეგმა აძლიერებს ნატოს კოლექტიურ თავდაცვას. ის 

ასევე აძლიერებს კრიზისების მართვის ჩვენს შესაძლებლობებს. ეს 

გეგმა თავის წვლილს შეიტანს იმაში, რომ ნატო დარჩეს ძლიერი, 

მტკიცე და პასუხისმგებელი ალიანსი, რომელსაც შეუძლია 

გაუმკლავდეს მიმდინარე და სამომავლო გამოწვევებს” [6].  

უელსის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებით, ალიანსმა 

ესტონეთში, ლატვიაში, ლიეტუვასა და პოლონეთში ბატალიონის 

ზომის მზადყოფნის მაღალი დონის მრავალეროვნული სამხედრო 

ქვედანაყოფები - საბრძოლო ჯგუფები (NATO’s multinationnal 

Battlegroups) განათავსა. გადაწყვეტილება, მოწყვლადი ქვეყნების 

ტერიტორიაზე წინასწარ განათავსონ სამხედრო კომპონენტები, 

პირადი შემადგენლობა, აღჭურვილობა და მარაგები, ადასტურებს 

ნატოს მზადყოფნას რუსეთის მხრიდან მომდინარე საფრთხეებისა 

და გამოწვევების შესაკავებლად [5; 165]. მოკავშირეებმა აგრეთვე 

აიღეს ვალდებულება რომ დაიწყებდნენ თავდაცვის ბიუჯეტის 

ეტაპობრივ ზრდას, ნატოში არსებული სტანდარტის დასა-

კმაყოფილებლად, რაც გულისხმობს თავდაცვაზე მთლიანი შიდა 

პროდუქტის არანაკლებ 2%-ის დახარჯვას.  
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2016 წლის ვარშავის სამიტი 

ვარშავის სამიტზე ნატო-ს წინაშე არსებულ მთავარ 

გამოწვევებად ალიანსის აღმოსავლეთიდან და სამხრეთიდან 

სახელმწიფო და არასახელმწიფო აქტორებისაგან მომდინარე 

სამხედრო, ტერორისტული, კიბერ და ჰიბრიდული საფრთხეები 

დასახელდა. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

მიენიჭა რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს, ასევე, ახლო 

აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთ აფრიკაში არსებულ 

უსაფრთხოების გარემოს და მათ გავლენას ნატო-ს წევრი 

სახელმწიფოების უსაფრთხოებაზე [7]. სწორედ აღნიშნულ 

სამიტზე, კიბერსივრცე ნატოს მეოთხე სამოქმედო არეალად 

განისაზღვრა ხმელეთთან, ზღვასა და ჰაერთან ერთად, რაც 

უდავოდ წინგადადგმული ნაბიჯი იყო რუსეთიდან მომდინარე 

ჰიბრიდული საფრთხეების შეკავების გზაზე. ნატოს წევრო 

ქვეყნების მხრიდან ეროვნული კიბერთავდაცვითი 

შესაძლებლობების განმტკიცება, კიბერგანზომილების ნატოს 

საოპერაციო არეალში შეყვანა; მუდმივი წვრთნები და რაც 

მთავარია, კიბერშეტევის ნატოს მე-5 მუხლით გათვალისწინებული 

კოლექტიური თავდაცვის ვალდებულების ქვეშ მოქცევა 

განამტკიცებს ნატოს შეკავების პოტენციალს, რაც პირდაპირი 

გზავნილია მოწი¬¬ნააღმდეგისთვის, რომ ნატოს ნებისმიერი 

წევრის წინააღმდეგ განხორ¬ციელებული კიბერშეტევა ძვირად 

დაუჯდება, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური და 

სამხედრო თვალსაზრისით [5; 180]. სწორედ ამ მიზნით, ნატომ 

2017 წელს, თებერვლის მინისტერიალზე ნატოს სამეთაურო 

სტრუქტურის ფარგლებში კიბეროპერაციების ახალი ცენტრის 

დაფუძნება გადაწყვიტა, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს ალიანსის 

კიბერსაფრთხეებთან ბრძოლის შესაძლებლობებს.  

ვარშავის სამიტის შემდგომ გამოქვეყნებულ კომუნიკეში ასევე 

აღინიშნა, რომ ნატო უფლებას იტოვებს გამოიყენოს კოლექტიური 

თავდაცვის მეხუთე მუხლი, ჰიბრიდული საფრთხეების 

გასანეიტრალებლად. კომუნიკეს 72-ე პუნქტში ვკითხულობთ: „ამ 

გამოწვევის საპასუხოდ, ჩვენ მივიღეთ სტრატეგია და პრაქტიკული 

მოქმედების გეგმები ნატოს როლის შესახებ ჰიბრიდული ომის 

წინააღმდეგ ბრძოლაში. ნატო მზადაა დაეხმაროს მოკავშირეს 

ჰიბრიდული კამპანიის ნებისმიერ ეტაპზე. ალიანსი და 

მოკავშირეები მზად იქნებიან დაუპირისპირდნენ ჰიბრიდული 
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ომს, კოლექტიური თავდაცვის ფარგლებში. საბჭომ შეიძლება 

გადაწყვიტოს ვაშინგტონის ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 

გამოყენება. ალიანსი მოწოდებულია ეფექტური თანამ-

შრომლობისა და კოორდინაციისაკენ, როგორც ეს შეთანხმებულია 

პარტნიორებთან და შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, 

განსაკუთრებით კი ევროკავშირთან, ჰიბრიდული ომის 

წინააღმდეგ საბრძოლველად“[7]. 

2018 წლის ბრიუსელის სამიტი 

2018 წლის 12-13 ივლისს ნატოს შტაბ-ბინაში გამართულ 

სამიტზე გაცხადდა, რომ ევროატლანტიკური მშვიდობის წინაშე 

მდგარი საფრთხეებისა და გამოწვევების ერთ-ერთი მთავარი 

წყარო არის რუსეთის ფედერაცია. თავისი აგრესიული ქმედებებით 

იგი ძირს უთხრის ერთიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი 

ევროპის იდეას, ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებასა და წესებზე 

დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს [5; 154]. ბრიუსელის 

სამიტზე მიღებული დეკლარაციის მე-6 პუნქტში ვკითხულობთ: 

„ევროატლანტიკური უსაფრთხოების გარემო გახდა ნაკლებად 

სტაბილური და პროგნოზირებადი რუსეთის მიერ ყირიმის 

უკანონო და არალეგიტიმური ანექსიისა და აღმოსავლეთ 

უკრაინაში მიმდინარე დესტაბილიზაციის შედეგად; რუსეთი ასევე 

საფრთხეს უქმნის ევროატლანტიკური უსაფრთხოებას და 

სტაბილურობას, ჰიბრიდული ქმედებებით, მათ შორის საარჩევნო 

პროცესებში და ჩვენი მოკავშირეების სუვერენიტეტში ჩარევის 

მცდელობებით, როგორც ეს გააკეთა მონტენეგროში, 

გავრცელებული დეზინფორმაციული კამპანიებისა და მავნე 

კიბერაქტივობების მეშვეობით. ჩვენ ვგმობთ თავდასხმას 

სამხედრო დონის ნერვული აგენტის გამოყენებით სოლსბერიში, 

გაერთიანებულ სამეფოში, და აღვნიშნავთ ქიმიური იარაღის 

აკრძალვის ორგანიზაციის (OPCW) დამოუკიდებელ 

დადასტურებას, ნერვული აგენტის გამოყენების შესახებ[8]. 

დეკლარაციის მე-20 პუნქტში კი საუბარია, რომ კიბერ საფრთხეები 

სულ უფრო კომპლექსური, ხშირი და დესტრუქციული ხდება და 

რომ ნატო აუცილებლად გააგრძელებს საკუთარი 

კიბერშესაძლებლობების გაძლიერებას, რათა ეფექტურად 

უპასუხოს სახელმწიფო და არასახელმწიფო აქტორებისგან 

მომდინარე საფრთხეებს.  
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ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბრიუსელის დეკლარაციის 21-ე 

პუნქტიც, სადაც კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ ნატო მზად არის 

მხარი დაუჭიროს იმ მოკავშირეს, რომელიც ჰიბრიდული 

საფრთხეების პირისპირ აღმოჩნდება და საჭიროების შემთხვევაში 

აამოქმედოს კოლექტიური თავდაცვის მეხუთე მუხლიც, ისევე 

როგორც შეიარაღებული თავდასხმის შემთხვევაში: „ჩვენი ქვეყნები 

მზარდი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდნენ როგორც სახელმწიფო, 

ისე არასახელმწიფო აქტორების მხრიდან, რომლებიც იყენებენ 

ჰიბრიდულ აქტივობებს, რაც მიზნად ისახავს მშვიდობას 

კრიზისსა და კონფლიქტს შორის საზღვრების წაშლას და 

გაურკვევლობის შექმნას. მიუხედავად იმისა, რომ ჰიბრიდულ 

საფრთხეებზე რეაგირების ძირითადი პასუხისმგებლობა ეკისრება 

სამიზნე ქვეყანას, ნატო მზადაა, საბჭოს გადაწყვეტილებით, 

დაეხმაროს მოკავშირეს ჰიბრიდული კამპანიის ნებისმიერ ეტაპზე. 

ჰიბრიდული ომის შემთხვევაში, საბჭომ შეიძლება გადაწყვიტოს 

გამოიყენოს ვაშინგტონის ხელშეკრულების მე-5 მუხლი, ისევე 

როგორც შეიარაღებული თავდასხმის შემთხვევაში“[8]. აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ 2018 წლის ივლისში, ბრიუსელის ნატოს სამიტზე 

დამტკიცდა ნატოს მზადყოფნის ინიციატივა ე.წ. ოთხი ოცდაათი 

(„Four Thirties” Nato Readiness Initiative), რომლის მიხედვითაც 

მოკავშირეებმა აიღეს ვალდებულება, რომ 2020 წლისთვის 

სათანადო მზადყოფნაში მოიყვანენ 30 ბატალიონს, 30 საჰაერო 

ესკადრილიას და 30 სამხედრო საბრძოლო ხომალდს, რომლებიც 

მზად იქნება გამოყენებისთვის მაქსიმუმ 30 დღეში[5; 171]. 

შეჯამება 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ, კრემლი კვლავ ცდილობს 

შეინარჩუნოს გავლენის სფეროები პოსტ-საბჭოთა სივრცეში და ამ 

გზით შეაჩეროს ნატოსა და ევროკავშირის მოახლოება მის 

საზღვრებთან. სწორედ ამ მიზნით ევგენი პრიმაკოვმა 90-იან 

წლებში შეიმუშავა ერთგვარი „დოქტრინა“, რომლის მიხედვითაც 

უნიპოლარული მსოფლიო ამერიკის შეერთებული შტატების 

დომინანტური როლით მიუღებელი იყო რუსეთისთვის, რომ 

შექმნილი კრიზისები არა ერთ არამედ რამდენიმე მსხვილი 

მოთამაშის ჩართულობით უნდა მოგვარებულიყო. პრიმაკოვი 

ასევე მიიჩნევდა, რომ პოსტ-საბჭოთა სივრცე უნდა ყოფილიყო 

რუსეთის ექსკლუზიური გავლენის სფერო სადაც სხვა 

მნიშვნელოვანი მოთამაშეები არ უნდა დაეშვათ. პრიმაკოვის 
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ხედვები შემდგომ კიდევ უფრო განავითარა გენერალმა ვალერი 

გერასიმოვმა და თავის სტატიაში ხაზი გაუსვა ომის წარმოების 

არაკონვენციური მეთოდების გამოყენების მზარდ ეფექტიანობას, 

რაც რუსეთს საკუთარი ინტერესების გასატარებლად უნდა 

გამოეყენებინა. ბოლოს კი განვიხილეთ ვლადისლავ სურკოვის 

სტატია, სადაც იგი აცხადებდა, რომ გავლენის სფეროები ადრე თუ 

გვიან აუცილებლად გაჩნდებოდა და ეს იქნებოდა ერთადერთი 

გზა გეოპოლიტიკური შტორმების თავიდან ასაცილებლად. 

სურკოვი ასევე ხაზს უსვამდა, რომ მეთოდი „დაყავი და იბატონე“ 

კვლავაც ეფექტურად მუშაობდა და რუსეთს მისი გამოყენება 

კვლავაც უნდა გაეგრძელებინა.  

ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში კი რუსეთიდან მომდინარე 

ჰიბრიდულ საფრთხეებზე მსჯელობას სერიოზული სახე 2014 

წლის უელსის სამიტზე მიეცა, მას შემდეგ რაც რუსეთმა ყირიმის 

ანექსია მოახდინა და უკრაინის აღმოსავლეთში ახალ კონფლიქტს 

დაუდო სათავე. 2014 წლის სამიტზე მნიშვნელოვანი 

გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული, რაც მიზნად ისახავდა ნატოს 

ადაპტირებას და რეფორმირებას, რათა იგი ეფექტურად 

გამკლავებოდა ახალ ჰიბრიდულ საფრთხეებს. ეს ტენდენცია 

შემდგომ სამიტებზეც შენარჩუნდა რაც გამოიხატა წევრ ქვეყნებში 

სამხედრო დანაყოფების განთავსებაში, კიბერ-სივრცის ნატოს 

მეოთხე სამოქმედო არეალად გამოცხადებაში (მიწა-ჰაერი-ზღვის 

შემდეგ) და ჰიბრიდული საფრთხეების წინააღმდეგ კოლექტიური 

თავდაცვის მე-5 მუხლის ამოქმედების შესაძლებლობაში, რაც 

ნატოს მდგრადობას მოქნილობასა და ეფექტურობას გაზრდის. 

ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი დღეს გაცილებით უფრო 

მომზადებულია ეფექტურად უპასუხოს რუსეთიდან მომდინარე 

ჰიბრიდულ საფრთხეებს და აქტივობებს. ნატოს სამხედრო 

ბიუჯეტი ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გაიზარდა და 2020 წელს 

1 ტრილიონ დოლარს მიაღწია. 
[https://www.visualcapitalist.com/this-is-how-much-nato-
countries-spend-on-defense/]  

 ბოლო 4 წელიწადში ნატომ მნიშვნელოვნად გაზარდა 

შეკავებისა და კრიზისების მართვაზე ორიენტირებული სამხედრო 

წვრთნების რაოდენობა ხმელეთზე ზღვაზე და ჰაერში. სამხედრო 

წვრთნები ეხმარება ნატოს წევრ და პარტნიორ ქვეყნებს, ერთად და 

https://www.visualcapitalist.com/this-is-how-much-nato-countries-spend-on-defense/
https://www.visualcapitalist.com/this-is-how-much-nato-countries-spend-on-defense/
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ერთგვაროვნად მოემზადონ არსებულ საფრთხეებსა და 

გამოწვევებზე საპასუხოდ [5; 169-170].  
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Irakli Meladze 

NATO Hybrid Warfare Policy 
 

Summary 
 

The North Atlantic Treaty Organization (NATO) is a military-political 

alliance formed on April 4, 1949. The main goal of the alliance is to ensure 

peace in the North Atlantic region, as well as the freedom and security of its 

member states. 

Events of the last decade, such as the annexation of Crimea by Russia, 

interference in the US presidential elections in 2016, an attempted coup in 

Montenegro, and so on, the North Atlantic Alliance has faced the new 

hybrid threats. Since the Wales Summit in 2014, NATO has been actively 

discussing a common approach and taking all possible measures to enable 

the Alliance to effectively counter future hybrid threats and actions from the 

Russian Federation. 
 

Keywords: NATO, Russian Federation, hybrid threats, collective defence, 

Primakov "doctrine", Gerasimov "doctrine", cyber security. 
 

Reviewer: Associate Professor Davit Kukhalashvili, Caucasus International 

University. Director of National and Corporative Educational-Research 
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Ираклий Меладзе 

Политика НАТО в отношении гибридных угроз 
 

Резюме 
 

Организация Североатлантического договора (НАТО) - военно-

политический союз, образованный 4 апреля 1949 года. Основная цель 

союза - обеспечение мира в Североатлантическом регионе, а также 

свободы и безопасности его членов- государств. 

События последнего десятилетия, такие как аннексия Крыма 

Россией, вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, 

попытка государственного переворота в Черногории и так далее, 

Североатлантический альянс столкнулся с новыми гибридными 
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угрозами. После саммита в Уэльсе в 2014 году НАТО активно 

обсуждает единый подход и принимает все возможные меры, 

позволяющие Североатлантическому союзу эффективно 

противодействовать будущим гибридным угрозам со стороны 

Российской Федерации. 
 

Ключевые слова: НАТО, Российская Федерация, гибридные угрозы, 

коллективная оборона, «доктрина» Примакова, «доктрина» 

Герасимова, кибербезопасность. 
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ეკონომიკა 
 

ნინო ხარატი 

სახელმწიფო საწარმოთა მართვის პრაქტიკა შვედეთის 

მაგალითზე 
 

ნაშრომში წარმოჩენილია შვედეთის სახელმწიფოს 
გამოცდილება სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი 
საწარმოების მართვის პროცესში.  განხილულია შესაბამისი 
უფლებამოსილების განხორციელების სამართლებრივი 
საფუძვლები და ნაჩვენებია ის  გამოწვევები, რომელთა წინაშეც 
დგას სახელმწიფო, კერძო პარტნიორულ ურთიერთობებში.  
ჩამოყალიბებულია ის ძირითადი ასპექტები, რითაც შვედეთის 
სახელმწიფო ახორციელებს სახელმწიფო საწარმოების მართვასთან 
დაკავშირებულ საქმიანობას, მათ შორის განხილულია 
სახელმწიფო საკუთრების პოლიტიკა და სახელმწიფო საწარმოების 
მართვის ცენტრალიზირებული  მოდელი და მისი უპირატესობები 
სხვა მოდელებთან მიმართებაში. 
 

საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფო საკუთრების პოლიტიკა, 
სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოები, 
მართვის მოდელი. 
 

თანამედროვე ეტაპზე  სახელმწიფო მართვის მოდერნიზაციის 

პროცესისათვის, სტრატეგიულ ხედვაში მნიშვნელოვანია, საჯარო 

და კერძო სექტორის თანამშრობლობის ფარგლებში 

განხორციელებული მმართველობითი ღონისძიებების გატარება 

და შესაბამისად   საჯარო და კერძო ინტერესების ბალანსის დაცვა. 

ის ფაქტი, რომ მართვაში ფართოდ ინერგება კერძო-

სამართლებლივი საქმიანობის ფორმები,  შესაბამისად   

განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საყოველთაო ინტერესების 

გათვალისწინებით, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული 

ამოცანების განხორციელების მიზნით სახელმწიფოს  წილობრივი 

მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების (შემდგომში - სახელმწიფო 

საწარმო) მართვის პროცესების განხორციელება. 

სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით შექმნილ საწარმოთა 

კორპორაციული მმართველობა, საერთაშორისო პრაქტიკის 

თანახმად, ძირითადად სამი  მოდელის შესაბამისად  
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ხორციელდება. საყურადღებოა, რომ ყოველ მათგანს ეს იქნება 

დეცენტრალიზებული, ე.წ. დუალისტური მოდელი - ორმაგი 

მმართველობის სისტემა თუ ცენტრალიზებული მოდელი,   

გააჩნია  თავისი უპირატესობები და ნაკლოვანებები. 

ცენტრალიზებული მმართველობის ეფექტიანობაზე მეტყველებს 

საერთაშორისო პრაქტიკა, რადგანაც თითქმის ყველა 

განვითარებული ქვეყანა ცდილობს აღნიშნულ მოდელზე 

გადასვლას. ექსპერტები მიუთითებენ, რომ მართვის ეს მოდელი 

განსაკუთრებით  მიზანშეწონილია განვითარებადი და მცირე 

ზომის ქვეყნებისთვის, სადაც შრომითი ბაზრის არასაკმარისი 

განვითარების გამო რთულია შესაბამისი მაღალი დონის 

პროფესიული და ექსპერტული ცოდნის თავმოყრა სხვადასხვა 

სამინისტროებში.[1]  ამასთან, საყურადღებოა, რომ  OECD 

(ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია 

- Organisation for Economic Co-operation and Development) და IDB 

(Inter-American Development Bank) თავის რეკომენდაციებში 

ცალსახად მიუთითებენ კორპორაციულ მართვაში 

ცენტრალიზებული მმართველობის მოდელის უპირატესობაზე 

სხვა მოდელებთან მიმართებაში. OECD-ს რეკომენდაციების 

შესაბამისად  ყველაზე მიზანშეწონილად მიჩნეულია 

ცენტრალიზებული მართვის მოდელის გამოყენება  - როდესაც 

ერთიანი ორგანო ახორციელებს პარტნიორის უფლებამოსილებას 

ყველა სახელმწიფო საწარმოში, ხოლო იმ შემთხვევაში  თუ 

მმართველობის სრული ცენტრალიზება შეუძლებელია, მაშინ 

მინიმალური მოთხოვნაა და რეკომენდირებულია,  არსებობდეს 

ერთი ორგანო, რომელიც განსაზღვრავს  მართვის საერთო 

პოლიტიკას და კოორდინაციას გაუწევს სხვა უწყებების მიერ 

საწარმოთა მართვის პროცესს.[2] IDB-ის მიერ,  ცენტრალიზებული 

მოდელი განიხილება მოდელად, რომელსაც შეუძლია ყველაზე 

არსებითად დაეხმაროს სახელმწიფოს, სახელმწიფო საწარმოებში 

არსებული პრობლემების  დაძლევასა და აღმოფხვრაში, რომელთა  

არსებობასაც  ძირითადად განაპირობებს ის გარემოება, რომ 

საწარმოებს ჰყავთ სხვადასხვა მფლობელები, განსხვავებული და/ან 

წინააღმდეგობრივი მიზნებით. ცენტრალიზებული მოდელი კი 

ითვალისწინებს ერთიან ორგანოს, რომელსაც გააჩნია 

უფლებამოსილება განახორციელოს პარტნიორის ყველა უფლება-

მოვალეობები. [3]  
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აღნიშნულის გათვალისწინებით, საჯარო და კერძო 

თანამშრომლობის კონტექსტში საყურადღებოა იმ პრაქტიკული  

ასპექტების წარმოჩენა,  რომელიც ხორციელდება შვედეთში 

სახელმწიფო საწარმოების მართვის ცენტრალიზირებული 

მოდელის გამოყენებით. საყურადღებოა, რომ შვედეთი, 

ინოვაციების შექმნისა და გამოყენების თვალსაზრისით, 

მსოფლიოში მოწინავე პოზიციებზე იმყოფება, ხოლო  შვედეთის  

ეკონომიკური პოლიტიკის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს 

ქვეყნის ინოვაციური სამრეწველო პოლიტიკა, რომლის 

ეფექტიანობის ზრდას მნიშვნელოვან წილად განაპირობებს 

სახელმწიფოსა და კერძო ბიზნესის ინტერესების თანხვედრა, 

რამდენადაც ორივე მხარე ორიენტირებულია ეკონომიკის 

განვითარების ხელშეწყობაზე. აღსანიშნავია, რომ შვედეთის 

ეროვნული ინოვაციური სამრეწველო პოლიტიკის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი თავისებურებაა დარგის მართვაში სახელმწიფოს 

აქტიური მონაწილეობა და მასობრივი პრივატიზაციის, 

ეკონომიკური ინტეგრაციისა და გლობალიზაციის პირობებშიც კი, 

შვედეთის მთავრობა თავის ხელში ინარჩუნებს მრეწველობის 

განვითარების უმთავრეს ბერკეტებს.  შვედეთის სახელმწიფო 

გვევლინება სამუშაო ძალის უდიდეს დამქირავებლად და ფასიანი 

ქაღალდების უმსხვილეს მფლობელად.[4] 

სახელმწიფო საწარმოები, შვედეთის ბიზნეს სექტორის 

მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს.  შვედეთის 

სახელმწიფოსათვის მდგრადი განვითარების ღირებულების 

შექმნა, ქვეყნის კორპორაციული მართვის ცენტრალურ ნაწილს 

წარმოადგენს. აღსანიშნავია, რომ სწორედ, გრძელვადიანი და 

მდგრადი ღირებულების შექმნა და განვითარება არის 

საზოგადოების განვითარების ის სისტემა, რომელიც 

საზოგადოების ეკონომიკური განვითარებისა და გარემოს დაცვის 

ინტერესების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს ადამიანის 

კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის ხარისხის ზრდას, 

რაციონალურ, ეფექტურ, ეკონომიურ და ინოვაციურ მართვის 

სისტემას. მნიშვნელოვანია, რომ შვედეთის მთავრობის მიზანს 

წარმოადგენს  ქვეყნის ინოვაციური შესაძლებლობების 

გაძლიერება და  ინოვაციებისთვის ისეთ გარემოს შექმნა, რომელიც 

ხელს შეუწყობს  ქვეყნის განვითარებას. აღნიშნულის 

განსახორციელებლად, კი სახელმწიფომ როგორც მესაკუთრემ, 
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განსაზღვრა კონკრეტული მიმართულებები, სადაც სახელმწიფო 

საწარმოთა ფუნქციონირება ქვეყნის სტრატეგიული მიზნების 

მდგრადი განვითარებისათვის საჭირო ღირებულებების შექნას 

შეუწყობს ხელს. მთავრობა უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს 

სახელმწიფო საწარმოების აქტიურ და პროფესიონალურ მართვას, 

გრძელვადიანი ღირებულების შექმნის მიზნით. კერძოდ 

სახელმწიფო საწარმოებმა უნდა იმოქმედონ სანიმუშო გზით 

მდგრადი ბიზნესის სფეროში და სარგებლობდნენ საზოგადოების 

ნდობით. რათა სახელმწიფო საწარმოებმა ხელი შეუწყონ 

ეკონომიკურ ეფექტურობას და კონკურენციას ქვეყნის მასშტაბით, 

სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს ეფექტური კორპორაციული 

მმართველობა.[5]  

სახელმწიფო საწარმოების მართვის საკითხებთან 

დაკავშირებული პოლიტიკის ფორმირება და მმართველობითი 

ღონისძიებების განხორციელება შვედეთის საწარმოებისა და 

ინოვაციების სამინისტროს (Ministry of Enterprise and Innovation) 

კომპეტენციას განეკუთვნება. სახელმწიფო საწარმოების მართვა 

შვედეთში ცენტრალიზირებული მოდელის მიხედვით 

ხორციელდება და სახელმწიფო კომპანიის პარტნიორის 

უფლებამოსილების აქტიური განმახორციელებელია. სახელმწიფო 

საწარმოების პორტფელი შეიცავს სრულად და ნაწილობრივ 

საკუთრებაში არსებულ 46 საწარმოს, სადაც დასაქმებულ პირთა 

რაოდენობაა 135 000.[6] ამასთან, აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო 

საწარმოებიდან 22 საწარმოს მთავრობისაგან განსზღვრული აქვს 

სპეციალური ამოცანები, საჯარო მიზნების განსახორციელებლად. 

მაგალითად სახელმწიფო საწარმოთა დარგობრივი განაწილება 

2020 წლის მდგომარეობით შემდეგნაირია: ძირითადი 

ინდუსტრია/ენერგეტიკა - 53 %, ინფრასტრუქტურა-7%,  

ტრანსპორტი - 3 %, ტელეკომუნიკაცია 8%, საკუთრება- 12 %, 

ფინანსები - 8%, მომსახურება 7 %, სამომხმარებლოსაქონელი- 2 %, 

მნიშვნელოვანი დატვირთვა 53 % მოდის მაინც 

ინდუსტრია/ენერგეტიკის სექტორზე. [5] 

აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო საწარმოების შესახებ 

მთავრობის 2020 წლის წლიურ  ანგარიშში მითითებულია, რომ  

შვედეთის მთავრობის მიზანია სახელმწიფო საწარმოებმა შექმნან 

საზოგადოებისათვის ღირებული პროდუქტი და უზრუნველყონ 

საჯარო მიზნების განსახორციელებლად დაკისრებული 

https://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-enterprise-and-innovation/
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ამოცანების შესრულება.  აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად,  

სახელმწიფო გამოხატავს მზაობას აიღოს პასუხისმგებლობა და 

განახორციელოს მხარდაჭერა სახელმწიფო საწარმოების მიმართ, 

რომელთაც უწევთ ძალიან აქტიური, სისტემური, მნიშვნელოვანი 

და საპახუხისმგებლო საქმიანობის განხორციელება; გადადგან 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და განახორციელონ სრული ინტეგრაცია 

სახელმწიფოებრივად მნიშვნელოვანი ღირებულებების შექმნის 

პროცესში. 2020 წელს დაწყებული პანდემიის პროცესმა, დიდი 

გავლენა მოახდინა ბიზნეს სექტორზე და  მნიშვნელოვანად 

დაზარალდა მცირე თუ საშუალო ბიზნესი, მათ შორის  

სახელმწიფო საწაროებიც. მთავრობამ სახელმწიფო საწარმოების 

მხრდასაჭერად განახორციელა სხვადასხვა ღონისძიებები. 

სახელმწიფომ განსაზღვრა პრიორიტეტები მნიშვნლოვანი  

სერვისების უზრუნველსაყოფად  და ინვესტიციები განახორციელა 

ძირითადად ჯანდაცვის პროფილის მქონე საწარმოებში 

კაპიტალური შენატანის გზით და ცხადჰყო სახელმწიფოს მზაობა 

სახელმწიფო საწარმოების ხელშესაწყობად.[5] 

ნიშანდობლივია, რომ  ანგარიშში ინდივიდუალურად არის  

განხილული ყველა სახელმწიფო წილობრივი მონაწილოებით 

შექმნილი საწარმო, მიმოხილულია კომპანიის მდგრადი 

ღირებულებების შექმნის მიზნები, საწარმოს მიერ  

განხორციელებული პროექტები, მთავრობისგან საჯარო 

პოლიტიკის დავალების მიღებისა და შერულების თაობაზე, 

საწარმოს ხელმძღვანელობისა და აუდიტორის შესახებ შესაბამისი 

ინფორმაცია,  საწარმოს ის ძირითადი ფინანსური ინდიკატორები 

როგორიცაა; შემოსავლები, გაყიდვები, მოგება, ბალანსი, აქტივი, 

დავალიანება, და სხვა. 

აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფო საკუთრების პოლიტიკისა და 

მასთან დაკავშირებული უფლებამოსილების განხორციელების 

ჩარჩოები დადგენილია სახელმწიფო საკუთრების პოლიტიკით 

(State Ownership Policy) [7] რომელიც თავდაპირველად მიღებულ 

იქნა 2016 წლის 22 დეკემბერს,  ახალი პოლიტიკის დოკუმენტი, 

რომელიც მთავრობის მიერ მიღებულ იქნა 2020 წლის 27 

თებერვალს მოიცავს იმ მნიშვნელოვან საკითხებს, რითაც 

მთავრობა ახორციელებს სახელმწიფო საწარმოების მართვასთან 

დაკავშირებულ პოლიტიკას. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ იგი 

მოიცავს პოლიტიკის განხორციელებისათვის მთელ რიგ 
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მიმართულებებს, როგორიცაა: საკანონმდებლო მასივი, 

კორპორაციული მართვის კოდექსი, მთავრობის მიერ 

განსაზღვრული პრინციპები, მთავრობის მართვის მანდატი, 

ფინანსური მიზნები, საწარმოს შიდა აუდიტის სისტემა, 

ანგარიშვალდებულება  და სხვა. 

შვედეთში სახელმწიფო საწარმოებისა და კერძო კომპანიების 

საქმიანობის რეგულაციები ერთიან საკანონმდებლო სივრცეშია 

მოქცეული. საწარმოთა რეგულირებას ახდენს მაგალითად,  კანონი 

“კომპანიათა შესახებ“ (Companies Act), წლიური ანგარიშების აქტი, 

კონკურენციის აქტი, ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ აქტი, 

დაცვის უსაფრთხოების აქტი და ფასიანი ქაღალდების ვაჭრობასა 

და შიდა ვაჭრობასთან დაკავშირებული კანონმდებლობა. მათზე 

ასევე ვრცელდება ევროკავშირის პირდაპირ მოქმედი 

რეგულაციები, კერძოდ, ბაზრის ბოროტად გამოყენების 

რეგულაცია (MAR) და მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია 

(GDPR). კერძო კომპანიების მსგავსად, სახელმწიფო საწარმოები, 

რომლებიც კონკრეტულ სექტორში მუშაობენ, შეიძლება ასევე 

დაექვემდებარონ შესაბამისი სექტორის სპეციფიკურ 

კანონმდებლობას. ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესები 

ვრცელდება სახელმწიფოს მხრიდან როგორც სახელმწიფო 

საკუთრებაში მყოფი საწარმოების, ასევე კერძო კომპანიების ყველა 

დახმარებაზე. ამ წესების მიზანია ხელი შეუშალოს სახელმწიფოს 

მიერ კონკურენციის დამახინჯებას სუბსიდირების გზით და ხელი 

შეუწყოს ჯანსაღ კონკურენტუნარიანი გარემოს შექნას.                                                                                                                                       

აღსანიშნავია, რომ დღეს მოქმედი შვედეთის კორპორაციული 

მართვის კოდექსი (The swedish corporate governance code), [8]  2020 

წლის    01 იანვრიდან  შევიდა ძალაში, რომელიც წარმოადგენს 

2016 წლის კოდექსის კორექტირებულ ვარიანტს.   იგი 

განსაზღვრავს შვედური კორპორაციული მართვის მოდელს და 

კორპორაციული მართვის წესებს, კოდექსი სრულად ვრცელდება 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ იმ საწარმოებზე, რომელთა 

წილებიც დაშვებულია ვაჭრობაში შვედეთის რეგულირებულ 

ბაზარზე, კოდექსი ასევე  გამოიყენება  იმ საწარმოების მიერ, 

რომელთა წილებიც არ არის დაშვებული ბაზარზე. ამასთან, აქვე 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კანონით განსაზღვრული   გარკვეული 

წესები, მაგ: დირექტორთა საბჭოს არჩევისა და აუდიტორების 

არჩევის წესები მათზე არ ვრცელდება. იქიდან გამომდინარე, რომ 
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კოდექს აქვს რეკომენდაციული ხასიათი, სახელმწიფო აწარმოებს 

დიალოგს დანარჩენ პარტნიორებთან, კოდექსის შესაბამისად 

გამოყენების თაობაზე იმ სახელმწიფო საწარმოებში, რომელთა 

წილებიც არ დაიშვება ვაჭრობაში შვედეთის რეგულირებულ 

ბაზარზე და ამასთან სახელმწიფო წილობრივი მონაწილეობა 

მცირეა. 

მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო აქტივები, როგორც წესი 

იმართება მთავრობის მიერ, შვედეთის ბიუჯეტის აქტის (Swedish 

Code of Statutes, Budget Act (2011:2030)) მე-8 თავის თანახმად, [9] 

მთავრობას არ აქვს უფლება რიქსდაგის ნებართვის გარეშე 

შეიძინოს ან გაასხვისოს  წილები/აქციები იმ სახელმწიფო 

წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოების, სადაც 

ფლობს ხმათა ნახევარზე მეტს. აღსანიშნავია,  რომ  მთვარობის 

საქმიანობის მაკონტროლებელ ორგანოს წარმოადგენს რიქსდაგი, 

რომელსაც მთავრობა  ყოველწლიურად წარუდგენს ანგარიშს 

შესრულებული სამუშაოების შესახებ.  

სახელმწიფო საკუთრების პოლიტიკის დოკუმენტში  

განხილულია ის ფინანსური მიზნები, რომლებიც მნიშვნელოვანი 

ინსტრუმენტებია სახელმწიფო საწარმოების მართვის პროცესში, 

ფინანსური მიზნები ძირითადად განისაზღვრება შემდეგი 

კატეგორიების მიხედვით:  მომგებიანობის სამიზნეები, კაპიტალის 

სტრუქტურისა და დივიდენდების მიზნები. ამასთან 

მნიშვნელოვანია საწარმოს კაპიტალის ოდენობის მაჩვენებლის 

განსაზღვრა და რისკების განსაზღვრა. 

ნიშადობლივია, რომ ფინანსური მიზნები მიიღება კომპანიის 

საერთო კრების მიერ და დოკუმენტირებულია შედგენილ ოქმებში.  

ფინანსური მიზნები მოქმედებს მანამ, სანამ ახალი ან შეცვლილი 

მიზნები არ იქნება მიღებული საერთო კრების მიერ. რიქსდაგის 

წევრებს აქვთ შესაძლებლობა დაესწრონ კომპანიის საერთო კრებას, 

იმ საწარმოებში სადაც სახელმწიფო ფლობს ხმათა 50 % -ზე მეტს,  

თუმცა ამის თაობაზე მათ საერთო კრებამდე არა უგვიანეს ერთი 

კვირით ადრე უნდა შეატყობინონ საწარმოს. სახელმწიფო 

საწარმოების საერთო კრებებზე დასწრება საზოგადოების 

დაინტერესებულ პირებსაც შეუძლიათ, მათაც ერთი კვირით ადრე 

უნდა აცნობონ ამის თაოაბაზე საწარმოს.  წლიურ საერთო კრებაზე,  

დამსწრე  საზოგადოების წევრებს შეუძლიათ კითხვები დაუსვან 

დირექტორთა საბჭოს,  რომელიც პასუხისმგებელია 
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უზრუნველყოს საწარმოს სამაგალითო მართვა კანონმდებლობის, 

მისი წესდების და მფლობელის ნებისმიერი მითითების 

ფარგლებში. დირექტორთა საბჭო პასუხისმგებელია საწარმოს 

ორგანიზებაზე და მის საქმეებზე. ეს მოიცავს ეფექტურ შიდა 

კონტროლს, რისკების მართვას და საწარმოს საქმიანობის 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობას. დირექტორთა საბჭო 

რამდენიმე დირექტორისაგან შედგება და მთავრობაში საბჭოს  

არჩევის პროცესს კოორდინაციას უწევს შვედეთის საწარმოებისა 

და ინოვაციების სამინისტრო, დირექტორთა საბჭოს ჰყავს 

თავმჯდომარე, რომელიც საწარმოს საერთო კრებაზე აირჩევა.  

დირექტორთა საბჭოს შიდა აუდიტის საჭიროების 

ყოველწლიურად შეფასებას ახორციელებს. იმ კომპანიებში, 

რომლებსაც არ ჰყავთ შიდა აუდიტი, დირექტორთა საბჭომ იღებს 

ზომებს აუდიტორების  შერჩევასთან დაკავშირებით. აუდიტორთა 

შესარჩევი წინადადებები უნდა გამოქვეყნდეს საწარმოს 

ვებგვერდზე, მესაკუთრე ყოველთვის არის პასუხისმგებელი 

აუდიტორების არჩევაზე და აუდიტორების შერჩევა ხდება 

ყოველწლიურად საერთო კრებაზე. აუდიტორები ინიშნება ერთი 

წლის ვადით. აუდიტორს ევალება დამოუკიდებლად შეისწავლოს 

საწარმოს ადმინისტრაციის საქმიანობა, საწარმოს წლიური 

ანგარიშებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხები და სხვა. 

საერთო კრების მიერ დანიშნული აუდიტორის გარდა, შვედეთის 

ეროვნული აუდიტის ოფისს უფლება აქვს, როგორც ეს 

განსაზღვრულია აუდიტის შესახებ აქტით (Act on Audit of State 

Activities (2002: 1022)), [10] დანიშნოს აუდიტორები იმ 

საწარმოებში, რომლებშიც სახელმწიფოს აქვს მაკონტროლებელი 

გავლენა.    შვედეთის ეროვნული აუდიტის ოფისი საპარლამენტო 

კონტროლის ნაწილია. მათი მიზანია რიქსდაგს წარუდგინონ 

სახელმწიფო ფინანსების კოორდინირებული და დამოუკიდებელი 

აუდიტის შედეგები. ის არის ერთადერთი ორგანო, რომელსაც 

შეუძლია ყველა სახელმწიფო ფინანსების აუდიტის ჩატარება. [11]    

სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილია მთავრობის მიერ 

განსაზღვრული პრინციპები რითაც განისაზღვრება 

ანაზღაურებისა და დასაქმების პირობები გარკვეული 

თანამდებობის პირებისთვის სახელმწიფო საწარმოებში. 

კორპორაციული მართვის პრინციპები მიზნად ისახავს 

სახელმწიფო საწარმოებში ეფექტური კორპორაციული მართვის 
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დამყარებას,  გარკვეული თანამდებობის პირების ანაზღაურების 

პრინციპების და დასაქმების პირობების განსაზღვრას, რათა 

სახელმწიფო საწარმოებმა გაცნობიერებული, საპასუხისმგებლო და 

გამჭვირვალე გზით განიხილონ თანამდებობის პირების 

ანაზღაურების საკითხები.სახელმწიფო საწარმოებს უნდა 

ჰქონდეთ გრძელვადიანი მიდგომა, იყვნენ ეფექტური და 

მომგებიანი და მიეცეთ განვითარების უნარი. სახელმწიფო 

საწარმოებში გრძელვადიანი მდგრადი ღირებულების შექმნის 

ხელშეწყობის მიზნით, მდგრადი ბიზნესი ინტეგრირებულია 

კორპორატიული მმართველობით.  

სახელმწიფო საკუთრების პოლიტიკის დოკუმენტში 

მითითებულია, რომ  მსოფლიოს ქვეყენებმა დასახეს გლობალური 

მიზნები და შეიმუშავეს ერთიანი დღის წესრიგი, სადაც 

სოციალური და ეკონომიკური აქტორები ძალზედ 

მნიშვნელოვანია და ბიზნესის განვითარებას ცენტრალური როლი 

ეკისრება. აღნიშნული დღის წერიგის ფარგლებში სახელმწიფო 

საკუთრების პოლიტიკის დოკუმენტში გაიწერა, ის ძირითადი 

მოთხოვნები, რაც სახელმწიფო საწარმოების მართვის 

საკითხებთან დაკავშირებით უნდა იქნას გათვალისწინებული - 

საქმიანობის გამჭირვალობის მაქსიმალური უზრუნველყოფა - 

სახელმწიფო საწარმოების მიერ ღია და კონსტრუქციული 

დიალოგის წარმართვა მათთვის  მნიშვნელოვან პარტნიორებთან; 

რაციონალური გადაწყვეტილების მიღება და შესრულების 

მონიტორინგი -   სახელმწიფო საწარმოებისათვის მდგრად 

ბიზნესზე ორიენტირებული ამოცანების განსაზღვრა, სააქმიანობის 

კონტროლი და საწარმოთა საქმიანობის მოქმედ 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მონიტორნიგი; 

თანამშრომლობა - სახელმწიფო საწარმოებმა, გამოცდილების 

გაზიარებისა  და ინოვაციური თანამშრომლობის ხელშეწყობის 

მიზნით, წარმართოს აქტიური საქმიანობა; 

ციფრული ტრანსფორმაცია- სახელმწიფო საწარმოებმა 

საქმიანობის პროცესშიაქტიურად იმოქმედონ, გამოიყენონ 

დიგიტალიზაციის  შესაძლებლობა დაშეძლონ  რისკების 

ეფექტური მართვა. 

მნიშვნელოვანია, რომ შვედეთის მთავრობის კორპორაციული 

მმართველობის პრინციპები, ძირითადად თავსებადია OECD–ის 

სახელმძღვანელო პრინციპებთან. ორგანიზაციის წევრი, შვედეთი 
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1961 წლის 28 სექტემბერს გახდა. [12] იგი მონაწილეობდა 2005 

წლის თავდაპირველი სახელმძღვანელო პრინციპების 

რეკომანდაციის სახით  შემუშავებაში და 2015 წლიდან 

შესწორებული სახელმძღვანელო პრინციპების შემუშავებაშიც. ეს 

არის რეკომენდაციები მთავრობებისთვის, რათა უზრუნველყონ 

სახელმწიფო საწარმოების ფუნქციონირება ეფექტურად, 

გამჭვირვალედ და ანგარიშვალდებულად. საერთაშორისო 

სტანდარტის მიზანია თავიდან იქნეს აცილებული ის შეცდომები, 

რომლებიც შესაძლოა იქნეს დაშვებული, სახელმწიფოს მიერ 

საწარმოთა მართვის პროცესში, როგორც უფლებამოსილების 

პასიურად განხორციელების, ისე კომპანიის საქმიანობაში 

ზედმეტად ჩარევის შემთხვევაში. 

ამრიგად, შვედეთის მთავრობის მიერ განხორციელებული 

სახელმწიფო საწარმოების მართვის ცენტრალიზირებული 

მართვის მოდელი, მიჩნეულია, როგორც ეფექტური და 

შესაბამისობაში OECD -ის მთავარ პრინციპებთან. მართვის 

ცენტრალიზირებულ მოდელს  ახასიათებს  მოქნილი და ძლიერი 

ზედამხედველობა, რაც განაპირობებს სრული და დროული 

ინფორმაციის წარმოდგენას სახელმწიფო საწარმოებიდან, 

სირთულებიის დროულ იდენტიფიცირებას და მათი მოგვარების 

მიზნით, შესაბამისი პრაქტიკის უნიფიკაციას. 
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The practice of state-owned enterprise management on the example of 
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Summary 
 

The paperwork presents the experience of the Swedish state in the 

process of managing an enterprise created with state equity participation. 

Here is discussed  legal basis for exercise of authority and are shown those 

challenges that are faced by the state in private partnership. 

There are formulated main aspects of the Swedish state's activities 

related to the management of state-owned enterprises, discuss state 
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Резюме 
 

В труде  представлена опыт шведского государства в процессе 

созданными с долевым участием государства. Рассмотрены правовые 

основы реализации соответствующих полномочий и представлены те 

вызовы, перед которыми стоит государство в государственно-частных 

партнерских отношениях. 

Излагаются основные аспекты деятельности шведского 

государства, связанной с управлением государственными 

предприятиями, включая политику государственной собственности и 

централизованную модель управления государственными 

предприятиями, а также ее преимущества перед другими моделями. 
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გიორგი გარსევანიშვილი 

ინტელექტუალური უსაფრთხოება და ინოვაციები 
                                                            

   ნაშრომში განხილულია საქართველოს ეკონომიკური 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კომპონენტების შესახებ. 

სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, 

სახელმწიფოს მხრიდან გატარებული არა ერთი რეფორმის 

მიუხედავად, საქართველო რეალურად აღმოჩნდა ეკონომიკური 

უსაფრთხოების პრობლემის წინაშე. შენარჩუნდა სიღარიბისა და 

უმუშევრობის მაღალი დონე, რაც დღეისთვის ქვეყნის ერთ-ერთ 

მთავარ გამოწვევად რჩება.  

   ნაშრომი ფოკუსირებულია საჯარო მმართველობის 

განხორციელებაზე ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების 

მიმართულებით. დღეს ქართული ეკონომიკის თანმდევ 

საფრთხეებთან ერთად, მნიშვნელოვანი დანაკლისია ახალგაზრდა, 

ე.წ. ,,ქართული ტვინების“ გადინება საზღვარგარეთ (მიგრაცია). 

არსებობს რიგი დარგები, რომელთა მიმართ სამომავლო 

უპერსპექტივობის გამო ახალგაზრდობა დაინტერესებას ვერ იჩენს. 

აღნიშნული საფრთხის აღმოსაფხვრელად ხელისუფლებამ უნდა 

გადადგას ქმედითი ნაბიჯები, რათა მაქსიმალურად მოხდეს 

ქართველი ახალგაზრდა მეცნიერების ხელშეწყობა და მათი 

ინტეგრაცია ქართულ ეკონომიკასთან. ამასთანავე, ინოვაციების 

განვითარებისათვის საჯარო მმართველობის სათანადო უწყებებმა 

უნდა უზრუნველყონ პირდაპირი უცხოური და ადგილობრივი 

ინვესტიციების მობილიზება და ინტელექტუალური 

უსაფრთხოების დაცვა.  

    საქართველო ევროპული და ევროატლანტიკური სივრცის 

ნაწილია. ქვეყნის სტაბილურ და უსაფრთხო განვითარებისათვის 

უდიდესი მნიშვნელობა გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის 

მაღალი ტემპების შენარჩუნებას ენიჭება. სწორედ, ამიტომ არის 

გააზრებული ქვეყნის ეკონომიკის სტრატეგიის საკითხები, 

რომლებიც გათვალისწინებული უნდა იქნას საქართველოს 

ხელისუფლების მიერ სახელმწიფოს განვითარებისა და 

ცივილიზებულ სამყაროსთან დაახლოების გზაზე.  
     

 საკვანძო სიტყვები: საქართველოს ეკონომიკა, ეკონომიკური 

უსაფრთხოება, ეკონომიკური სტრატეგია, ინტელექტუალური 
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უსაფრთხოება, მრეწველობა, ახალი ტექნოლოგიები, ინოვაციები, 

ევროკავშირი, სახლემწიფო მართვა.  

                                                      

   ეროვნული უსაფრთხოება, როგორც ერთიანი მთლიანი სისტემა 

სამ ძირითად კომპონენტს - სახელმწიფოს, საზოგადოების და 

პიროვნების უსართხოებას მოიცავს. საქართველოს უახლესი 

ისტორიის მანძილზე, ასე აქტუალური არ ყოფილა ქვეყნის 

უსაფრთხოების პრობლემა, როგორც მიმდინარე პერიოდში. 

მოსახლეობის ცხოვრების დონე, სიღარიბის და უმუშევრობის 

პრობლემა კვლავაც გადაუჭრელია, საჭიროა უცხოური 

ინვესტიციების თანმდევი ახალი მაღალტექნოლოგიური და 

ინოვაციური დარგების განვითარება და ეროვნული ეკონომიკის 

ინტეგრაცია დანარჩენ მსოფლიოსთან.  ფაქტობრივად ბოლო 

ოცდაათი წლის მანძილზე, სახელმწიფოს მხრიდან გატარებული  

არა ერთი რეფორმის მიუხედავად, ქვეყანა რეალურად იმყოფება 

ეკონომიკური უსაფრთხოების პრობლემის წინაშე. უსაფრთხოება 

განეკუთვნება საზოგადოების უმთავრეს ფასეულობას. მისი 

უზრუნველყოფის გარეშე წარმოუდგენელია სახელმწიფოს, 

საზოგადოების და ზოგადად პიროვნების არსებობა და 

განვითარება. ამასთანავე, თანამედროვე მსოფლიოში 

უსაფრთხოების პრობლემა ისეთივე აქტიურობას იძენს, როგორც 

დემოკრატია და ადამიანის უფლებების დაცვა. მიმდინარე 

პოლიტიკური და ეკონომიკური პროცესებიდან გამომდინარე 

უსაფრთხო არსებობას და განვითრებას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

პრიორიტეტი ენიჭება. ქვეყნის ეკონომიკურ ცხვოვრებაში 

მიმდინარე შეუქცევადი პროცესები თვისებრივად ახალ ამოცანებს 

უსახავს მოსახლეობას. ეკონომიკა მჭიდროდაა დაკავშირებული 

იმასთნ, რასაც ჩვენ ვუწოდებთ ცხოვრებისეულ მოთხოვნილებებს. 

მათზე ბევრადაა დამოკიდებული ჩვენი ყველაზე არსებითი 

მატერიალური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებაც და მაღალი 

სულიერი მოთხოვნილებების განვითრებაც.  

   საბჭოთა საზოგადოებისთვის უცხო იყო ისეთი სოციალურ - 

ეკონომიკური ტერმინები როგორიცაა: პიროვნება, პიროვნების 

თავისუფლება, კერძო საკუთრება, მეწარმეობა, კონკურენცია, 

კომერცია და სხვ. მართებულად ითვლებოდა კაპიტალიზმის 

დაგმობა და ადამიანის ცხოვრებაში ნებისმიერი საქმიანობის 

გამოვლინებათა კრიტიკა. მაშინ, როდესაც მოქალაქის 
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მეწარმეობის, შემოწმედები, საკუთრების უფლება მთავარია 

ადამიანის არსებობისათვის. საზოგადოების თითოეული წევრის 

უსაფრთხოებაზე ზრუნვა სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი 

დანიშნულებაა. როცა ვამბობთ სახელმწიფოს იგულისხმება 

პოლიტიკა, ხელისუფლება, ინსტიტუტები, სტრუქტურები. 

სახელმწიფო სტრუქტურები იქმნება საზოგადოებისათვის, რათა 

ეფექტიანად განხორციელდეს მოქალაქეებისათვის სახელმწიფო 

მომსახურება. ყოფილი საბჭოთა იმპერიის დაშლის შემდეგ, 

ქვეყნებს მიეცათ ბუნებრივი განვითარების შესაძლბლობები. 

თანამედროვე პერიოდში კი კაცობრიობის განვითარება დიდი 

მნიშვნელობის ტრანსფორმაციული პროცესებით ხასიათდება: 

დაჩქარებული ტემპებით მიმდინარეობს თანამედროვე 

მეცნიერულ - ტექნიკური რევოლუციის გაფართოება, ყალიბდება 

სრულიად ახალი მაღალგანვითარებული ადამიანის ტიპი და 

გაძლიერდა საყოველთაო გლობალიზაციისა და ლოკალიზაციის 

ტენდენციები. იმავდროულად თანამედროვე გლობალიზაციის 

პროცესები ხელს უწყობს ნებისმიერი რესურსების მოპოვებას, 

ნაწარმის წარმოებას და ინოვაციური ტექნოლოგიების 

განვითარებას. მსოფლიოში მიმდინარე ეს პროცესები როგორც 

ეკონომიკის ფორმირებასთან არის დაკავშირებული ისე სათანადო 

ცოდნით, ინტელექტით, ინოვაციური ხედვით აღჭურვილ 

ადამიანთანაც. პიროვნებასთან, რომელიც ფაქტობრივად ქვეყნის 

აღმშენებლის როლში გამოდის. ტრადიციული ეკონომიკის 

პირობებში თუ ნაწარმის წარმოება დაკავშირებული იყო 

სხვადასხვა ტექნიკურ საშუალებებთან, გლობალური ეკონომიკის 

პირობებში მთავარი აქცენტი მოსახლეობის სამეწარმეო უნარს, 

ადამიანის ცოდნას და მისი ინტელექტის გამოყენებას ენიჭება. 

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში 

ბევრად მეტი პროდუქცია მცოდნე და ინოვაციებზე 

ორიენტირებული საზოგადოებებისაგან იქმნება. ამიტომ არის რომ 

ახლანდელი მსოფლიოს გიგანტი კომპანიების უმეტესობა სწორედ 

IT ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული პროფილის ორგანიზაციებია. 

შესაბამისად თანამედროვე ეკონომიკის მდგენელად სწორედ 

ინოვაციური მიმართულებები გვევლინება.  მაგალითად 

მიმდინარე პერიოდი სავსე იყო ახალი მიგნებებითა და 

მიღწევებით: Tesla-მ ტექნოლოგიური სიახლეები წარმოადგინა და 

მთავარი ღონისძიება – ხელოვნური ინტელექტის დღე – გამართა, 
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რომელზეც სუპერკომპიუტერ დოჯოს ახალი ჩიპი, მათი 

მანქანების სრულად თვითმართვადი რეჟიმი და ჰუმანოირი 

რობოტი წარმოადგინა. ტექნოლოგიურმა კომპანია Boston 

Dynamics-მა რამდენიმე ახალი ვიდეო გამოაქვეყნა, რომელშიც 

ორფეხა რობოტები სხვადასხვა სახის უჩვეულო მოძრაობებს 

ასრულებენ. სექტემბრიდან, ავეჯის საცალო ვაჭრობის 

ინდუსტრიის გიგანტი IKEA, საკუთარ სამშობლოში, შვედეთში, 

მოსახლეობას განახლებად ენერგიას მიყიდის, – ამის შესახებ 

სააგენტო „როიტერი“ წერს. მაღაზიათა ქსელის მფლობელი 

კომპანიის, Ingka Group-ის განცხადებით, შინა მეურნეობებს მზისა 

და ქარის სადგურებიდან განახლებადი ენერგიის შეღავათიან 

ფასად ყიდვა IKEA-ს აპლიკაციის საშუალებით შეეძლებათ. მედია 

გიგანტები „Comcast“ და „ViacomCBS“ ევროპაში ახალი სტრიმინგ-

პლატფორმის შესაქმნელად ერთიანდებიან – 2022 წლისათვის, 

ისინი „Netflix“-ის კონკურენტს, „SkyShowtime”-ს ოცი ქვეყნის 

ბაზარზე შეიყვანენ, – ამის შესახებ „ბლუმბერგი“ წერს. კორეულმა 

ტექნოლოგიურმა გიგანტმა LG-მ, ქუჩის პირობებში, 6G სიხშირით 

მონაცემები 100 მეტრზე გადააგზავნა, რაც აქამდე არნახული 

შედეგია. როგორც LG-ს განცხადებაში წერია, ეს რეკორდი 

ბერლინში დამყარდა და მასში ფრაუნჰოფერ-გეზელშაფტის 

ლაბორატორიის მკვლევრები მონაწილეობდნენ, ხოლო 

მონაცემებმა ჰაინრიხ ჰერცის ინსტიტუტისა და ბერლინის 

ტექნოლოგიური ინსტიტუტის შენობებზე მდგარ ანტენებს შორის 

გაიცვალა, ხოლო Facebook-მა ვირტუალური ოთახები შექმნა, 

რითაც მეტავერსის შექმნის პროექტს კიდევ ერთი ნაბიჯით 

მიუახლოვდა. 

 მართალია ზემოთ მოყვანილი მაგალითები მსოფლიოს წამყვან  

კომპანიებს ეკუთვნის თუმცა მცირე ზომის კომპანიებშიც და 

თუნდაც სტარტაფებშიც საქართველოს წარმატებული წინსვლა 

ინოვაციური მეწარმეობის განვითარების ხარისხზეა 

დამოკიდებული. დღეს ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების 

ტიპის დაფუძნება დადგა დღის წესრიგში. ყველა თანხმდება, რომ 

საბაზრო ეკონომიკა შეიძლება განვითარდეს ყველანაირი 

პოლიტიკური რეჟიმის დროს, მაგრამ დემოკრატიული სისტემა 

შეიძლება არებობდეს მხოლოდ მაღალგანვითარებული 

სახელმწიფო ინოვაციური პოლიტიკისა და ეკონომიკის 

პირობებში. ინოვაციური პოლიტიკა ქვეყნის სოციალურ - 
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ეკონომიკური პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილია. ის 

განსაზღვრავს ინოვაციურ საქმიანობაში საჯარო მმართველობის 

ორგანოების ფუნქციონირებას, მიმართულებებს და მეთოდებს. 

თანამედროვე მსოფლიოში ინოვაციური პოლიტიკის ერთ-ერთი 

ძირითადი ამოცანაა ისეთი მექანიზმების შექმნა, რომელიც ხელს 

შეუწყობს ტექნიკისა და ტექნოლოგიების უახლოეს მიღწევებს, 

კერძოდ ადგილობრივი და საერთაშორისო ინოვაციების 

წარმატებით გამოყნებას.  

    საქართველოში წარმოებულ ნაწარმს დაბალი დამატებული 

ღირებულება გააჩნია. შედარებით განვითარებულია 

გადამამუშავებელი მრეწველობა, რომელიც პირდაპირ კავშირშია 

ქვეყანაში მოპოვებულ ბუნებრივ რესურსებზე და სოფლის 

მეურნეობის ადგილობრივ ნაწარმზე. ამის უმთავრეს მიზეზად 

ტექნოლოგიური განვითარებისა და ინოვაციის დაბალი დონე 

მიიჩნევა. მრეწველობის განვითარებისათვის კი მთავარია 

ინოვაციური პოლიტიკის ინიცირება, რაც ეკონომიკური ზრდის 

წინაპირობაა. ამ მიმართულებით განსაკუთრებული მნიშვნელობა 

სახელმწიფოს ენიჭება. საჯარო მმართველობის სათანადო 

უწყებებმა უნდა განავითარონ და წაახალისონ კერძო სექტორის 

მიერ ინოვაციების დანერგვა. მისი ინიცირებისათვის 

ხელისუფლებამ აუცილებელია გამოიყენოს კვლევების ჩატარების 

ხელშეწყობა, საგადასახადო შეღავათები, მაღალი ტექნოლოგიური 

წარმოების განვითარება, ინტელექტუალური რესურსების 

ეფექტიანი მართვა და მისი უსაფრთხოება. 

    ეკონომიკური უსაფრთხოების პრობლემებზე მუშაობისას 

შესწავლილი იქნა საზღვარგარეთისა და საქართველოს 

ეკონომიკური მდგომარეობა, მისი განვითარების პერსპექტივები, 

პრიორიტეტული მიმართულებები, ეკონომიკური ზრდის 

წინაპირობები, სახელმწიფო მართვის გავლენა ქვეყნის 

ეკონომიკურ უსაფრთხოებაზე. ჩატარდა მრავალმხრივ თეორიული 

და ემპირიული კვლევა, გაანალიზდა წამყვან მეცნიერთა, 

ბიზნესმენთა, პოლიტიკოსთა, სხვადასხვა სპეციალისტთა 

მოსაზრებები, საქართველოს მსგავსი ყოფილი სოციალისტური და 

პოსტსაბჭოთა ქვეყენების განვითარების მაგალითები. 

საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

მიზნით, პერსპექტიულ გეგმებში პრიორიტეტად 

გათვალისწინებული უნდა იქნას ძირითადად ინოვაციური 
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ტექნოლოგიებისა და ინდუსტრიული განვითარების ხელშეწყობა, 

როგორც მრეწველობაში ისე სოფლის მეურნეობის სექტორში. 

ამასთან ერთად, მხოლოდ სოფლის მეურნეობა თუნდაც 

ინდუსტრიული, საკმარისი არ არის ქვეყნის ეკონომიკური 

უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. საჭიროა აგრეთვე ქვეყნის 

ოდესღაც არსებული სამრეწველო შესაძლებლობების აღდგენა 

მანამ, სანამ ჯერ კიდევ არსებობს სათანადონ საინჟინრო 

პოტენციალი. ამ რიგში აუცილებელია განიხილებოდეს როგორც 

ადრე არსებული, ისე ახალი სამრეწველო საწარმოები  

(თვითმფრინავმშნებელი, ელმავალმშენებლი ქარხნები, ქუთაისის 

ავტომექანიკური ქარხანა, ჩარხმშენებელი ქარხანა, გორის 

ბამბეული ქსვილების ფაბრიკა და სხვ).  ყოველივე ზემოთ 

აღნიშნული მოითხოვს სათანადო საინჟინრო - სამეცნიერო 

პერსონალის დაჩქარებული წესით მომზადება - გადამზადებას. 

საინჟინრო - სამრეწველო დარგების საჭიროებაზე მიუთითებს 

აგრეთვე მსოფლიო ეკონომიკაში უკანასკნელ დროს თითქოს 

გაჩენლი ტენდენცია, რაც ჩინეთიდან მსხვილი საწარმოების 

გამოტანა გულისხმობს. მასპინძელი ქვენის როლში შესაძლოა 

საქართველოც აღმოჩნდეს, ჩვენი ქვეყნის როგორც საკანონმდებლო 

გარემოს ისე სათანადო ინტელექტუალური საინჟინრო 

პოტენციალის არსებობის შემთხვევაში. გარდა აღნიშნულისა, 

ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის ერთ-ერთი მიმართულება 

თავდაცვითი შესაძლებლობების გაზრდაა. ამ მხრივ დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება ქვეყნის თავდაცვის ძალებში სათანადო 

განათლების, შეიარაღების და წვრთნის სისტემის თანამედროვე 

სტანდარტებთან სრული შესაბამისობის უზრუნველყოფას. 

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა არაერთ გზის დაანონსა 

სამხედრო წარმოებაში და შეიარაღებაში მოძველებული ტექნიკის 

ჩანაცვლება მსოფლიო სტანდარტებთან შესაბამისი სამხედრო 

აღჭურვილოების თაობაზე.  

    საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრე განათლებული 

საზოგადოებაა. ქართველ ერს ნიჭიერება და გენიალობა უხსოვარი 

დროიდან ახასიათებს. ამიტომ არის, რომ ქვეყანა თავის 

პოტენციალად თვლის ქვეყნის მოსახლეობის ინტელექტუალურ 

შესაძლებლობებს. შესაბამისად უდიდესი მნიშვნელობა 

ახალგაზრდობის სათანადო განათლებას ენიჭება. განათლება 

განვითარების ერთ-ერთი აუცილებელი ფაქტორია. მხოლოდ 
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განსწავლულ, ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე 

პიროვნებას შეუძლიან პოზიტიურად მართოს მოთხოვნილებები 

და შეუსაბამოს როგორც საზოგადოების ისე სახელმწიფოს 

ინტერესებს. დღეს უდიდესი პოპულარობა ადამიანისეული 

კაპიტალის არსებობამ შეიძინა ( პირველად ტერმინი 

„ადამიანისეული კაპიტალი“ გამოიყენა ნობელის პრემიის 

ლაურეატმა თეოდორ შულცმა XX საუკინის 60-იან წლებში და 

შემდგომ განავითარა მისმა მიმდევარმა გარი ბეერმა. ამ 

პრობლემის დამუშავებაში მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვით 

ასევე ე. დეისონს, ს. ფიშერს, ჯ. კენდრიკს, ა. მარშალს, ჯ.ბ. კლარკს, 

მ. ბლაუგს, და სხვა).  საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ სწორედ 

ადამიანისეული კაპიტალია ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის ერთ-

ერთი მთავარი წყარო. კარგად განათლებული ახალგაზრდობა 

ვერავითარ სარგებელს ვერ მოუტანს ვერც საკუთარ თავს და ვერც 

ქვეყანას თუ ვერ მოახერხებს მიღებული განათლების სათანადოდ 

გამოყენებას. მიმდინარე პერიოდში ქართული ეკონომიკის 

მნიშვნელოვანი დანაკარგია ახალგაზრდა, ე. წ. ,,ქართული 

ტვინების“ გადინება საზღვარგარეთ (მიგრაცია).  არის დარგები, 

რომლის ირგვლივ ახალგაზრდობის დაინტერესება ვერ ხდება 

სამომავლო უპერსპექტივობის გამო. აღნიშნული პრობლემის 

ირგვლივ მნიშვნელოვანი სამუშაო აქვს ჩასატარებელი 

სახელმწიფოს, რათა მაქსიმალურად მოხდეს ქართველი 

ახალგაზრდა მეცნიერების ხელშეწყობა და მათი ინტეგრაცია 

ქართულ ეკონომიკასთან. ვინაიდან კაპიტალის შექმნისა და 

გაფართოების პროცესი ინვესტირების პროცესს წარმოადგენს, 

განათლების მიღებაზე გაწეული დანახარჯები არის ადამიანში 

განხორციელებული ინვესტიციები. ასეთი ინვესტიციები 

განხორციელდება მაშინ, როდესაც დიდი მოთხოვნა იქნება 

მაღალკვალიფიციურ მუშაკებზე, რომელთაც მაღალ 

ანაზღაურებაზე დაინტერესებაც ექნებათ. წლების განმავლობაში 

საქართველოში სახეზე გვაქვს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი, 

არაეფექტიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, რომლებიც 

საკმარისად ვერ ასტიმულირებს ეკონომიკურ ზრდასა და 

უმუშევრობის შემცირებას. სახეზეა ასევე სამუშაო ძალის 

არასასურველი მიგრაცია. უცხოეთში იმყოფება კვალიფიციური, 

ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის დიდი ნაწილი 

არაკვალიფიციური სამუშაოების შესასრულებლად, რაც 
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მნიშვნელოვნად აკნინებს მძლავრი ეროვნული ადამიანისეულ 

კაპიტალის ჩამოყალიბებას ამიტომაცაა რომ მსოფლიო ბანკის 

„ადამიანისეული კაპიტალის ინდექსში“ 2020 წელს საქართველომ 

მსოფლიოს 174 ქვეყანას შორის 0.57 ქულით 85-ე ადგილი დაიკავა. 

 საქართველოს ეროვნული უსართხოების კონცეფციის 

თანახმად: ,,განათლების სისტემის სრლყოფა საქართველოს 

ხელისუფლების მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ქვეყნისთვის 

დიდი მნიშვნელობა აქვს უმაღლესი განათლების სისტემის 

დახვეწას და განვითარებას. ხარისხიანი უმაღლესი განათლების 

ხელშეწყობა საქართველოს სამეცნიერო პოტენციალის გაზრდისა 

და ეკონომიკის წინსვლის ერთ-ერთი წინაპირობაა“. 

საქართველოში ინდუსტრიული სოფლის მეურნეობისა და 

სამრეწველო ტექნოლოგიებთან ერთად აუცილებელია 

ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითარება, რაც თანამედროვე და 

მომავალი მსოფლიოს არსებობას განაპირობებს საქმიანობის 

თითქმის ყველა სფეროში.  

   ინოვაციების ხელშემწყობი პოლიტიკის განხორციელებისათვის 

2016 წლის 22 ივნისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი 

,,ინოვაციების შესახებ“, რომელიც დაფუძნებულია აშშ - ის  Bauh 

Dole - ეს კანონზე. აღნიშნული კანონის კანონიერ ძალაში შესვლის 

შემდეგ, ამერიკაში უდიდესი ტრანსფორმაცია განიცადა 

ინოვაციების განვითარებამ. დღეს სამართლებრივ და 

ცივილიზებულ სამყაროსთან ინტეგრირებული სახელმწიფოს 

ჩამოყალიბება წარმოადგენს ქართველი ერის უმთავრეს მიზანს. 

საქართველოში დამოუკიდებელი ეკონომიკის მშენებლობის 

პირველივე წლებიდან, ქვეყნის წინაშე დადგა მაღალეფეტიანი 

ინსტიტუციური სისტემების, ინოვაციების საბაზრო 

ინფრასტრუქტურის და სახელმწიფო ორგანოების ფორმირების 

საკითხი.  

    თანამედროვე პირობებში საქართველოს მდგრადი და 

უსაფრთხო განვითარებისათვის უმნიშვნელოვანესია 

საზოგადოების ინტელექტუალური უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა, ინოვაციური ტექნოლოგიების, მრეწველობის 

განვითარება და სათანადო საინჟინრო - სამეცნიერო პერსონალის 

დაჩქარებული მომზადება - გადამზადება.         
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Intellectual Security and Innovation 
 

Summary 
 

The paper discusses the components of ensuring Georgia's economic 

security. After the restoration of state independence, despite all the reforms 

carried out by the state, Georgia has actually faced the problem of economic 

security. High levels of poverty and unemployment have been maintained, 

which remains one of the country's major challenges today. 

The paper focuses on the implementation of public governance in the 

direction of economic security of the country. Today, along with the 

accompanying threats to the Georgian economy, a significant loss is the 

outflow of young "Georgian brains" abroad (migration). There are a number 

of fields in which young people may not be interested due to their future 

prospects. To eliminate this threat, the government should take effective 

steps to promote Georgian young scientists and their integration with the 

Georgian economy. In addition, for the development of innovations, the 

relevant public administration agencies should ensure the mobilization of 

foreign and local direct investment and the protection of intellectual 

security.    

Georgia is part of the European and Euro-Atlantic space. Maintaining a 

high rate of long-term economic growth is of great importance for the stable 

and secure development of the country. That is why the issues of the 

country's economic strategy are considered, which should be taken into 

account by the Georgian government on the path of state development and 

rapprochement with the civilized world. 
 

Keywords: georgian economy, economic security, economic strategy, 

intellectual security, industry, new technologies, innovations, european 

union - eu, government 
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Георгий Гарсеванишвили 

Интеллектуальная безопасность и инновации 
 

Резюме 
 

   В статье рассматриваются составляющие обеспечения 

экономической безопасности Грузии. После восстановления 

государственной независимости реформы проводились государством, 

но перед страной по-прежнему стояла проблема экономической 

безопасности. Поддерживается высокий уровень бедности и 

безработицы, что остается сегодня одной из основных проблем 

страны. 

   Статья посвящена реализации государственного управления в 

направлении экономической безопасности страны. Сегодня, наряду с 

сопутствующими угрозами для экономики Грузии, значительным 

дефицитом является так называемая молодежь. Отток «грузинских 

мозгов» за границу (миграция). Есть ряд областей, в которых молодые 

люди могут не интересоваться из-за их перспектив на будущее. Чтобы 

устранить эту угрозу, правительство должно предпринять 

эффективные шаги по продвижению молодой грузинской науки и ее 

интеграции в грузинскую экономику. Кроме того, для развития 

инноваций соответствующие органы государственного управления 

должны обеспечивать мобилизацию прямых иностранных и местных 

инвестиций и защиту интеллектуальной безопасности. 

    Грузия - часть европейского и евроатлантического пространства. 

Сохранение высоких темпов долгосрочного экономического роста 

имеет большое значение для стабильного и безопасного развития 

страны. Именно поэтому рассматриваются вопросы экономической 

стратегии страны, которые должны быть приняты во внимание 

правительством Грузии на пути государственного развития и 

сближения с цивилизованным миром. 
 

Ключевые слова: экономика грузии, экономическая безопасность, 

экономическая стратегия, интеллектуальная безопасность, 

промышленность, новые технологии, инновации, ЕС, правительство.
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სახელმწიფო და რელიგია 
 

Ірина Горохолінська 

Наратив Український  релігійних лідерів  

щодо екології та охорони здоров’я: контент-аналіз 

 

У статті здійснюється аналіз актуальних векторів соціальної 

функціональності релігії в умовах постсекулярності та підвищення 

рівня довіри громадян України до Церкви та релігійних лідерів. 

Авторка демонструє конкретні конструктивні і деструктивні 

приклади ставлення релігійних спільнот до соціальної відповідальності 

в умовах таких масштабних небезпек (як екологічні катастрофи чи 

пандемії, зокрема COVID-19). Висновування щодо рівня 

конструктивності позицій релігійних лідерів здійснюється на ґрунті 

контент-аналізу медіа повідомлень в мережі Інтернет. 
 
Ключові слова: постсекулярність, соціальна функціональність 

релігії, екологія, пандемія COVID-19, контент-аналіз. 
 
Актуальні вектори соціальної функціональності релігії 

Постсекулярність характеризується передусім активним поверненням 

релігії в публічний простір. Це першочергово позначається на підвищенні 

рівня довіри до релігійних лідерів та релігійних організацій, особливо в 

суперечливих чи загрозливих соціальних умовах, коли від згуртування та 

порозуміння залежить не тільки сама якість релігійного життя, але й 

суспільно-культурні, світоглядно-ціннісні чи конкретні практичні виміри 

буття особи та цілих спільнот. Особливо гостро це відчувається в 

непередбачуваних умовах масштабних небезпек природного походження, 

пов’язаних з екологічними катаклізмами, поширеннями небезпечних для 

здоров’я вірусів тощо. Від конструктивних ціннісних наративів лідерів 

релігійних спільнот (які для багатьох є моральними авторитетами), часто 

залежить ефективність облаштування соціального життя в країні, регіоні 

тощо.  

Метою нашої статті є окреслення ідейного підґрунтя вивчення 

взаємозалежності наративу релігійних лідерів (і конкретних прикладів 

соціально відповідальної поведінки їхніх релігійних спільнот) із суспільно 

конструктивними механізмами протидії небезпекам екологічного та 

валеологічного характеру.  

Релігія та екологія: ціннісні параметри взаємодії 

Екологізація свідомості й практики людини ХХІ ст. – актуальна 

проблема, обговорювана на всіх рівнях. І справді: те, що із застереженням 
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передбачали мислителі та науковці в ХІХ ст.; те, про що вже з відчутною 

ноткою безальтернативності заявляли інтелектуальні еліти ХХ ст., нині 

стало таким очевидним, що лише цинізм й меркантильні інтереси можуть 

спонукати не помічати факту катастрофічної шкоди з боку цивілізації 

екосистемі й життю на Землі. Стратегічні програми розвитку країн, 

регіонів, політичні кампанії та громадські обговорення,  природничі й 

соціогуманітарні наукові дослідження активно звертаються до тем 

екологічної відповідальності, котра не тільки завбачала б майбутню 

шкоду природі, а й здатна була б хоч якось компенсувати вже завдану. Це 

передусім вимагає налагодити адекватну систему взаємодії людини і 

природи «тут-і-тепер». Усі небайдужі до цієї проблеми наголошують на 

важливості індивідуальної екологічної відповідальності в руслі плекання 

колективної екологічної свідомості заради майбутнього. Водночас 

очевидною є й нагальність кількісного збільшення, а головне – якісної 

оптимізації глобальних програм популяризації екологічного мислення та 

відповідних практик, котрі б інтенсивно заохочували й ціннісно та 

діяльнісно скоординовували індивідуальний вибір на користь екологічних 

рішень. 

Реалізація таких змін має фундаментальною передумовою готовність 

людини сприймати свою екологічно конструктивну позицію та активність 

як частину власної ціннісної ідентичності. Адже наші особисті цінності є 

дороговказами при прийнятті як побутових, щоденних рішень, так і в 

контексті нашого стратегічного світоглядного самопозиціювання щодо 

належного і неналежного загалом. Саме вони сприяють налагодженню 

відповідного способу життя й усвідомленню себе та довколишнього світу. 

Відповідно, й релігія як світоглядний та соціальний інститут наділена 

надзвичайним потенціалом трансляції цінностей, здатних сприяти якості й 

дієвості екологічної свідомості.  

Відомо, що більшість віруючих в Україні ідентифікує себе в 

приналежності до християнської релігії.(Останнє дослідження 
Київського Міжнародного інституту соціології надає таке резюме: 
«Переважна більшість українців (73%) продовжують вважати себе 
православними. Ще 9% вважають себе греко-католиками, а 7% – 
атеїстами. Інші варіанти відповідей обрали менше респондентів» 
[12]). Тому наша увага в цьому ідейно-теоретичному блоці розвідки 

зосереджена саме на християнських соціально значущих екологічних 

ідеях. Але, варто вказати, що попри наявні у християнському вченні 

інтенції екологічної відповідальності за все створене Богом, все ж годі 

заперечувати: у соціальному контексті християнська Церква не завжди 

належно інтенсифікувала ці закладені в її вченні ідеї. А тому саме 

екологічні програми, гомілетичні практики й конкретні місії 

християнських Церков дещо поступалися місцем іншим аспектам 
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соціальної активності. Проте кінець ХХ – початок ХХІ ст. докорінно 

змінив цю ситуацію. Звичайно, що в досвіді певних християнських течій 

та окремих громад такий екоспрямований аспект реалізації місійності 

через соціальну функціональність здійснювався і раніше. Але саме на 

початку ХХІ ст. з’являються підстави говорити, що екологічна теологія у 

всіх течіях християнства тісно вплетена в соціальну доктрину через 

звернення їхніх релігійних лідерів, появу конкретних документів, що 

підкріплюють такі звернення, а також організацію конкретних 

молитовних днів, цьому присвячених («День молитви за довкілля», 

щорічно, 1 вересня; «Молитва за Землю та збереження життя» під час так 

званої «Години Землі» у березні тощо), Звісно, важливо, щоб символізм 

таких заходів підсилювався відповідною практикою соціально значущої 

активності Церков. 

В енцикліці «Laudato Si» Папа Франциск визнає, що гріховні нахили 

людини й порушення гармонії у взаємодії з природою (а тому й хибне 

егоїстичне витлумачення людиною себе) призвели до того, що «…ми 

завдали їй шкоди своїми зловживаннями та безвідповідальним 

використанням дарів, якими її нагородив Господь. Ми дійшли до того, 

що вважаємо себе її володарями і хазяями, які мають право 

розграбовувати її, коли заманеться. Насильство, що зачаїлося в наших 

уражених гріхом серцях, знаходить відображення у симптомах 

захворювання, що проявляється в землі, воді, повітрі та живих істотах» 

[4, с. 5]. З такої позиції  стан довкілля – це індикатор вірності / невірності 

заповідям християнської моралі. Наша релігійність та етичність не є 

окремішніми від нашого ставлення до природи. Виявляючи егоїзм щодо 

природи, ми отже, є егоїстичні перед лицем Бога та його задуму. Доволі 

цінно й прикметно, що в цій енцикліці Папа Римський згадує й 

Вселенського Патріарха Варфоломія та його екологічні ініціативи і 

проповіді: «…Варфоломій привертає увагу до етичних та духовних 

причин екологічних проблем, що вимагає від нас пошуку можливих 

рішень не лише в царині технології, а й через зміни в людині, інакше 

нам вдасться позбутися хіба що симптомів проблеми. Він просить нас 

замінити споживання жертовністю, жадобу – щедрістю, марнотратство 

– умінням ділитися, вдатися до аскетизму…» [4, с. 10]. Такі міркування 

Вселенського Патріарха чітко демонструють вектори екологізації 

християнської аксіології. До того ж, така згадка лідером католицизму ідей 

лідера світового православ’я демонструє усвідомлення ними (і, 

сподіваємося, їхніми послідовниками) важливості спільнотних дій усієї 

повноти християнської Церкви щодо розв’язання екологічних проблем 

сьогодення. Це справжній християнський діалог заради Любові, Життя та 

Гармонії. Такі взірці солідарності заради утвердження Життя – приклад 

живого й діяльнісного розуміння християнської етики. Вони повинні 
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витлумачуватися вірянами як заклики до об’єднання зусиль у 

самовдосконаленні та переоцінці власних звичок екологічно релевантної 

поведінки й прийняття рішень.  

Доволі промовистим й активно обговорюваним тут є і документ «За 

Життя Світу», підготовлений за дорученням та активною участю 

Вселенського Патріарха Варфоломія провідними богословами 

сьогодення. У §74 цього важливого заклику читаємо, що сучасним 

християнам: «потрібен аскетичний етос, здатний переорієнтувати волю 

людини так, щоб відновити її зв’язок з усім творінням. Такий етос 

нагадує християнам, що творіння, божественний дар люблячого 

Творця, є не нашою власністю, що її ми споживаємо з власної примхи 

чи бажання, а радше цариною спілкування й насолоди, блага якої є 

спільними для всіх людей і всіх створінь, і красу якої люди покликані 

берегти й захищати. Зокрема, на це спрямовані зусилля зупинити 

марнотратне й руйнівне використання природних ресурсів, робота зі 

збереження світу природи для нинішнього й майбутніх поколінь, а 

також практика утримання й мудрої поміркованості в усьому» [7]. 

Поява таких однозначних у своєму дискурсивному векторі соціально-

ціннісних документів християнських Церков дає підстави твердити про 

зміцнення в християнській теології екологічних імперативів поведінки. 

Ініціативність християнських лідерів сьогодення сприяє вірі в те, що з 

огляду на таку чітку їхню позицію на глобальному рівні, локально 

формуватимуться в середовищі християнських спільнот ефективні 

екологічні заходи й програми, котрі де-факто продемонструють дієвість 

християнських заповідей любові до всього створеного. Й «зелене» 

християнство як маркер екологічної небайдужості вірян стане 

повноцінною характеристикою аксіологічних стратегій християнства 

нашого часу й майбуття.  

Контент-аналіз звернень українських релігійних лідерів, який ми 

здійснимо далі, дасть нам змогу в цьому пересвідчитися. Прикметно, що й 

представники релігійних спільнот, котрі не є у превалюючій більшості в 

Україні, також демонструють небайдужість до питань екологічної 

відповідальності. Схожа солідарність, з певними все ж винятками та 

умовностями, характерна й в аспекті вивчення наративу релігійних лідерів 

щодо небезпек COVID-19. Але спробуймо спершу окреслити загальні 

контексти проблеми соціальної функціональності та відповідальності 

релігійних спільнот в умовах пандемії коронавірусної інфекції. 

Релігійна віра та практика у контексті викликів COVID-19 

Навіть найрадикальніші прибічники різноманітних концепцій 

секуляризації релігійності, критики сучасного її стану (і з атеїстичного, 

і з фундаменталістсько-конфесійного середовищ як двох полярних 

світоглядно-ціннісних «таборів») або найавторитетніші релігієзнавці, 
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богослови, а тим більше, звичайні представники релігійних організацій 

і спільнот, не могли б спрогнозувати тих реалій релігійного життя, 

котрі актуалізувалися у світі з огляду на ментальні трансформації й 

карантинні обмеження у зв’язку із COVID-19. Релігія як світоглядно-

смисловий ресурс та соціальний інститут ґрунтується на різних 

формах взаємодії людей і спільнот, а сучасна пандемія, особливо в 

перші пікові місяці її розповсюдження, змусила докорінно переглянути 

норми останньої. Звичні та традиційні, навіть для сегменту неактивних 

членів релігійних спільнот, форми релігійного життя зазнають 

вимушеної ревізії, формати й способи комунікації як між членами 

певної релігійної громади, так і її представників з представниками 

інших спільнот неминуче змінюються. Поряд з активними 

суперечливими процесами трансформації всередині релігії, також 

можна виділити і два основні, особливо актуальні для нашої країни, 

антиподні вектори її соціальних резонансів, що можна було 

спостерігати зокрема й у медіа-просторі: 1) гостра критика 

представників релігійних спільнот за відновлення зібрань, що 

подекуди спричиняють спалахи епідемії серед членів громади з 

подальшими закликами заборон, стягнень тощо; 2) констатація 

збільшення інтересу та потреби в релігійній сатисфакції серед 

населення, емоційно виснаженого постійним станом тривожності за 

майбутнє, страхом за власне життя й добробут; розуміння соціальної 

спроможності релігійних спільнот і їхніх лідерів впливати на норми 

поведінки своїх адептів часом продуктивніше й дієвіше, ніж 

«працюють» рішення, постанови й заклики урядових чи інших 

адміністративних структур. Така виразна діалектичність внутрішнього 

та зовнішнього облаштування релігійності в умовах COVID-19, 

мотивує дослідників цілеспрямовано вдаватися до аналізу комплексу 

чинників взаємовпливу між релігією як світоглядним та соціальним 

феноменом і пандемією COVID-19 як не тільки соціальним, а й 

ціннісно-світоглядним викликом. Навіть на сторінках Вікіпедії вже 

навесні 2020 р. з’явилася ціла низка статей щодо впливу COVID-19 на 

релігії. Хоч само по собі це не відображає якість дискурсу в цьому 

напрямку, проте вказує на його актуальність (і не тільки вузько 

спеціальну). (Переконатися в наявності такого висвітлення на цьому 

популярному ресурсі можна, переглянувши ось це посилання).(Див.: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID-
19_pandemic_on_religion) 

Експертне наукове середовище також активно аналізує взаємодію 

цих двох важливих чинників реалій теперішнього життя. Англомовні 

простори інтернету надають можливість ознайомитися із доволі 

значним переліком публікацій з цієї тематики, передусім вчених-

https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_religion
https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_of_the_COVID-19_pandemic_on_religion
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біологів, медиків та економістів. Зокрема, варто згадати статтю 

мікробіолога Саїда А. Кадрі (Sayed A. Quadri), що аналізує релігійні 

спільноти як осередки поширення COVID-19; критикує релігійних 

лідерів, не свідомих власної відповідальності за стан речей, і пропонує 

моделі обмежень, котрі варто застосовувати щодо релігійної діяльності 

[Див.: 16]. Поряд з тим цікавими та заснованими на 

міждисциплінарному підході є висновки дослідниці-економістки, 

професорки Копенгагенського університету Джанет Бендзен (Jeanet 

Bentzen), що аналізує «молитовні запити» в Google під час пандемії 

COVID-19 на предмет їхньої психологічної мотивованості, 

економічної рентабельності, а також вказує на істотний вплив пандемії 

для зміцнення ролі релігії в постсекулярному суспільстві [Див.: 15]. Не 

менш резонансною є стаття Соні Саркар (Sonia Sarkar) про релігійну 

дискримінацію, спричинену пандемією, де авторка вказує на 

необґрунтовані, на її думку, обмеження прав вірян, непродумані 

заходи безпеки, котрі здатні посіяти ще більше паніки та страху серед 

населення [Див.: 17]. Університети та громадські організації в Західній 

Європі та США, Австралії влаштовують міжконфесійні онлайн круглі 

столи, покликані подолати цю роздвоєність у ставленні до значення 

релігії в умовах пандемії COVID-19. Зокрема, одним із перших таких 

резонансних і прикметних заходів була Zoom-зустріч – вебінар за 

участі доктора Браяна Адамса (Dr. Brian J. Adams), директора Центру 

Міжконфесійного і культурного діалогу Університету Гріффіта, 

Юдхістіра Говінди (Yudhistir Govinda Das) – лідера Міжнародного 

Товариства Свідомості Крішни, Маброки Роячі (Mabrouka Rayachi) – 

магістерки мусульманської педагогічної академії, відомої активістки 

інтенсифікації міжконфесійного діалогу між християнськими та 

мусульманськими спільнотами, а також равина Александра 

Гольдберга (Alexander Goldberg). Захід модерувала релігієзнавиця 

Марлен Рабл (Marlen Rabl). Спікери поділилися досвідом долання 

кризи та паніки в місцевих громадах, актуалізували питання 

відповідального служіння в умовах пандемії [Див.: 14]. Надалі подібні 

заходи, як згаданий круглий стіл, стали доволі частими. 

Зусилля релігійних лідерів, світських науковців, представників 

органів державної влади в таких умовах, на нашу думку, повинні бути 

спрямовані на усвідомлення особливостей релігійної ситуації в 

постсекуряному світі, де релігійність, релігійна віра та практики, з 

одного боку, зберігають свою актуальність та інтенсивність 

(узалежнену регіоном поширення та його особливостями), а з іншого, 

– піддаються постійним впливам світських інститутів і форм 

життя. Конструктивна налаштованість на віднаходження 

аксіологічно, гуманістично об’єднувальних цілей діяльності та 
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механізмів комунікації релігійних і світських систем в такому 

контексті може й повинно сприяти ефективним моделям подолання 

кризи як у системі охорони здоров’я, так і в релігійному житті перед 

лицем масштабних небезпек; напрацюванню нових актуальних форм 

розвитку релігійних спільнот і дієвої просвіти населення щодо 

відповідальності та безпеки. А неуважність до деструктивних проявів 

такої комунікації та взаємодії релігійних спільнот і соціуму в умовах 

пандемії здатне поглибити кризу не тільки у світоглядному, 

ментальному, а й багатьох контекстах, дотичних до практики: 

культурному, економічному, політичному тощо. Контент-аналіз 

відповідних наративів релігійних лідерів та фактів релігійного життя в 

умовах пандемії, дасть змогу наочно це продемонструвати. 

Контент-аналіз звернень релігійних лідерів України щодо 

екологічних проблем та питань охорони здоров’я 

Католицька Церква загалом раніше за світове Православ’я 

активізувала свою соціальну місію в напрямку екологічних ініціатив, 

програм та підготовки конкретних документів-звернень на теми 

аксіологічних зобов’язань християн щодо природного світу. 

Українські католицькі Церкви справді є лідерами із впровадження 

екологічних програм та місій. Зокрема, контент-аналіз підтверджує, 

що на ґрунті інтернет-запиту «Екологія. УГКЦ» ми зможемо 

ознайомитися з цілою палітрою діяльнісних структурних підрозділів 

УГКЦ в цьому напрямку. Предстоятель Української Греко-

Католицької Церкви Верховний Архієпископ Святослав Шевчук також 

часто висловлюється на екологічну тематику. Характерним, зокрема є 

таке його звернення: «Коли ми говоримо про екологію 

та відповідальність за довкілля, то ми повинні зрозуміти, 

що ми справді живемо в країні, яка в кожній своїй частині є на межі 

нової екологічної катастрофи. Ми – країна, яка пережила Чорнобиль. 

І ще до кінця наслідки цього лиха – неподолані, тобто хто, 

як не українці, мали би відчувати наскільки земля, на якій ми живемо, 

є зранена. Ми несемо відповідальність за землю, на якій ми живемо, 

за повітря, яким ми дихаємо, за ті ліси, які дають нам можливість 

вільно і широко дихати» [2]. Така позиція релігійного лідера УГКЦ, 

мотивує готовність громад цієї релігійної спільноти до самоорганізації 

заради екологічного майбуття країни, зокрема на рівні громад 

актуалізується питання використання штучних пластикових квітів на 

кладовищах, живих ялинок під час різдвяних свят тощо. Частими в 

інтернеті є згадки про екологічні лекторії серед вірних цієї церкви. 

Не залишається осторонь екологічної проблематики й лідер 

Православної Церкви України Митрополит Епіфаній: «Ми долучилися 

до всеправославного Дня молитви за збереження довкілля і в наших 
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храмах лунали молитви та проповіді, присвячені цьому. Церква 

приділяє значну увагу збереженню навколишнього середовища, 

причиною ж екологічних негараздів є духовні та етичні проблеми 

людства, адже Господь оселив людину серед створеного Ним світу та 

доручив нам піклуватися про творіння, щоби ми дбали не лише про 

себе, а й про рослинний і тваринний світ навкруги нас» [11]. Такі слова 

було ним виголошено під час відвідин Державної екологічної академії 

післядипломної освіти та управління. Сам факт такої зустрічі 

демонструє готовність Церкви до співпраці зі світськими науковцями 

задля актуалізації екологічних наративів щодо екологічно 

конструктивних способів облаштування життя вірних. А 

богословський їхній посил ще раз підкреслює християнську настанову 

любові до всього живого, закладену в ідеї «людини як охоронця», 

поставленого з перших днів свого створення до служіння й піклування 

за ойкумену. 

Мусимо відзначити, що у відповідь на запити в інтернеті «Владика 

Онуфрій. Екологія» пропоновані статті є мало інформативними, 

такими, що не стосуються теми запиту, а тому ми можемо робити 

припущення, що предстоятель УПЦ (Московського Патріархату) не 

вдавався до конкретних публічних висловлювань на цю тему. Проте, 

це не свідчить, що в середовищі цієї спільноти немає конкретних 

ентузіастів із власною позицією щодо екологічних викликів 

сьогодення. Зокрема доступною в інтернеті є думка, яку висловлює 

протоієрей цієї церковної структури Віктор Іващук: «Людина віруюча 

не дозволить собі залишити сміття в лісі або біля водойму – саме те, 

що в першу чергу забруднює Київ. Практика показує, що більш обачні 

у цьому відношенні люди, які згідно із Законом Божим відносяться до 

ближнього. Якщо й планують похід до парку або в ліс, то намагаються 

не смітити, а залишати після себе чистоту» [3]. Схоже міркує і 

старший єпископ Української Церкви ХВЄ Михайло Паночко: «Чим 

нижча мораль у суспільстві, тим воно є бруднішим і засміченим» [9]. 

Прикметно, що цю думку, як свідчить цитований ресурс, він висловив 

під час зустрічі Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій із 

міністром захисту довкілля та природних ресірсів, яка відбулася в 

квітні 2021 р. Основна тема зустрічі – моральне виховання громадян в 

руслі екологічної відповідальності. Присутніми на зустрічі були й інші 

лідери українських релігійних спільнот (Української уніонної 

конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня, Української єпархії 

Вірменської Апостольської Церкви, Духовного управління мусульман 

України, Об’єднання іудейських релігійних організацій України та 

багатьох інших), котрі висловилися на підтримку «зеленого» 

богослов’я та щодо потреби актуалізації екологічних ініціатив в 
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середовищі вірян. 

Доволі показовим є контент-аналіз в Мережі щодо звернень 

релігійних лідерів на тему викликів пандемії COVID-19. Православна 

Церква України з початку карантинних обмежень послідовно 

демонструвала позицію співпраці із центральними та місцевими 

органами влади на шляху протидії поширення цієї смертоносної 

інфекції. Важливою для вірних й соціально конструктивною, на нашу 

думку, є позиція предстоятеля цієї Церкви Митрополита Епіфанія 

щодо вакцинації: «Ми вже висловили свою позицію, як Церква, ще 

задовго до пандемії. Ми заявили, що Церква не проти вакцинування. 

Якщо це сприяє збереженню людського здоров’я, звичайно, що Церква 

підтримує» [13]. Він навіть знявся у відповідному соціальному відео із 

закликом до вакцинації та відповідального ставлення до здоров’я 

рідних, підкресливши, що вакцинація – це шлях до повернення 

звичних регістрів спілкування, й релігійної практики, зокрема: 

«Пандемія ніби поставила на паузу багато ще донедавна звичних 

речей. Дала змогу переосмислити прості, як здавалося раніше, речі: 

цінність особистого спілкування, можливість відвідування храму, 

дієвість щирої молитви, вагу дружніх зустрічей, тепло родинних 

святкувань чи духовне багатство, яким наповнювали нас подорожі. 

Турбуймося про ближніх, бережімо одне одного і молімося» [1]. 

Цікавим видається також і матеріал, котрий демонструє ставлення 

владики Епіфанія до карантинних обмежень і колізійності в практиці 

звершення Таїнств, зокрема тих, котрі згідно зі вченням Церкви, є 

першочергово важливими для смертельно хворих. На одній із 

телепередач, інформація про яку разом із відео-сюжетом розміщена в 

мережі, релігійний лідер висловив свою думку щодо можливості 

передачі хворим причастя у капсулах від ліків: «Я чув про ініціативи 

священнослужителів. Але це не обговорювалося на засіданні 

Священного синоду... Це (причастя хворих – ред.) не від нас залежить. 

Це залежить від тих заходів, які прийняті МОЗ чи українським урядом. 

І до таких хворих, напевне, не будуть допускати священнослужителів. 

Але якщо священник, наприклад, все ж таки прийде, йому дозволять, 

то після він два тижні повинен перебувати на самоізоляції. І тому це 

питання дуже складне» [5]. Така позиція ще раз демонструє соціально 

конструктивну синергію Церкви, медиків та відповідних державних 

структур на шляху захисту здоров’я населення, а поряд з тим 

усвідомлення підвищеної потреби вірян у такий не простий час в 

особливому догляді та супроводі. Саме ці проблеми, мабуть, 

надихнули представників Православної Церкви України активно 

працювати над впровадженням програм медичного капеланства, чим 

певні синодальні структури цієї організації наразі активно займаються. 
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Однозначною та конструктивною є позиція і лідера УГКЦ 

Святослава Шевчука щодо сучасних викликів здоров’ю громадян 

України. Він знявся у соціальному ролику (як і інші релігійні лідери), 

публічно вакцинувався ще на старті кампанії з вакцинації в Україні і 

чітко заявляє: «Немає жодних релігійних підстав, щоб відмовлятися 

від вакцинації» [6]. Цікаво, що ця думка предстоятеля зазначена в 

інформаційному повідомленні про відкриття пункту вакцинації в 

Патріаршому Соборі Церкви УГКЦ в Києві. Така чітка позиція 

громади, за словами її вірних, надихає на довіру до вакцинації, а тому 

виконує чіткі соціально-просвітницькі функції та демонструє 

ефективну дияконію в суперечливий час масових небезпек здоров’ю 

вірних. Цікаво, що в цьому ж повідомленні йдеться про ігнорування 

такого важливого безпекового питання Українською Православною 

Церквою (Московського Патріархату): «Українська православна 

церква (Московського патріархату) – єдина церква, яка досі публічно 

не висловилася щодо свого ставлення до вакцинації від коронавірусу. 

Кілька днів дзвінків та офіційних звернень, але на момент виходу 

сюжету в ефір, відповіді журналісти телеканалу «Настоящее время» 

так і не отримали» [6]. Це ще одна демонстрація нейтральності 

(байдужості?) лідера цієї спільноти до питань соціального захисту 

населення в умовах масштабних небезпек. Щоправда, відзначимо 

наявність висловлення керуючого справами УПЦ (Московського 

Патріархату) Митрополита Бориспільського і Броварського Антонія, 

який робить наголос на добровільності вакцинації та, згідно з 

інформаційним повідомленням на сайті Синодального інформаційно-

просвітницького відділу УПЦ, відзначає, що: «…питання вакцинації 

не є релігійним, і кожна людина повинна самостійно приймати 

рішення – робити щеплення чи ні, з урахуванням стану здоров’я та 

медичних рекомендацій. Але у Церкви є ряд принципових позицій 

щодо вакцинації...» [10], і це такі: «…будь-яка вакцинація – від 

коронавірусу або інших захворювань – повинна бути добровільною..; 

інформація про склад вакцини повинна бути прозорою і відкритою..; 

відмова від вакцинації не повинна призводити до обмеження прав і 

свобод людини» [10]. Використаний у цьому зверненні наратив, на 

нашу думку, завуальовано містить у собі маркери 

антивакцинаторських повідомлень та аргументів, котрі ширяться 

Мережею про «неперевіреність вакцини», «примусову вакцинацію», 

«обмеження свободи». Цей наратив не є однозначним, але саме така 

його неоднозначність психологічно програмує на недовіру до 

вакцинації з боку віруючих. Адже тут міститься емоційний посил, 

який полягає в сумніві та суперечності, котрі, за цих умов, ми чітко 

вважаємо чинниками, що шкодять безпеці ментального здоров’я (а 
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зважаючи на  важливість колегіальної соціальної відповідальності – ще 

й фізичного). Звичайно, що Церква за своїм покликанням має іншу 

місію, ніж медицина, але ситуації масштабних небезпек зобов’язують 

її як соціальну та світоглядну структуру до співпраці з тими 

інституціями, котрі мають прямий обов’язок захисту населення від цих 

викликів. 

Активно конструктивний соціальний меседж щодо протидії 

викликам коронавірусної інфекції демонструє лідер однієї з 

мусульманських спільнот в Україні Шейх Саїд Ісмагілов. Зокрема, ще 

в перший рік карантинних обмежень він відповідально заявляв: «Ми з 

вами опинились перед загрозою поширення коронавірусу, що може 

завдати великої шкоди здоров’ю та життю людини. В таких випадках 

Іслам, що є милістю для світів, наказує віруючим бути максимально 

обережними, та вжити всіх необхідних заходів, щоб не піддати себе 

загрозі інфікування коронавірусом» [8]. Він також став одним із тих 

релігійних лідерів, котрий знявся в соціальному ролику із закликом до 

вакцинації. Як свідчать матеріали в інтернеті, Шейх є частим 

учасником наукових зібрань щодо питань протидії небезпекам 

пандемії коронавірусу, запрошеним гостем теле- та радіопередач, де 

висловлює думку щодо потреби із відповідальністю ставитися до свого 

здоров’я та здоров’я своїх близьких, обґрунтовує свою громадянську 

позицію богословськими інтенціями ісламу, що, звичайно, є доволі 

важливим аргументом для віруючих мусульман України.   

Висновки 

Отже, наратив лідерів українських релігійних спільнот здебільшого 

є соціально конструктивним та ціннісно й віросповідно релевантним 

до ситуації, яка склалася як у сфері охорони здоров’я, так і в контексті 

екологічних загроз. Зокрема, предстоятелі одних із найчисельніших 

релігійних організацій України – Православної Церкви України та 

Української Греко-Католицької Церкви активно висловлюються на 

екологічну тематику, взаємодіють із державними та громадськими 

організаціями в цьому напрямку, а також усвідомлюють  

виправданість, хоч і морально-психологічну колізійність, карантинних 

обмежень в умовах COVID-19 та закликають своїх вірних 

співпрацювати із медиками в питаннях вакцинації. Дещо осторонь цих 

питань, на відстані від них, не висловлюючи чіткої позиції перебуває 

лідер Української Православної Церкви (Московського Патріархату), 

що нехай і в пасивному контексті, але все ж відіграє ціннісно 

суперечливу (утримаємося від слова «деструктивну») роль цієї 

кількісно не малої релігійної спільноти в Україні щодо облаштування 

нагальних соціальних ініціатив із безпеки здоров’я. Багато хто з інших 

релігійних лідерів, що представляють протестантське, іудейське, 
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мусульманське релігійні середовища України, здебільшого 

демонструють соціально відповідальну та конструктивну позицію як у 

напрямку екологізації свідомості своїх вірних, так і на шляху співпраці 

з органами влади задля подолання коронавірусної інфекції. 
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The article analyzes the current vectors of social functionality of religion 

in the post-secular conditions and increasing the level of credibility of 

Ukrainian citizens to the Church and religious leaders. The author 

demonstrates specific constructive and destructive examples of the attitude 

of religious communities to social responsibility in conditions of such large-

scale dangers (as environmental catastrophes or pandemics, in particular 

COVID-19). The conclusion about the level of constructiveness of the 

positions of religious leaders is based on the content analysis of media 

messages on the Internet. 
 

Keywords: postsecularity, social functionality of religion, ecology, 

pandemic COVID-19, content analysis. 
 

Reviewer: Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor of 

Department of Philosophy and Cultural Studies, Yuri Fedkovych Chernivtsi 

National University (Ukraine) Oleksandr Brodetskyi. 

 

Ирина Горохолинская 

Наратив Украинских религиознных лидеров о экологии и 

здравоохранения: контент-анализ 
 

Резюме 
 

В статье проводится анализ актуальных векторов социальной 

функциональности религии в условиях постсекулярности и 

повышения уровня доверия граждан Украины к Церкви и религиозным 

лидерам. Автор демонстрирует конкретные конструктивные и 

деструктивные примеры отношения религиозных общин к социальной 

ответственности в условиях таких масштабных опасностей как 

экологические катастрофы или пандемии, в частности COVID-19). 

Вывод об уровне конструктивности позиций религиозных лидеров 

делается на основе контент-анализа медиа сообщений в сети Интернет. 
 

Ключевые слова: постсекулярность, социальная функциональность 

религии, экология, пандемия COVID-19, контент-анализ. 
 

Рецензент: Доктор философских наук, доцент кафедры философии и 

культурологии Черновицкого национального университета имени 

Юрия Федьковича (Украина) Александр Бродецкий. 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4 (60) 2021 

 103 

საზოგადოება 
 

რევაზ რევაზიშვილი 

სპორტი შშმ პირთა ცხოვრებაში 

 

ნაშრომში განხილულია შშმ პირთა სპორტული საქმიანობის 
ზოგიერთი ასპექტი, როგორც მათი სრულფასოვანი ცხოვრების 
ერთ-ერთი განარიბობელი მახასიათებელი. გაანალიზებულია 
სპორტული მედიცინის როლი ზოგადად და კერძოდ შშმ პირთა 
ცხოვრებაში, შშმ სპორტსმენების ვარჯიშის თავისებურებები, 
აგრეთვე მათი შესაძლო დაავადებების თავიდან აცილების 
ხერხები აქტიური ფიზიკური დატვირთვის მეშვეობით,  შშმ 
პირთა სპორტულ-ფიზიკური რეაბილიტაციისა და მომზადების  
ძირითადი მეთოდები, საშუალებები და ფორმები, ჰიპოდინამიის 
გავლენა შშმ პირის ჯანმრთელობასა და ფიზიკურ 
შრომისუნარიანობაზე, გამოტანილია დასკვნა სპორტისა და  
პარალიმპიადის დიდ მნიშვნელობაზე, როგორც შშმ პირთა  
მოტივაციის მძლავრ ინსტრუმენტზე.  

 
საკვანძო სიტყვები: შშმ პირი, სპორტული მედიცინა, 

ჰიპოდინამია, შშმ სპორტსმენი,  პარალიმპიადა. 
 

შესავალი 

ქვეყნის ცივილიზებულობის ერთ-ერთი მაჩვენებელია 

მოწყვლადი ჯგუფის ადამიანთა ცხოვრების პირობები, როგორც 

მსოფლიოში, ისე საქართველოში.  მსოფლიოში და 

საქართველოშიც სოციალურად და უფლებრივად დაუცველთა 

ერთ-ერთ დიდ ჯგუფს წარმოადგენენ შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე (შშმ) პირები.   

შშმ პირთა ცხოვრებაში სრულფასოვანი ჩართვის ერთ-ერთი 

წინაპირობაა მათი ფიზიკური და სულიერი ჯანმრთელობა, რასაც 

თავის მხრივ დიდწილად განაპირობებს მათი აქტიური 

სპორტული საქმიანობის შესაძლებლობა. მეორე მხრივ, შშმ პირთა 

სპორტული შესაძლებლობები, ისევე როგორც საზოგადოდ 

სპორტით დაკავებული ადაიანების უსაფრთხოება და 
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ჯამრთელობა დამოკიდებულია სპორტული მედიცინის 

მიღწევებზე.  

სპორტული მედიცინა არის პროფესიული მედიცინის დარგი, 

რომლის ყველა აქტივობა მიზნად ისახავს ჯანმრთელობის 

შენარჩუნებას და განმტკიცებას, დაავადებების პრევენციასა და 

მკურნალობას, აგრეთვე ფიზიკურ კულტურასა და სპორტში 

ჩართულ ადამიანებში ვარჯიშის ეფექტურობის გაზრდას. 

სპორტული მედიცინა მოიცავს ყველაფერს, რაც უნდა 

უზრუნველყოს როგორც ჯანმრთელი, ისე ავადმყოფი ადამიანების 

ჯანმრთელობისა და ფუნქციონალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება ფიზიკური დატვირთვით. რათა ხელი შეუწყოს 

ფიზიკური აღზრდის საშუალებებისა და მეთოდების ინტენსიურ 

გამოყენებას ჯანმრთელობის ხელშეწყობისთვის, ფიზიკური 

გაუმჯობესებისა და საუკეთესო სპორტული შედეგების 

მისაღწევად. სპორტული მედიცინის პრეროგატივაა აგრეთვე 

შეისწავლოს ფიზიკური აქტივობის არა მხოლოდ დადებითი, 

არამედ უარყოფითი გავლენა, რაც მისი ირაციონალური 

გამოყენებით არის შესაძლებელი.   

ფიზიკური კულტურა მრავალი ადამიანის ცხოვრების 

განუყოფელი ნაწილია, ფიზიკური კულტურა და სპორტი 

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორებია ადამიანის ჯანმრთელობის 

გაძლიერების, ფიზიკური განვითარების, ასევე დაავადებების 

პროფილაქტიკისთვის. ფიზიკურ აღზრდასა და მედიცინას შორის 

კავშირი უძველესი დროიდან იყო ნახსენები. 

 ჩინეთის სამედიცინო ტანვარჯიშის სკოლებში 

მკურნალობდნენ გულის, ფილტვების, ხერხემლის დაავადებებს, 

ძვლების მოტეხილობებსა და დისლოკაციებს. ფიზიკური 

ვარჯიშების გამოყენების მეთოდი, სხეულის პოზიცია, კუნთების 

დაძაბულობა და რელაქსაცია და სხვა ტექნიკა აღწერილია ძვ.წ-აღ. 

600 წელზე მეტი ხნის წინ. 

ინდოეთში ფიზიკური კულტურის ელემენტები რელიგიური, 

ფილოსოფიური და ჰიგიენური იდეების განუყოფელი ნაწილი 

იყო. იოგა, ფიზიკური კულტურის ერთ-ერთი უძველესი სისტემა 

ინდოეთში, დაფუძნებულია თავისებური სტატიკური ვარჯიშების 

ან პოზების შესრულებაზე, კუნთების გაძლიერება ან კუნთების 

რელაქსაცია იოგაში შერწყმულია გარკვეული ფსიქოლოგიური 
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დამოკიდებულების განვითარებასთან, რომლებიც დაფუძნებულია 

თვითკონცენტრაციაზე, ტრანს მდგომარეობის განვითარებამდე. 

ბერძნული კულტურა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ადამიანის 

ფიზიკურ სრულყოფას და ბავშვებისა და ჯარისკაცების ფიზიკურ 

აღზრდას (ძვ. წ. V-IV სს.). ჰომეროსმა (ძვ. წ. IX-VIII სს.) 

„ილიადაში“ აღწერა მორბენალთა და მოჭიდავეთა სპორტული 

ბრძოლების პოეზია. ოლიმპიური თამაშები პირველად სწორედ 

ძველ საბერძნეთშიჩატარდა  (ძვ.წ. 776 წ.) 

            ელინურ მედიცინაში ფიზიკური აღზრდის გამოყენების 

გამოცდილება გაგრძელდა ძველ რომშიც. აქ უკვე რეკომენდებული 

იყო  ქრონიკული დაავადებების მკურნალობა ფიზიკური 

ვარჯიშებით, ხოლო კიდურების დამბლის შემთხვევაში - მასაჟი და 

სპეციალური ვარჟიშები სხვადასხვა აღჭურვილობის გამოყენებით. 

მაშინდელ რომში უკვე იცოდნენ, რომ  დასუსტებული 

ადამიანებისთვის ტანვარჯიში, სირბილი, თამაშები და სეირნობა 

პირველი სამედიცინო საშუალებაა. 

ფიზიოთერაპიული ვარჯიშების განვითარება დანიშნულების 

მოძრაობების გამოყენება დაიწყო ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში. ამ 

დროს იყენებდნენ მოძრაობების კომბინაციას თერმული 

პროცედურებით ტრავმული დაზიანებებისთვის. მოგვიანებით 

ნათელი გახდა, რომ შესაძლებელი იყო ფიზიკური ვარჯიშისა და 

შრომის თერაპიული მიზნებისთვის გამოყენება. ქირურგიის 

განვითარებამ განსაკუთრებული აქტუალობა წამოაყენა 

პოსტოპერაციულ გართულებებთან ბრძოლის პრობლემა. გაირკვა, 

რომ პოსტოპერაციული გართულებების უმრავლესობის მთავარი 

მიზეზი დასვენების ბოროტად გამოყენება იყო. ოპერაციის შემდეგ 

პირველ დღეებში გართულებების მიზეზებისა და მექანიზმების 

ანალიზმა, ადრეული პოსტოპერაციული ტანვარჯიში, მისი 

ტექნიკის გაუმჯობესება და სავარჯიშო თერაპიის მაღალი 

ეფექტურობის მტკიცებულება დამაჯერებლად დაამტკიცა 

ფიზიკური ვარჯიშების გამოყენების მიზანშეწონილობა, 

ოპერაციის შემდეგ  პირველივე საათებიდან დაწყებული.  

სავარჯიშო თერაპიის ეფექტურობის ანალიზმა გულმკერდის 

ქირურგიაში აჩვენა, რომ ოპერაციის წარმატება დიდწილად 

დამოკიდებულია თერაპიული მიზნებისთვის ფიზიკური 

ვარჯიშების სრულ გამოყენებაზე.  
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გასაოცარი წარმატება ფიზიკური ვარჯიშების გამოყენებაში 

ტრავმატოლოგიაში, ორთოპედიაში, ნეიროქირურგიაში. 

კომპენსაცია და ზოგჯერ სხვადასხვა ფუნქციის ყველაზე მძიმე 

დარღვევების აღმოფხვრა კუნთოვანი სისტემის, ტვინისა და 

ზურგის ტვინის და პერიფერიული ნერვების დაზიანების შემდეგ 

შესაძლებელი გახდა მხოლოდ სავარჯიშო თერაპიის დროული და 

სრული გამოყენების წყალობით დაზარალებულთა კომპლექსურ 

მკურნალობაში. 

მედიცინა და ფიზიკური კულტურა განუყოფელია. სპორტში 

აქტიურად მონაწილეობისას საჭიროა არა მხოლოდ ფიზიკური 

ვარჯიშების კომპლექტის შემუშავება, არამედ მათი კოორდინაცია 

სამედიცინო მოთხოვნებთან. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სპორტული მედიცინის 

მეთოდების გამოყენება შშმ პირებისთვის. ამ შემთხვევაში 

სპორტული მედიცინის გონიერ გამოყენებას ძალუძს არა მხოლოდ 

შშმ პირების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება, არამედ მათი 

სრულფასოვან ცხოვრებაში დაბრუნება 

შშმ პირთა სპორტულ-ფიზიკური მომზადების  მეთოდები 

შშმ პირთა სპორტულ-ფიზიკური მომზადებისთვის  

აუცილებელია ორი მეთოდოლოგიური მიდგომის დაცვა. პირველი 

მიდგომა განსაზღვრავს სპორტული ვარჯიშის ორგანიზაციულ 

მომენტებს და დამოკიდებულია  ჩართული კონტინგენტის 

მდგომარეობაზე [1], ხოლო მეორე მიდგომა განისაზღვრება 

ვარჯიშის სპორტულ-პედაგოგიური ხასიათით. შშმ პირებთან 

მუშაობისას შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი 

ორგანიზაციული მეთოდები: 

ინდივიდუალური მეთოდით მწვრთნელი მუშაობს ერთ 

ინვალიდ სპორტსმენთან. ამ შემთხვევაში, ტექნიკა შეირჩევა 

მკაცრად ინდივიდუალურად, შშმ სპორტსმენის პათოლოგიის 

თავისებურებების, მისი ფუნქციური შესაძლებლობებისა და 

მზადყოფნის გათვალისწინებით. ინდივიდუალური მეთოდი 

ყველაზე ეფექტურია.  

მცირე ჯგუფთან მუშაობა, როდესაც მწვრთნელი ავარჯიშებს 10 

კაცამდე შშმ პირთა ჯგუფს. როგორც წესი, ამ შემთხვევაში 

მიზანშეწონილია მწვრთნელს ჰყავდეთ ასისტენტები, რომლებიც 

ძირითადად ასრულებენ წმინდა დამხმარე ფუნქციებს 

აღჭურვილობისა და ინვენტარის დამონტაჟებაში,  სპორტსმენების 
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დახმარება სპეციალური ილეთების დამუშავება მწვრთნელის 

ხელმძღვანელობით  და სხვ. ამ მეთოდის ეფექტურობა ასევე 

ძალიან მაღალია. გარდა ამისა, ამ შემთხვევაში ვარჯიშებში 

ერთდროულად რამდენიმე შშმ პირი მონაწილეობს, რაც ზრდის 

ემოციურ ფონს, აყალიბებს გუნდში კომუნიკაციის უნარს. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ასისტენტების 

მონაწილეობა, რაც შშმ პირთა სოციალური ადაპტაციის მძლავრი 

ფაქტორია. 

თვითსწავლების მეთოდი გულისხმობს ვარჯიშის ორგანიზებას 

მწვრთნელის რეკომენდაციით ან დამოუკიდებლად. ამ მეთოდის 

გამოყენება საშუალებას იძლევა  გაიზარდოს ვარჯიშის 

ეფექტურობა ზემოქმედების უწყვეტობით, გარე ფაქტორების 

მიუხედავად. 

მეორე მიდგომა განისაზღვრება სპორტული და პედაგოგიური 

მეთოდების ჯგუფით: 

მკაცრად  რეგლამენტირებული  სავარჯიშო მეთოდი, რომელიც 

განსაზღვრავს კონკრეტული,  

კარგად შერჩეული და კარგად მიზანმიმართული ვარჯიშების 

გამოყენებას თითოეულ სესიაზე. 

თამაშის მეთოდი, რაც გულისხმობს ვარჯიშის დროს 

სპორტული თამაშების ელემენტების გამოყენებას. ამ დროს 

ნებისმიერ ვარჯიშს შესაძლებელია დაემატოს სათამაშო 

პერსონაჟი.  ეს განსაკუთრებით ეფექტურია შშმ ბავშვებისთვის 

გაკვეთილების ორგანიზებისას. 

კონკურენტული მეთოდი შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც 

ტრენინგის დროს შუალედური კონტროლის ვარიანტი, ასევე 

ჯგუფების ემოციური ფონის გაზრდის ვარიანტი, მაგალითად, 

„მხიარული სტარტების“ ორგანიზებისას. 

შშმ პირთა ფიზიკური აღზრდის ძირითადი საშუალებები და 

ფორმები 

შშმ პირთა ფიზიკურ აღზრდაში ამ სისტემის ყველა საშუალება 

ფართოდ უნდა იყოს გამოყენებული, თუმცა, ამავე დროს, ისინი 

უნდა იყოს შემუშავებული მაკორექტირებელი და კომპენსაციის 

ამოცანების მკაცრი შესაბამისად და გამოყენებული იყოს შშმ 

პირთა კონკრეტული ჯგუფისთვის. მიზანშეწონილია შშმ პირთა 

ფიზიკური აღზრდის საშუალებების სისტემატიზაცია 

შემდეგნაირად განხორციელდეს [2]; 
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მოტორული თვისებების უპირატესი გამოვლინების მიხედვით: 

ა) ძალისმიერი ხასიათის ვარჯიშები; ბ) ჩქაროსნული ხასიათის 

სავარჯიშოები, გ) სისწრაფე-ძლიერი ხასიათის სავარჯიშოები, დ) 

ზოგადი და სპეციალური გამძლეობის განვითარების 

სავარჯიშოები; ე) მოქნილობის განვითარების სავარჯიშოები; ვ) 

სისწრაფის განვითარების სავარჯიშოები. 

მოტორული აქტივობის ბუნებით: ა) ციკლური ხასიათის 

ფიზიკური ვარჯიშები; ბ) არაციკლური ხასიათის ფიზიკური 

ვარჯიშები; გ) შერეული ხასიათის მოტორული მოქმედებები, 

ციკლური და არაციკლური ხასიათის ფიზიკური ვარჯიშების 

ჩათვლით. 

სახეობების მიხედვით: ა) ტანვარჯიშის სახეობები; ბ) ცურვა; გ) 

სპორტული თამაშები; დ) ტურიზმი და ექსკურსიები; ე) 

ძალოსნობისა და სპორტული ტანვარჯიშის ელემენტები; ვ) 

მძლეოსნობის ელემენტები; ზ) სათხილამურო სრიალის 

ელემენტები; თ) ნიჩბოსნობის ელემენტები; ი) ველოსიპედის 

ელემენტები; კ) სავარჯიშოები და თამაშები შშმ პირის ეტლში და 

სხვ. 

შშმ პირთა ფიზიკური აღზრდის ძირითადი ფორმებია 

ინდივიდუალური ფიზიკური ვარჯიშები (დილის ჰიგიენური 

ტანვარჯიში, გასეირნება, ახლო ტურიზმი, მაკორექტირებელი 

ვარჯიშები) და ორგანიზაციული ჯგუფი და სელექციური  

ფიზკულტურა და სპორტი (სავარჯიშო თერაპია და 

მაკორექტირებელი გაკვეთილები სამედიცინო დაწესებულებებში, 

სანატორიუმებსა და სარეაბილიტაციო ცენტრებში, 

საზოგადოებრივი ფიზიკური აღზრდის ორგანიზაციების 

ჯგუფებში, სამრეწველო ტანვარჯიში მატერიალური წარმოებისა 

და საყოფაცხოვრებო მომსახურების სფეროში დასაქმებული 

ადამიანებისთვის, და ა.შ.), სპორტი შშმ პირთათვის  (სხვადასხვა 

სპორტის სახეობებში შეჯიბრებების მომზადება, ორგანიზება და 

ჩატარება). 

დამოუკიდებელი ფიზიკური ვარჯიში ყოველდღიურ 

ცხოვრებაში უნდა იყოს ჩართული შშმ პირთა ფიზიკური 

დატვირთვის ყოველდღიურ რეჟიმში. ფუნქციურ განვითარებაზე 

ფიზიკური ვარჯიშების გავლენის ეფექტურობის გაზრდის 

მიზნით, რეკომენდებულია სხვადასხვა სავარჯიშო სისტემების, 

მოწყობილობებისა და აღჭურვილობის გამოყენება 
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(ჰანტელები,რეზინის ელასტიური  სახვევები, ექსპანდერი, 

ბლოკის სისტემები და ა.შ.) ინდივიდუალურ გაკვეთილებზე, რაც 

შესაძლებელს ხდის ფიზიკური დატვირთვების ნორმალიზების 

ამოცანას, კუნთების ცალკეულ ჯგუფებსა და სხეულის სისტემებზე 

ადგილობრივი ზემოქმედების პროგრამების შექმნას. 

დილის ჰიგიენური ვარჯიშები ტარდება ყოველდღიურად 15-20 

წუთის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, თუ სად იმყოფება შშმ 

პირი (სახლში, საავადმყოფოში, სანატორიუმში, სარეაბილიტაციო 

ცენტრში). სახლში მას ახლობლები ეხმარებიან, სამედიცინო 

დაწესებულებებში - სავარჯიშო თერაპიის ინსტრუქტორები, 

ექთნები და ა.შ. ეს კომპლექსი შეიძლება მოიცავდეს 9-10 

გიმნასტიკური ვარჯიშის  სახეობას. გაკვეთილები ტარდება სკამზე 

მჯდომარე, შშმ პირის ეტლში ან ფიქსაციის მოწყობილობებში 

დგომით. სავარჯიშოების დოზა დამოკიდებულია დაზიანების 

ხარისხსა და დონეზე, ასაკზე, შშმ პირის სხეულის ფუნქციურ 

მდგომარეობაზე და ფიზიკურ დონეზე. 

გასეირნება, ახლო ტურიზმი არის ფიზიკური აღზრდის ისეთი 

ფორმები, რომლებიც არ საჭიროებს ფიზიკურ მომზადებას და 

სპეციალური აღჭურვილობისა და მოწყობილობების გამოყენებას. 

გასეირნება შედის ყოველდღიური მოტორული რეჟიმის 

რეაბილიტაციის ყველა ეტაპზე, მათი ხანგრძლივობა 

დამოკიდებულია გარემო ტემპერატურაზე, შშმ პირის ფუნქციურ 

მდგომარეობაზე, ამ ტიპის დამოუკიდებელი ვარჯიშის სახლში 

გამოყენების უნარზე. ახლო ტურიზმი შეიძლება მოაწყოს ერთ 

განყოფილებაში ან გაერთიანებაში ტერიტორიულ საფუძველზე 

მომუშავე შშმ პირთა ჯგუფმა (რეგიონული კლუბი, შშმ პირთა 

სახლები, სანატორიუმის ტიპის სამედიცინო დაწესებულებები), 

ასევე დამოუკიდებლად, როგორც წესი, დღის განმავლობაში. 

მოკლევადიანი ტურიზმის ჩართვა შშმ პირთა ყოველკვირეულ 

საავტომობილო რეჟიმში, რაც საშუალებას იძლევა გარემოს 

აქტიური აღქმა დოზირებულ ფიზიკურ აქტივობასთან ერთად, 

ხელს უწყობს ნერვული სისტემის დაძაბულობის შემცირებას, 

სხეულის ძირითადი სისტემების ფუნქციონალური მდგომარეობის 

გაუმჯობესებას, შშმ პირთა ფიზიკური მომზადების დონის 

ამაღლებას. 

სპეციალური მაკორექტირებელი კლასები, როგორც აქტიური 

კორექციის მთავარი რგოლი, მოიცავს პროფილაქტიკური 
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ღონისძიებების ერთობლიობას (ტანვარჯიში, მასაჟი, პოზის 

კორექცია, ორთოპედიული ხელსაწყოები, ვარჯიში ტრენაჟორებზე 

და ა.შ.), რაც ხელს უწყობს კუნთოვანი სისტემის დეფიციტის 

სრულ ან ნაწილობრივ აღმოფხვრას. განასხვავებენ აქტიურ და 

პასიურ კორექტირებას. აქტიური კორექცია გულისხმობს 

სპეციალურ მაკორექტირებელ ვარჯიშებს აღდგენითთან ერთად. 

პასიური - ითვალისწინებს მრავალ მაკორექტირებელ მოქმედებას 

შშმ პირის აქტიური მონაწილეობის გარეშე (პასიური მოძრაობა, 

გაჭიმვა, მასაჟი და ა.შ.). კორექცია ასევე იყოფა ზოგად და 

სპეციალურად. ზოგადი კორექცია მოიცავს გამაძლიერებელი 

ფიზიკური ვარჯიშების კომპლექსს: გამაძლიერებელი ხასიათის 

გიმნასტიკურ ვარჯიშებს, თამაშებს, სპორტს, გამკვრივებას და სხვ. 

სპეციალური კორექციის დროს კუნთოვანი სისტემის 

დეფიციტის აღმოსაფხვრელად ძირითადად გამოიყენება აქტიური 

და პასიური მეთოდები.  მაკორექტირებელი ვარჯიში ტარდება, 

როგორც წესი, სპეციალური სავარჯიშო თერაპიის ოთახებში, 

ინსტრუქტორების ხელმძღვანელობით. ასევე შესაძლებელია 

სახლში დამოუკიდებელი ინდივიდუალური მაკორექტირებელი 

ვარჯიშების ორგანიზება ექიმის ან მასწავლებლის 

მეთვალყურეობის ქვეშ. მაკორექტირებელი ვარჯიშები 

ყოველკვირეულ მოტორულ რეჟიმში უნდა ჩაერთოს 15-20 წუთის 

ხანგრძლივობის ყოველდღიური ვარჯიშებით. 

შშმ პირთა ფიზიკური მომზადების ერთ-ერთი ყველაზე 

ეფექტური საშუალებაა კომპლექსური და ლოკალური 

ზემოქმედების ტრენაჟორების გამოყენება მაკორექტირებელი 

მიზნებისთვის, რაც საშუალებას იძლევა, სხვადასხვა 

ორიენტაციისა და ძალის ინდივიდუალურად დოზირებული 

დატვირთვების გამოყენებით, მიიღოთ სასურველი 

სარეაბილიტაციო და სასწავლო ეფექტი. ამჟამად, არსებობს 

მრავალი სახის ტრენაჟორი, რომლებიც რეკომენდებულია ასეთი 

ვარჯიშებისთვის.  

სავარჯიშო თერაპია არის შშმ პირთა ფიზიკური ვარჯიშების 

ორგანიზების ერთ-ერთი მთავარი ფორმაა [5]. ეს განისაზღვრება, 

ერთი მხრივ, თერაპიული ფიზიკური ვარჯიშების გავლენის 

სიგანით სხეულის სხვადასხვა ფუნქციურ სისტემებზე - გულ-

სისხლძარღვთა, რესპირატორულ, კუნთოვან, ნერვულ, 

ენდოკრინულ და, მეორე მხრივ, აღდგენითი და სავარჯიშო 
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ეფექტით. სხეულის გარკვეული ფუნქციების უკმარისობის 

შემთხვევაში მას აქვს განსაკუთრებული ეფექტი. სავარჯიშო 

თერაპიაში გამოიყენება სავარჯიშოების სხვადასხვა ჯგუფი და 

მათი კომბინაციები მასაჟთან, ფიზიოთერაპიასთან, ორთოპედიულ 

მოწყობილობებთან და აპარატებთან და ფსიქოლოგიურ 

ზემოქმედებასთან ერთად. 

შშმ პირთა სამრეწველო საქმიანობის პირობებში, სხეულის 

იძულებითი პოზიციები და კუნთების არასაკმარისი აქტივობა 

ქმნის პირობებს ფუნქციური და ფსიქოგენური ხასიათის მთელი 

რიგი უარყოფითი შედეგების ფორმირებისთვის. შშმ პირში ამ 

ცვლილებების თავიდან აცილების საშუალებაა სამრეწველო 

ტანვარჯიში. შშმ პირთა პროფესიული საქმიანობის ბუნებაზე 

პედაგოგიური დაკვირვების შედეგად დადგინდა, რომ ფიზიკური 

ვარჯიშების უფრო მაღალი ეფექტურობა მიიღწევა, როდესაც ისინი 

გამოიყენება მთელი სამუშაო დღის განმავლობაში შემდეგი 

ფორმებით. 

მოსამზადებელი ტანვარჯიში ეხმარება ორგანიზმს სწრაფად 

შევიდეს სამუშაო რიტმში და შეინარჩუნოს ეფექტურობა დიდი 

ხნის განმავლობაში. ვარჯიშის დროს გამოიყენება აგრეთვე ე.წ.  

ფიზკულტურის პაუზა (FP), რაც  ზრდის ფიზიკურ აქტივობას, 

ასტიმულირებს სხეულის ნერვული, გულ-სისხლძარღვთა და 

რესპირატორული სისტემების აქტივობას, ხსნის ზოგად 

დაღლილობას და ზრდის გონებრივ მუშაობას. სავარჯიშოების 

ზემოქმედების გასაძლიერებლად გამოიყენება დამხმარე საგნები 

(ჰანტელები, წინააღმდეგობის ზოლები, რეზინის სახვევები, 

ტანვარჯიშის ჩხირები).  

ფიზკულტურის წუთები (FM) ხელს უწყობს ადგილობრივი 

დაღლილობის მოხსნას; განკუთვნილია კონკრეტული 

ზემოქმედებისთვის კუნთების კონკრეტულ ჯგუფზე ან ჩართული 

სხეულის სისტემებზე. ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან და 

დაღლილობის ხარისხიდან გამომდინარე, ყველა 

დამოუკიდებლად ირჩევს თავისთვის საჭირო კომპლექსს და 

ასრულებს მოსახერხებელ დროს უშუალოდ სამუშაო ადგილზე. 

ფიზკულტურის მიკრო-პაუზები (FMP) ამაღლებს  გონებრივი 

მუშაობის ეფექტიანობას ნერვული ცენტრების გააქტიურებით, 

ათავისუფლებს გადაჭარბებულ აგზნებადობას. სამრეწველო 

ტანვარჯიშის ყოველდღიური პროგრამა უნდა შეიცავდეს მის 
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სხვადასხვა ფორმებს.  შშმ პირთა სამუშაო დღის განმავლობაში 

მიზანშეწონილია 20-25 წუთი დაეთმოს აქტიურ დასვენებას. 

გაკვეთილების პროგრამები ყოველთვიურად უნდა შეიცვალოს. 

რეგულარული პროფესიული ფიზიკური აღზრდა ხელს უწყობს 

სისტემატური ფიზიკური ვარჯიშის ჩვევის ჩამოყალიბებას და 

ხელსაყრელი პირობების შექმნას მაღალი ხარისხის მუშაობისთვის 

და შშმ პირთა ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის. 

სპორტი შშმ პირთა სარეაბილიტაციო სისტემაში 

სარეაბილიტაციო სისტემაში სპორტის გამოყენება იწყება უკვე 

საავადმყოფოში და გრძელდება პაციენტის საავადმყოფოდან 

გაწერის შემდეგ. 

სპორტის მიზნები შშმ პირებისთვის შემდეგია: 

ა) ფსიქოემოციური მდგომარეობის ნორმალიზაცია; 

ბ) ყოველდღიური უნარების აღდგენა; 

გ) მოტორული ფუნქციების და უნარების ნორმალიზება 

(აღდგენა) 

დ) ახალი პროფესიის დაუფლება (გადამზადება) და შშმ პირის 

საზოგადოებაში დაბრუნება; 

ე) ახლად შეძენილ სპეციალობაში დასაქმება. 

რადგანაც შშმ სპორტსმენი სწრაფად იღლება, მას უფრო 

სწრაფად ეწყება მოძრაობის დისკოორდინაცია, კუნთების 

დისბალანსი, კუნთების ჰიპერტონიურობა, რაც დაზიანებებს და 

დაავადებებს ნიშნავს. შშმ სპორტსმენების ვარჯიშებს აქვთ 

საკუთარი მახასიათებლები: კლებულობს გაკვეთილების 

ინტენსივობა და ხანგრძლივობა, კეთდება უფრო გრძელი პაუზები 

კონკრეტული ტიპის ფიზიკური აქტივობის შესრულების შემდეგ; 

ფიზიკური ტრავმები, ნერვული სისტემის დაზიანებები 

(დაავადებები) და სხვ. იწვევს სტრუქტურულ (მორფოლოგიურ) 

ცვლილებებს მოტორულ ფუნქციაში, საყრდენ აპარატში და ა.შ. 

სპორტი ვერ აღადგენს დაქვეითებულ (დაკარგულ) მოტორულ 

ფუნქციებს, მაგრამ იძლევა ფსიქო-ემოციურ და სოციალურ 

კმაყოფილებას. 

შშმ სპორტსმენებს არ შეუძლიათ ზოგიერთი კონკრეტული 

მოძრაობის (ვარჯიშის) სწორად შესრულება. ამასთან 

დაკავშირებით, შეიძლება განვითარდეს ტექნიკურად არასწორი 

მოძრაობები (როგორც ხშირად ხდება), და განმეორებითი 

შესრულებით, დამატებით წარმოიქმნება  სხვა დაავადებები 
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(პერიართრიტი, პერიოსტიტი, მიოზიტი, აბრაზიები და ა.შ.). 

აქედან გამომდინარე, ძალზე მნიშვნელოვანია სპორტის შერჩევა 

პათოლოგიის თავისებურებების, შშმ პირებში მოტორული 

ფუნქციის აღდგენის ხარისხის გათვალისწინებით. 

ბოლო წლებში ეტლით სპორტმა პროფესიონალური ხასიათი 

შეიძინა. ვარჯიშები, ხშირი შეჯიბრებები მნიშვნელოვნად 

მოქმედებს შშმ პირის ფსიქიკაზე და შესაძლებლობებზე. 

სამწუხაროდ, არა მხოლოდ დადებითი. შეჯიბრებებზე გამოსვლა, 

განსაკუთრებით საერთაშორისო, მოითხოვს შშმ სპორტსმენის 

კოლოსალურ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ სტრესს, რასაც ზოგჯერ 

ჯანმრთელი ადამიანიც კი ვერ უძლებს. 

სპორტში ჩართული შშმ პირთა მომზადების  თავისებურებები 

მასწავლებელმა (მწვრთნელმა) უნდა იცოდეს შშმ პირის 

პათოლოგიური თავისებურებები, ტრენინგის მეთოდები და 

გამოჯანმრთელების საშუალებები. იმის გამო, რომ შშმ პირი, 

რომელიც სპორტით არის დაკავებული, სწრაფად იღლება, მას აქვს 

მოძრაობების უფრო სწრაფი დისკოორდინაცია, კუნთების 

დისბალანსი, კუნთების ჰიპერტონუსი, რაც იწვევს დაზიანებებსა 

და დაავადებებს. 

შშმ სპორტსმენების ვარჯიშებს აქვთ საკუთარი 

მახასიათებლები: ვარჯიშის ინტენსივობა და ხანგრძლივობა 

მცირდება, უფრო გრძელი პაუზები კეთდება კონკრეტული ტიპის 

ფიზიკური აქტივობის შესრულების შემდეგ; 

ფიზიკური შრომისუნარიანობის აღდგენის მეთოდები 

დიფერენცირებულია ფიზიკური აქტივობის, დაავადების 

ხასიათისა და ხანგრძლივობის (დაზიანების დროის) 

გათვალისწინებით; უფრო ხანგრძლივი უნდა იყოს ინტერვალები 

ვარჯიშებს შორის და ა.შ. შშმ სპორტსმენები ჯანსაღ ადამიანებთან 

შედარებით. უფრო სწრაფად იღლებიან არაბუნებრივი 

ბიომექანიკის მოძრაობებისა და ვარჯიშების კოორდინაციის 

დარღვევის გამო. ისინი განიცდიან მნიშვნელოვან ბიოქიმიურ 

ცვლილებებს ქსოვილებში, სისხლში, ქსოვილის ჰიპოქსიას, 

კუნთების ჰიპერტონიურობას, დარღვეულია კუნთების სისხლის 

მიმოქცევის მიკროცირკულაცია და ა.შ.   

შშმ სპორტსმენებისტვის საჭიროა რეაბილიტაციის 

ინტეგრირებული სისტემა. მასში შედის ფარმაკოლოგიური 

კორექცია, ფიზიოთერაპია, აკუპუნქტურა, ზოგადი და 
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ადგილობრივი დასხივება და ა.შ. დიდი მნიშვნელობა აქვს კვებას, 

მცენარეულ მედიცინას, სხვადასხვა სახის მასაჟს, გაჭიმვის 

ვარჯიშებს, ჟანგბადის კოქტეილებს, ძილის ნორმალიზებას 

მცენარეული ფარმაკოლოგიური პრეპარატების დახმარებით და 

ა.შ. 

ჰიპოდინამიის გავლენა შშმ პირის ჯანმრთელობასა და ფიზიკურ 

შრომისუნარიანობაზე 

ფიზიკური აქტივობის ნაკლებობა უარყოფითად აისახება შშმ 

პირის ფიზიკურ მომზადებასა და ჯანმრთელობაზე. 

ამავდროულად, არა მხოლოდ მცირდება შრომისუნარიანობა, 

არამედ იკარგება ადრე შეძენილი სპეციფიკური უნარები. მათ 

გამოჯანმრთელებას დიდი დრო სჭირდება და ზოგჯერ 

შეუძლებელია ტრავმის ან ავადმყოფობის შედეგად დაკარგული 

ფუნქციების სრულად აღდგენა. 

ვარჯიშის შეწყვეტა იწვევს ფუნქციურ სისტემაში 

გაერთიანებული პირობითი და უპირობო რეფლექსების 

კოორდინაციის შეუსაბამობას. ამ ჯაჭვის რომელიმე რგოლის 

დაკარგვა ან მოშლა ან ცენტრალური ნერვული სისტემის 

ფუნქციური მდგომარეობის ცვლილება იწვევს რთული 

ფუნქციური სისტემის მოშლას ან დაქვეითებას (დაშლას). 

კუნთების აქტივობის შეწყვეტა (დაქვეითება) იწვევს კუნთებში 

სისხლისა და ლიმფის ნაკადის შენელებას, მათი ტონუსის 

დაქვეითებას, ჟანგვითი მეტაბოლურ პროცესებს, რაც თავის მხრივ 

აუარესებს (ანელებს) დაზიანებული ქსოვილების რეპარაციული 

რეგენერაციის პროცესებს. ჰიპოდინამიით აღინიშნება 

ცენტრალური ნერვული სისტემის გაღიზიანებისა და აგზნების 

დეფიციტი, უარესდება  მრავალი სხვა ორგანოს ფუნქციონირება, 

ქსოვილის ჟანგბადის რეჟიმი, კუნთების ტონუსი და 

ძალა.შესაბამისად, ვარჯიშის შეწყვეტა აუცილებლად გამოიწვევს 

რიგი ორგანოებისა და სისტემების ავტონომიური ფუნქციების 

გაუარესებას. 

ჩონჩხის კუნთოვანი სისტემა ასრულებს არა მხოლოდ საყრდენ-

მამოძრავებელ ფუნქციას, არამედ მნიშვნელოვნად მოქმედებს 

კუნთებზე, მეტაბოლიზმზე, ენდოკრინულ სისტემაზე და ა.შ. 

კუნთების აქტივობის დაქვეითება (შეწყვეტა) იწვევს  არასასურველ 

ცვლილებებს, რეპარაციული რეგენერაციის პროცესების 

გაუარესებას და ა.შ. ყოველივე ერთად აღებული ხელს უწყობს 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4 (60) 2021 

 115 

ფიზიკური შრომისუნარიანობის მკვეთრ დაქვეითებას და შშმ 

პირის ჯანმრთელობის გაუარესებას. ვარჯიშის დროს 

ჰიპოდინამიის შედეგების აღმოსაფხვრელად აუცილებელია 

გაჭიმვის ვარჯიშების ჩართვა. კუნთებსი მასაჟი და სხვ. 

კუნთოვანი ატროფია მნიშვნელოვნად ართულებს სისხლის 

მიმოქცევის ადაპტირებულ მექანიზმებს სხეულის პოზიციის 

ცვლილებასთან, ფიზიკური სამუშაოს შესრულებასთან და 

შეიძლება მართლაც საფრთხე შეუქმნას პაციენტის (შშმ პირის) 

ჯანმრთელობას. კუნთების აქტივობა საშუალებას იძლევა 

შემსუბუქდეს სიტუაცია, რაც სასარგებლო გავლენას ახდენს 

პაციენტის ფუნქციურ მდგომარეობაზე. აუცილებელია 

კონტრაქტურების, კუნთების დისბალანსის, ნაწოლების და 

მრავალი სხვა ინდიკატორის პროფილაქტიკისთვის. 

მწვრთნელს უნდა ახსოვდეს, რომ შშმ პირში, რომელსაც აქვს 

დაზიანება ან ავადმყოფობა, მარეგულირებელი მექანიზმები 

მუდმივ დაძაბულობაშია, რაც უზრუნველყოფს ორგანიზმის 

სასიცოცხლო პროცესების ადეკვატურ ფუნქციონირებას. 

მოძრაობების შეზღუდვა ამძიმებს დაკარგული ფუნქციების 

აღდგენას. მოძრაობის დარღვევების გამო, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტისა 

და შარდსასქესო სისტემის ფუნქციები ზიანდება, კუნთების 

ატროფია უფრო სწრაფად ხდება, განსაკუთრებით ამპუტირებული 

ან პარალიზებული კიდურების დროს, გულსისხლძარღვთა  

ცვლილებები და ჯანმრთელობის სხვა დარღვევები.  

დასკვნა 

ფიზიკური უმოქმედობისა და მისი შედეგების წინააღმდეგ 

ბრძოლის მთავარი პირობა შშმ პირთა სპორტული აქტივობებია. 

ბოლო წლებში შშმ პირთა სპორტმა მნიშვნელოვანი პოპულარობა 

მოიპოვა. იმართება მრავალი შეჯიბრი (ევროპის, მსოფლიო 

ჩემპიონატი, პარალიმპიური თამაშები და ა.შ.) სპორტის 

სხვადასხვა სახეობაში. სპორტის სახეობა და ვარჯიშის მეთოდი 

შეირჩევა შშმ პირის ასაკის, მისი ფიზიკური დონის და ტრავმის 

(ავადმყოფობის) მომენტიდან გასული დროის გათვალისწინებით. 

შშმ პირები ვარჯიშობენ და მონაწილეობენ ისე სპორტულ 

შჯიბრებებში როგორიცაა მშვილდოსნობა, მაგიდის ჩოგბურთი, 

კალათბურთი ეტლით, ფეხბურთი (ცერებრალური დამბლით 

დაავადებულები, ყავარჯნებით ამპუტირებული პაციენტები), 

ცურვა, ალპური თხილამურები, ეტლით რბოლა, გრძელი და 
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სიმაღლეზე ხტომა, სროლა, დისკის სროლა, მჯდომარე 

ფრენბურთი (ამპუტირებული), ძალოსნობა, ფარიკაობა, 

თხილამურებით სრიალი და ა.შ. 

შშმ პირთა სარეაბილიტაციო სისტემაში სპორტული 

ელემენტების გამოყენებას დიდი ხანია იყენებენ მთელ 

მსოფლიოში. პაციენტთა თამაშები დადებითად მოქმედებს მათ 

ფსიქოემოციურ და ფსიქოფიზიოლოგიურ სფეროებზე, ზრდის 

ზოგად ტონუსს. იმავდროულად, სპორტული თამაშები 

ყოველთვის კონკურენტუნარიანია, ისევე როგორც ზოგადად 

სპორტი.  

ამასთან დაკავშირებით ინგლისელი ნეიროქირურგის ლუდვიგ 

გუტმანის ინიციატივით დაიწყო შშმ პირთა  ე.წ. პარალიმპიური 

თამაშები, (ოლიმპიური თამაშების მსგავსი საერთაშორისო 

სპორტული შეჯიბრება თანდაყოლილი ან შეძენილი ფიზიკური 

ნაკლის მქონე ადამიანებისთვის). რომელიც ამჟამად იმართება 

ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ იქვე, სადაც ოლიმპიური თამაშები. 

1982 წელს შეიქმნა ინვალიდთა სპორტის მსოფლიო ორგანიზაციის 

საკოორდინაციო კომიტეტი, რომელმაც ხელი შეუწყო 

პარაოლიმპიური მოძრაობის პოპულარიზაციასა და გაფართოებას. 

1989 წლიდან  ჩამოყალიბდა საერთაშორისო პარალიმპიური 

კომიტეტი. დღეს მის შემადგენლობაში შედის 163 ქვეყნის 

ეროვნული პარაოლიმპიური კომიტეტი და 5 საერთაშორისო 

სპორტული ფედერაცია, მ.შ. საქართველოც. პარალიმპიელები 

მონაწილეობენ მრავალ სპორტულ დისციპლინაში. მათ შორისაა: 

მშვილდოსნობა, ტყვიის სროლა, მძლეოსნობა, ძალოსნობა, 

ველოსპორტი, კალათბურთი, ფეხბურთი, ჰოკეი, ფარიკაობა, 

თხილამურობა, მაგიდის ჩოგბურთი და სხვა სახეობები. 

პარალიმპიადა გახდა შშმ პირთა სრულფასოვანი ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის  მძლავრი სტიმულატორი. 
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Revaz Revazishvili 

Sport in the lives of people with disabilities 

 

Summary 

 

The paper discusses some aspects of sports activities for people with 

disabilities as one of the distinguishing features of their full-fledged life. 

The role of sports medicine in general and  in the life of people with 

disabilities in particular, the peculiarities of training of sportsmen  with 

disabilities, as well as ways to prevent their possible diseases through active 

physical activity, the main methods, means and forms of sports-physical 

rehabilitation and training of people with disabilities. The conclusion is 

drawn on the great importance of sports and the Paralympics as a powerful 

tool for motivating people with disabilities. 

 

Keywords: person with disabilities, sports medicine, hypodynamics, athlete 

with disabilities, Paralympics 
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Реваз Ревазишвили 

Спорт в жизни людей с ограниченными возможностями 

 

Резюме 

 

В статье рассматриваются некоторые аспекты необходимости 

занятия спортом для людей с ограниченными возможностями как 

одной из отличительных черт для обеспечения их полноценной жизни. 

Проанализирована роль спортивной медицины в целом и в жизни 

инвалидов, особенности подготовки спортсменов инвалидов, а также 

способы профилактики их  возможных заболеваний с помощью 

активных физических нагрузок, основные методы, средства и формы 

их тренировки, лечения b физической реабилитации. Сделано 

заключение о большом значении спорта и Паралимпийских игр как 

мощного инструмента мотивации инвалидов. 

 

Ключевые слова: инвалид, спортивная медицина, гиподинамика, 

спортсмен инвалид, Паралимпийские игры. 

 

Рецензент: Профессор Евгений Бараташвили, Грузинский 

технический университет. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4 (60) 2021 

 119 

ნინო ბაკურაძე 

ინკლუზიური განათლება კოლეჯებში 
 

   სტატიაში მკითხველი გაეცნობა ინფორმაციას იმის შესახებ, 
რომ გატარებული ღონისძიებების მიუხედავად საქართველოში 
კვლავ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება შეზღუდული 
შესაძლებლობების მქონე პირების განათლების საკითხი და 
სპეციფიკიდან გამომდინარე, პროფესიული განათლების 
მიმართულებით მომავალში კიდევ მეტი გამოწვევაა 
მოსალოდნელი.  ნაშრომში ხაზგასმულია, რომ შშმ/სსსმ პირთა 
უმეტესობა, საერთოდ და/ან ნაწილობრივ, ვერ იღებს ზოგადს-  
და, აქედან გამომდინარე,  ვერც პროფესიულ განათლებას. 
სტატიაში, ასევე, წარმოდგენილია,  გამოწვევების დაძლევისაკენ 
მიმართული ღონისძიებები და ხარისხიანი განათლების მიღების 
შესაძლებლობები. 

 

საკვანძო სიტყვები: პროფესიული განათლების სისტემა, 

ინკლუზიური განათლების მოდელი, დამატებითი მხარდამჭერი 

სერვისები, ადეკვატური სასწავლო გარემო. 
 

ინკლუზიური განათლება - ეს არის ახალი სიტყვა განათლების 

სფეროში.  იგი თავის თავზე იღებს თითოეული პიროვნებისათვის, 

ყველა შესაძლებლობის შექმნას განათლების პროცესში 

სრულფასოვანი ჩართვის  უზრუნველსაყოფად.  დამოუკიდებლად 

იმისა, თუ როგორი სწავლის ტემპი ან სტილი აქვს 

მოსწავლე/სტუდენტს, ინკლუზიური განათლების სისტემა 

ცდილობს, მოერგოს მის სტილს, ტემპს და უზრუნველყოს 

თითოეული მოსწავლის/სტუდენტისთვის შესაფერისი სასწავლო 

გარემო. [1] 

ინკლუზიური განათლების ძირითადი ღირებულებებია - 

განსხვავების აღიარება და პატივისცემა; განსსხვავება არ არის 

გარიყვისა და იზოლაციის საფუძველი;  ყურადღების გამახვილება 

არა დეფიციტსა და სუსტ მხარეებზე, არამედ ძლიერ მხარეებზე. 

ჩვენ ქვეყანაში 2006 წლიდან საფუძველი ჩაეყარა ინკლუზიურ 

განათლებას საჯარო სკოლებში, ხოლონ 2013 წლიდან კი − 

პროფესიული განათლების სისტემაში. 

2013 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროში ჩამოყალიბდა ინკლუზიური განათლების 
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სამმართველო, რომლის დანიშნულება ინკლუზიურ განათლებაზე 

მუშაობა იყო.  

დღეისთვის, ინკლუზიური განათლების მოდელმა 

საყოველთაო აღიარება   მიიღო, ის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ 

მიმართულებად იქცა ჩვენი ქვეყნისათვის, სადაც შშმ პირები 

მკაცრად სეგრეგირებულები იყვნენ საზოგადოებისაგან და არ 

ჰქონდათ შესაძლებლობა მიეღოთ განათლება. სსსმ/შშმ 

პირებისათვის შემუშავებულია პროფესიული ტესტირების 

ალტერნატიული პროცედურა, რომელიც აპლიკანტის 

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებულ პირობებში, მის მიერ 

შერჩეული პროფესიის/პროფესიების მოსინჯვას გულისხმობს 

საუკეთესო პროფესიული არჩევანის ხელშესაწყობად.  

ცალკეული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის 

ფარგლებში განსაზღვრულია კვოტა - პროფესიული სტუდენტების 

საერთო რაოდენობის 15% ის ფარგლებში. 2017 წლიდან სსსმ/შშმ 

პროფესიული სტუდენტები სახელმწიფოს მიერ 

უზრუნველყოფილნი არიან კვარტალურ ვაუჩერზე დამატებითი 

დაფინასებით 1000 ლარის ოდენობით. სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტებისათვის 

პროფესიული განათლების მიწოდება იგეგმება 

ინდივიდუალურად მათი საჭიროებისა და შესაძლებლობის 

გათვალისწინებით. [2] 

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სწავლის 

მსურველი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

აპლიკანტად დარეგისტრირებული პირის შეფასებას და 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების სტატუსის 

განსაზღვრას ახდენს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროს ექსპერტთა ინკლუზიური განათლების 

მულტიდისციპლინური გუნდი. სსსმ  პირი უფლებამოსილია 

აირჩიოს სამი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  და 

აქვს შესაძლებლობა საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს 

პროფესიული  მოსინჯვის შემდეგ. პროფესიული მოსინჯვა 

გულისხმობს შერჩეული პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამის/პროგრამების შესაბამისი აქტივობების პრაქტიკულ  

განხორციელებას. [3] 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების განვითარების 

დადებითი დინამიკის მაჩვენებელია სპეციალური 
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საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიულ სტუდენტთა 

რაოდენობის ზრდა. 842 შშმ და 1095 იძულებით 

გადაადგილებული პირი  ჩაირიცხა 2015 წლიდან 2019 წლამდე 

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, ასევე 

ყოველწლიურად მზარდია შშმ/სსსმ სტუდენტების პროგრამის 

დასრულების მაჩვენებელი. პროფესიული პროგრამის წარმატებით 

დასრულების დონე 2019 წლისთვის 70 %-მდე გაიზარდა. [ეისითი] 

რაც შეეხება პროფესიული სასწავლებლების ადმინისტრაციულ 

მოწყობას, შშმ/სსსმ პირები უმეტესად რეგისტრირდებიან საჯარო 

დაწესებულებებში და მათი რაოდენობა გაცილებით აღემატება 

კერძო კოლეჯებში დარეგისტრირებულთა რაოდენობას - 

დაახლოებით 95% ყოველწლიურად რეგისტრირდება საჯაროში. 

შესაძლოა ეს მიუთითებდეს იმაზე, რომ საჯარო დაწესებულებები 

უფრო მეტად აღჭურვილია სპეციალური ტექნიკით და საჭირო 

მასალებით შშმ/სსსმ პირებისთვის და უფრო მეტად მორგებულია 

მათ ინდივიდუალურ საჭიროებებზე.    აღსანიშნავია ასევე, რომ 

სწავლის პროცესში საჯარო პროფესიულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებში შშმ/სსსმ პირებისთვის ხელმისაწვდომია 

დამატებითი სერვისებიც − ინკლუზიური პროფესიული 

განათლების სპეციალისტი, სპეციალური საგანმანათლებლო 

საჭიროების მქონე პირის ასისტენტი; ამასთანავე, საჭიროების 

შემთხვევაში, ისეთი პროფესიული/ადამიანური რესურსი, 

როგორიცაა: ჟესტური ენის თარჯიმანი, სივრცითი ორიენტაციისა 

და მობილობის ტრენერი, გადაადგილების მხარდამჭერი, 

სპეციალური მომვლელი და სხვა, რაც ინდივიდუალური 

საჭიროებით განისაზღვრება. გარდა ამისა, სპეციალური 

საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტები 

საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფილნი არიან 

ტრანსპორტირებით, ინდივიდუალური სასწავლო გეგმებით. 4 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ფიზიკური 

გარემო მოწყობილია უნივერსალური დიზაინის პრინციპების 

მიხედვით. [4] 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე 

პროფესიული სტუდენტების განათლების მხარდასაჭერად შეიქმნა 

საგანმანათლებლო რესურსები - მომზადდა პროფესიული 

სახელმძღვანელოების აუდიო ვერსიები და პროფესიულ 

განათლებასთან დაკავშირებული გზამკვლევები. განხორციელდა 
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დამხმარე ტექნიკური მოწყობილობების შეძენა კოლეჯებისათვის 

(პორტაბელური ვიდეო გამადიდებლები, ბრაილ დისპლეები). 

რეგულარულად ხდება ინკლუზიურ პროფესიულ განათლებაში 

ჩართული მასწავლებლებისა და სპეციალისტების პროფესიული 

გაძლიერება.  

და მაინც, გატარებული ღონისძიებების მიუხედავად, 

ინკლუზიური განათლების მოდელი დგას  სხვადასხვა 

გამოწვევების წინაშე. პირველი და ყველაზე  დიდი პრაქტიკული 

მნიშვნელობის მქონე გამოწვევა, რომელიც ბარიერს უქმნის 

ინკლუზიური განათლების განვითარებას საქართველოში არის 

აღნიშნულ თემაზე კვლევათა სიმცირე.  

პრობლემას ქმნის ადამიანური რესურსებიც, მიუხედავად 

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში სახელმწიფოს მხრიდან, 

აქტიურად ჩატარებული ტრენინგებისა მასწავლებელთა 

უნარებისა და  კვალიფიკაციის ასამაღლებლად მაინც არ 

შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მასწავლებელთა საერთო დონე 

დამაკმაყოფილებელია. [3] 

შშშმ  და სსსმ პირთა მიერ პროფესიული განათლების მიღების 

შესაძლებლობას ზღუდავს ის ფაქტიც, რომ პროფესიულ 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე დაშვების წინაპირობას 

წარმოადგენს მინიმუმ საბაზო განათლება, რაც პროფესიული 

განათლების მიღმა ტოვებს შესაბამისი განათლების არმქონე 

პირებს. მნიშვნელოვანია, რომ ზოგადი განათლების მიღმა 

დარჩენილმა პირებმა შეძლონ პროფესიული განათლების 

დაუფლება. 

 არსებული გამოცდილების თანახმად, პროფესიული 

სასწავლებლებისთვის ყველაზე დიდ გამოწვევას 

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმების შედგენა/მორგება და 

კვალიფიციური სპეციალისტების მხარდაჭერით უზრუნველყოფა 

წარმოადგენს, რაც განსაკუთრებულად რეგიონებში იჩენს თავს. 

ამასთანავე, ყოველთვის არ არის შესაძლებელი სპეციალური 

საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული 

სტუდენტებისთვის პრაქტიკის ადგილის შესაბამისად 

მორგება/ადაპტირება და სამეწარმეო პრაქტიკის პროცესში საჭირო 

ადამიანური/პროფესიული მხარდაჭერით უზრუნველყოფა.  

ასევე, პრობლემაა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების 

მქონე პირთა დამატებითი მხარდამჭერი სერვისების  მიწოდება. 
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გარდა ამისა, პროფესიული საგანმანთლებლო 

დაწესებულებებისთვის კვლავ გამოწვევას წარმოადგენს 

სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროების მქონე პირების 

ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებული პროფესიული 

ორიენტაციის პროცედურით უზრუნველყოფა, რაც თავის მხრივ 

მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგენს პირის მიერ საუკეთესო 

პროფესიული არჩევანის გაკეთებისა და სამომავლო წარმატებული 

სასწავლო პროცესისთვის. [4] 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების ძირითად გამოწვევას 

წარმოადგენს კურსდამთავრებულთა დასაქმების დაბალი 

პროცენტული მაჩვენებელი.  საქართველოში შშმ და სსსმ პირთა 

მიმართ დამსაქმებლის დამოკიდებულებას ძირითადად 

განაპირობებს დამსაქმებლის პიროვნული ფაქტორი. 

ინკლუზიური პროფესიული განათლება უფრო მეტად 

ჩაითვლება წარმატებულ მოდელად თუკი გაიზრდება 

მომზადებულ/გადამზადებულ  შშმ/სსსმ პირთა დასაქმების 

სტატისტიკური მაჩვენებელი. ქვეყანაში საზოგადოებრივი 

პასუხისმგებლობა ინკლუზიურ განათლებასთან მიმართებაში  

არ არის მაღალი. სსსმ/ შშმ პირთა დასაქმებას  ზოგ შემთხვევაში 

ხელს უშლის ორგანიზაციაში ადაპტირებული გარემოს 

არარსებობა და დამსაქმებლის მზაობის შემთხვევაშიც კი ვერ 

ხერხდება პირის დასაქმება. დასაქმების პროცესს ასევე ხელს 

უშლის ადაპტირებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

არარსებობა, განსაკუთრებით რეგიონებში. 

2020-21 წელს, COVID 19 პანდემიით გამოწვეულმა რეალობამ, 

კიდევ უფრო მეტად გაართულა განათლების ხელმისაწვდომობა 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებში. 

დისტანციურ სწავლებაში მათი ჩართვა სხვადასხვა პრობლემას 

უკავშირდებოდა და ბევრი სსსმ/შშმ სტუდენტი დარჩა 

დისტანციური სწავლების მიღმა, ამასთან, ჩვენს რეალობაში 

არსებობენ ოჯახები, რომელთაც არ აქვთ ინტერნეტის შეძენის 

საშუალება და არ აღმოაჩნდათ ისეთი ციფრული 

მოწყობილობები, რომლებითაც მასწავლებელი და მოსწავლე 

კომუნიკაციის დამყარებას შეძლებდნენ.  

რაც შეეხება ინკლუზიური განათლების სამომავლო 

პერსპექტივას, აუცილებელია აღინიშნოს, რომ მისი განვითარება 

არ არის შეფერხებული და ერთ ადგილას გაჩერებული. 
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საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აქვს 

მკაფიო პოზიცია  - უზრუნველყოს ყველასათვის ხელმისაწვდომი 

ხარისხიანი პროფესიული განათლება. პროფესიული განათლების 

შეთავაზება წარმოადგენს მნიშვნელოვან ინვესტიციას 

სახელმწიფოს მხრიდან, რათა განსხვავებული შესაძლებლობის 

მქონე პირები კონკურენტუნარიანები გახდნენ შრომის ბაზარზე. 

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებისა და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის ხარისხიანი პროფესიული 

განათლების უზრუნველყოფისათვის უმნიშვნელოვანესია 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში შეიქმნას -  ადეკვატური 

სასწავლო გარემო, რომელიც უპასუხებს ყველა პირის 

ინდივიდუალურ საჭიროებას;  შემუშავდეს სსსმ პირების 

პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩართვის 

ხელშეწყობის მექანიზმები; განხორციელდეს საჭირო დამატებითი 

ადამიანური და მატერიალური რესურსის უზრუნველყოფა; 

სასურველია შშმ/სსსმ პირების ოჯახის წევრების მეტი ჩართულობა 

და მონაწილეობა პროცესში;  მნიშვნელოვანია ჩარიცხვამდე წინა 

პროფესიული უნარების განვითარება, რაც მნიშვნელოვანდ 

გაზრდის შშმ/სსსმ პირთა ჩართულობას და მიღწევადს გახდის 

სწავლის შედეგებს; საჭიროა მასწავლებლების კომპეტენციის და 

ინდივიდუალური სწავლების მეთოდოლოგიის გაძლიერება; 

აუცილებელია შესაძლებლობის ფარგლებში მეწარმეობის 

კომპონენტის განვითარება.  

დასკვნა 

იმისათვის, რომ ინკლუზიურ განათლებაში შესაძლებლობები 

იყოს გათანაბრებული, აუცილებელია სასწავლო პროცესი და 

განათლება გახდეს სრულად  - ხელმისაწვდომი, სტუდენტზე 

ორიენტირებული, ადაპტირებული და აღიარებული. 

მნიშვნელოვანია, ასევე, სახელმწიფოს აქტიურობა დამსაქმებლის 

მოტივირებისა და ჩართულობის გაზრდის მიმართულებით 

ინკლუზიური პროფესიული განათლების ყველა ეტაპზე და, 

შესაბამისად,  შეძენილი უნარ-ჩვევებისა და კომპეტენციების 

ხარჯზე დასაქმების ალბათობის ზრდა და მიღებული 

პროფესიული უნარ-ჩვევების რეალიზება. 

 

 

 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4 (60) 2021 

 125 

ლიტერატურა 
References: 
 

1. maia bagrationi-gruzinski, inkluziuri profesiuli ganatlebis 

gzamkvlevi - saqartvelos ganatlebisa da mecnierebis saministro. tbilisi. 

2016 w 

2. saqartvelos mtavrobis dadgenileba n244. „profesiuli ganatlebis 

dafinansebis wesisa da pirobebis gansazrvrisa da profesiuli 

saganmanatleblo programebis ganmaxorcielebel saxelmwifos mier 

dafuznebul saganmanatleblo dawesebulebebsi swavlis safasuris 

maqsimaluri odenobis damtkicebis taobaze“. 19.09.2013 w 

3. saqartvelos ganatlebis, mecnierebis, kulturisa da sportis saministros 

profesiuli ganatlebis ganvitarebis departamentisa da kvleviti kompania 

„eisitis“tanamsromlobit. angarisi - „profesiuli ganatlebis studentebis 

socialur-ekonomikuri statusi“. aprili, 2020 w 

4. ganatlebisa da mecnierebis saministro, ganatlebisa da mecnierebis 

sistemis ganvitarebis strategiuli mimartulebebi. 2020 w. 
 

რეცენზენტი: ასოცირებული პროფესორი თამარ რევაზიშვილი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
 

Nino Bakuradze  

Inclusive Education in Colleges 
 

Summary 
 

   In this article the reader will be informed that, despite the measures 

taken, the education issue of persons with disabilities still have 

significant problems in Georgia. Due to the specifics, even more 

challenges are expected in the future in the field of vocational education. 

The paper emphasizes that most people with disabilities do not receive 

general education in general and/or in part – and, therefore non 

vocational education. In the article it is also presented the activities to 

overcome challenges and opportunities to recieve quality education. 
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Reviewer: Associate Professor Tamar Revazishvili, Georgian Technical 

University  
 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4 (60) 2021 

 126 

Нино Бакурадзе 
Инклюзивное образование в колледжах 
 

Резюме 
 

     В этой статье читатель будет проинформирован о том, что, 

несмотря на принятые меры, вопрос образования для людей с 

ограниченными возможностями остается серьезной проблемой в 

Грузии, и из-за специфики в будущем ожидается еще больше проблем 

в сфере профессионального образования. В документе подчеркивается, 

что большинство людей с ограниченными возможностями не могут 

получить общих  или частичных профессиональных навыков и 

следовательно не получают профессионального  

образования. 

    В статье также представлены проблемы, которые необходимо 

преодолеть и возможности для получения качественного образования. 
 

Ключевые слова: система профессионального образования, модель 

инклюзивного образования, дополнительные услуги поддержки, 

адекватная среда обучения. 
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სოფიო გოხელაშვილი 

სასმელი წყლის ხარისხის მდგომარეობა საქართველოში 2015 - 2020 

წლებში 
 

სასმელი წყალი წარმოადგენს კაცობრიობის არსებობისა და  
განვითარების ერთ-ერთ ყველაზე მძლავრ და მამოძრავებელ 
ძალას, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან ბუნებრივ რესურსს. ის  
აფართოვებს ადამიანის უნარებს, შესაძლებლობებს, ეხმარება 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნებისა და 
კეთილდღეობის გაუმჯობესების ეფექტური ციკლის შექმნაში.  

საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონი განიცდის ქვეყნის 
კანონმდებლობით დადგენილი ნორმატიული ხარისხის სასმელი 

წყლის მკვეთრ დეფიციტს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო 
გამორჩეულია წყლის სიუხვით, აქტუალურია ქვეყნის 

წყალმომარაგების სფეროში არსებული პრობლემები თითქმის 

ყველა ქალაქსა და რაიონში. ქვეყანაში ცენტრალიზებული 
წალმომარაგების სისტემით სარგებლობს მოსახლეობის ნახევარზე 
მეტი, ხოლო დანარჩენი მოსახლეობა დამოუკიდებლად, 
მიწისქვეშა წყლებისა და კერძო ჭების საშუალებით მოიპოვებენ 
წყალს.  მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სასმელი წყლის 

მიწოდებისათვის  საჭიროა პრობლემების იდენტიფიცირება და 

აღმოფხვრის გზების ძიება. აღნიშნული საკითხების მოგვარება 
მნიშვნელოვანია, როგორც საქართველოს ხარისხიანი სასმელი 

წყლით მომარაგებასათვის და მოსახლეობისთვის უვნებელი 
სასმელი წყლის მიწოდებისათვის, ასევე, საქართველოს წყლის 

რესურსების სათანადოდ დაცვასთვის.  
 

საკვანძო სიტყვები: სასმელი წყალი;  საფრთხეები; 
ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები;  წყლის რესურსები.  

 

ადამიანის  ერთ-ერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი უფლება, 

უსაფრთხო სასმელი წყლისადმი შეუზღუდავი 

ხელმისაწვდომობაა. გაეროს ეკონომიკური, სოციალური და 

კულტურული უფლებების კომიტეტის მიერ დეკლარირებული 

„წყალზე ადამიანის უფლება” მოწოდებულია თითოეული 

ადამიანის უსაფრთხო და ხარისხიანი სასმელი წყლით 
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უზრუნველყოფისათვის. ელემენტარული მოთხოვნილების 

დასაკმაყოფილებლად თითოეული ადამიანის დღე-ღამეში 

არანაკლებ 20 ლიტრი სუფთა წყლით უზრუნველყოფა 

წარმოადგენს ადამიანის წყალზე უფლების დემონსტრირებას და 

მთავრობების მინიმალურ ამოცანას. ეს ვალდებულება გამოხატავს 

უნივერსალურ ღირებულებასა და მთავრობების 

პასუხისმგებლობას მოსახლეობის წინაშე [1].  

დღეს, როდესაც უამრავი გლობალური გამოწვევის წინაშე 

დადგა მსოფლიო, სასმელი წყლის მოთხოვნა გაძლიერდა და 

სასმელი წყალი, როგორც სამკურნალო საშუალება ისე განიხილება. 

გაეროს ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 

უფლებების კომიტეტის მიერ დეკლარირებული “წყალზე 

ადამიანის უფლება” მოწოდებულია თითოეული ადამიანის, 

უსაფრთხო და ხარისხიანი სასმელი წყლით 

უზრუნველყოფისთვის. ელემენტარული მოთხოვნილების 

დასაკმაყოფილებლად თითოეული ადამიანს დღე-ღამეში 

არანაკლებ 20 ლიტრი სუფთა წყლით უზრუნველყოფა 

წარმოადგენს ადამიანის წყალზე უფლების დემონსტრირებას და 

მთავრობების მინიმალურ ამოცანას. ეს ვალდებულება გამოხატავს 

უნივერსალურ ღირებულებასა და მთავრობების 

პასუხისმგებლობას მოსახლეობის წინაშე [2.3]. 

სასმელი წყლის ხარისხის რეგულირება მოსახლეობის 

ჯანმრთლობის დაცვის უმნიშვნელოვანესი მიმართულებაა, ხოლო 

სასმელი წყლის ფაქტორით განპირობებული ინფექციური და 

არაინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკა კვლავ რჩება 

სახელმწიფო პოლიტიკის, ჰიგიენური მეცნიერებისა და პრაქტიკის 

ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად [3.4]. 

ჯანმრთელობაზე მოქმედების თვალსაზრისით, 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია წყალში ბიოლოგიური ცოცხალი 

აგენტების −  ბაქტერიების, ვირუსებისა და უმარტივესების 

არსებობა. სასმელი წყლის მიკრობული თუ პარაზიტული 

დაბინძურება მასიური დაავადებების (ეპიდემიების) მიზეზი 

ხდება. მთელ მსოფლიოში, დაავადებათა გლობალური ტვირთის 

სიდიდის მიხედვით, მეორე და მნიშვნელოვანი ნაწილი უკავია 

დიარეით მიმდინარე დაავადებებს, რომელთა 88%-ის თავიდან 

აცილება შესაძლებელია წყალმომარაგების სისტემების ეფექტიანი 

ფუნქციონირების პირობებში [2]. 
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უკანასკნელ წლებში ქვეყანაში ჩატარებული ეპიდკვლევებისა 

და რეგიონებში შექმნილი სოციალურ-ეკოლოგიური სიტუაციის 

ანალიზი უჩვენებს, რომ აუცილებელია სასმელ წყალთან 

დაკავშირებული პოტენციური საფრთხეების განსაზღვრა და 

ჯანმრთლობაზე რისკი შეფასება. ამრიგად, დღის წესრიგში დგება 

ნაწლავური ინფექციებისა და სასმელი წყლის ხარისხს შორის 

მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დადგენა პროგნოზულ-

ანალიტიკური ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომელიც 

საშუალებას მოგვცემს შეფასდეს სასმელი წყლის 

ეპიდემიოლოგიური საფრთხის პოტენციური რისკი, ანუ 

პოპულაციის პირველადი ავადობის ზრდის 

ალბათობა/შესაძლებლობა წყალსადენის სასმელი წყლის 

პათოგენური მიკრობებით დაბინძურების შემთხვევაში [4;5]. 

ქვეყანაში არსებული კვლევების შედეგები გამოყენებულია 

მხოლოდ სასმელი წყლის ხარისხისა და მისი უვნებლობის 

შესაფასებლად. სასმელი წყლის უვნებლობა ეყრდნობა იმ 

ტესტების შედეგებს, რომლებიც ტარდება წყლის ხარისხის 

დასადგენად ორგანოლეპტიკურ, მიკრობიოლოგიურ, ქიმიურ, 

პარაზიტოლოგიურ და რადიაციულ მაჩვენებლებზე. 

სასმელი წყლების დაბინძურების ძირითადი მიზეზია 

დასახლებული პუნქტების არაკეთილსაიმედო სანიტარიულ-

ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, ნარჩენების მართვის 

არაადეკვატური პრაქტიკა, სოფლის მეურნეობაში ქიმიური და 

ორგანული სასუქების არარაციონალური გამოყენება, ქალაქებისა 

და დასახლებული პუნქტების მოძველებული მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურა, საწარმოო ობიექტების დაბინძურებული 

წყლების გამწმენდი ნაგებობების უქონლობა ან არსებულის 

არაეფექტური მუშაობა და სხვ. [6]. 

საფრთხის იდენტიფიცირებისთვის, ჩვენს მიერ, 

გაანალიზებულ იქნა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს, სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ 

აღებული სასმელი წყლის სინჯების 2015-2020 წლის მონაცემები, 

რომელიც მოიცავს: 12 რეგიონის მონაცემებს და განხილულ იქნა 

წლების მიხედვით.  
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2015 წელს, საქართველოს მასშტაბით სულ აღებულია 701 

სინჯი, საიდანაც სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით დარღვევა 

გამოვლინდა 298 სინჯში. სინჯების უმრავლესობაში გამოვლენილ 

იქნა შემდეგი ტიპის დარღვევები: მიკრობიოლოგიური, 

ორგანოლეპტიკური, პარაზიტოლოგიური, ქიმიური.   

❖ მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით ძირითადი 

დარღვევები გამოიხატება: საერთო კოლიფორმები, E.coli, მაფანმრ,  

ნჩჯბ, St. Faecalis სახით; 
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❖ ქიმიური  მაჩენებლების მიხედვით, ძირითადი 

დარღვევები გამოიხატება: ნიტრიტები, ნარჩენი თავისუფალი 

ქლორი, ამონიუმის იონი, ტყვიის სახით; 

❖ ორგანოლეპტიკური დარღვევები გამოიხატება სუნისა და 

სიმღვრივის სახით;  

❖ პარაზიტოლოგიური დარღვევის შემთხვევაში 

გამოვლინდა ლამბლიების ცისტები.  

რეგიონების მიხედვით სინჯების რაოდენობა და დარღვევბი 

გადანაწილდა შემდეგნაირად:  

რეგიონი აღებული სინჯების 

რაოდენობა 

დარღვევა 

აფხაზეთი 10 10 

აჭარა 119 65 

გურია 26 16 

თბილისი 56 1 

იმერეთი 159 62 

კახეთი 51 30 

მცხეთა მთიანეთი 32 18 

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი 42 25 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 100 16 

სამცხე-ჯავახეთი 36 21 

ქვემო ქართლი 39 16 

შიდა ქართლი 31 18 

2016 წელს, საქართველოს მასშტაბით სულ აღებულია 462 

სინჯი, საიდანაც სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით დარღვევა 

გამოვლინდა 221 სინჯში. სინჯების უმრავლესობაში გამოვლენილ 

იქნა შემდეგი ტიპის დარღვევები: მიკრობიოლოგიური, 

ორგანოლეპტიკური, პარაზიტოლოგიური, ქიმიური.   
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❖ მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით ძირითადი 

დარღვევები გამოიხატება: საერთო კოლიფორმები, E.coli, St. 

Faecalis სახით; 

❖ ორგანოლეპტიკური დარღვევები გამოიხატება სიმღვრივის 

სახით;  

❖ ფიზიკო-ქიმიური მაჩენებლების მიხედვით, ძირითადი 

დარღვევები გამოიხატება: პერმანგანატული ჟანგვადობის სახით.  

რეგიონების მიხედვით სინჯების რაოდენობა და დარღვევბი 

გადანაწილდა შემდეგნაირად:  

რეგიონი აღებული სინჯების 

რაოდენობა 

დარღვევა 

აფხაზეთი 14 14 

აჭარა 42 21 

გურია 13 7 

თბილისი 26 4 

იმერეთი 63 35 

კახეთი 59 37 

მცხეთა მთიანეთი 41 16 

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი 13 10 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 41 11 

სამცხე-ჯავახეთი 44 23 

ქვემო ქართლი 60 17 

შიდა ქართლი 45 26 

2017 წელს, საქართველოს მასშტაბით სულ აღებულია 549 

სინჯი, საიდანაც სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით დარღვევა 

გამოვლინდა 233 სინჯში. სინჯების უმრავლესობაში გამოვლენილ 
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იქნა შემდეგი ტიპის დარღვევები: მიკრობიოლოგიური, 

ორგანოლეპტიკური, პარაზიტოლოგიური, ქიმიური.   

❖ მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით ძირითადი 

დარღვევები გამოიხატება: საერთო კოლიფორმები, E.coli, St. 

Faecalis სახით; 

❖ ორგანოლეპტიკური დარღვევები გამოიხატება 

სიმღვრივისა და ფერიანობის სახით;  

❖ ქიმიური მაჩვენებლების მიხედვით: რკინისა და ტყვიის 

სახით;  

❖ ქიმიური მაჩენებლების მიხედვით, ძირითადი დარღვევები 

გამოიხატება: პერმანგანატული ჟანგვადობის სახით.  

რეგიონების მიხედვით სინჯების რაოდენობა და დარღვევბი 

გადანაწილდა შემდეგნაირად:  

რეგიონი აღებული სინჯების 

რაოდენობა 

დარღვევა 

აფხაზეთი 11 11 

აჭარა 64 27 

გურია 24 19 

თბილისი 29 4 

იმერეთი 99 57 

კახეთი 54 27 

მცხეთა მთიანეთი 47 25 

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი 26 20 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 61 13 

სამცხე-ჯავახეთი 47 8 

ქვემო ქართლი 55 14 

შიდა ქართლი 43 19 

2018 წელს, საქართველოს მასშტაბით სულ აღებულია 570 

სინჯი, საიდანაც სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით დარღვევა 
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გამოვლინდა 243 სინჯში. სინჯების უმრავლესობაში გამოვლენილ 

იქნა შემდეგი ტიპის დარღვევები: მიკრობიოლოგიური, 

ორგანოლეპტიკური, პარაზიტოლოგიური, ქიმიური.   

❖ მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით ძირითადი 

დარღვევები გამოიხატება: საერთო კოლიფორმები, E.coli, St. 

Faecalis სახით; 

❖ ორგანოლეპტიკური დარღვევები გამოიხატება 

სიმღვრივისა და ფერიანობის სახით;  

❖ ფიზიკო-ქიმიური მაჩენებლების მიხედვით, ძირითადი 

დარღვევები გამოიხატება: პერმანგანატული ჟანგვადობისა და 

სულფატების სახით.  

რეგიონების მიხედვით სინჯების რაოდენობა და დარღვევბი 

გადანაწილდა შემდეგნაირად:  

რეგიონი აღებული სინჯების 

რაოდენობა 

დარღვევა 

აფხაზეთი 10 10 

აჭარა 65 30 

გურია 23 16 

თბილისი 48 0 

იმერეთი 100 57 

კახეთი 61 29 

მცხეთა მთიანეთი 44 21 

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი 29 23 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 62 6 

სამცხე-ჯავახეთი 39 17 

ქვემო ქართლი 46 18 

შიდა ქართლი 43 16 
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2019 წელს, საქართველოს მასშტაბით სულ აღებულია 578 

სინჯი, საიდანაც სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით დარღვევა 

გამოვლინდა 237 სინჯში. სინჯების უმრავლესობაში გამოვლენილ 

იქნა შემდეგი ტიპის დარღვევები: მიკრობიოლოგიური, 

ორგანოლეპტიკური, პარაზიტოლოგიური, ქიმიური.   

❖ მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით ძირითადი 

დარღვევები გამოიხატება: მაფანმრ, საერთო კოლიფორმები, E.coli, 

St. Faecalis სახით; 

❖ ორგანოლეპტიკური დარღვევები გამოიხატება სიმღვრივის 

სახით. 

რეგიონების მიხედვით სინჯების რაოდენობა და დარღვევბი 

გადანაწილდა შემდეგნაირად:  

რეგიონი აღებული სინჯების 

რაოდენობა 

დარღვევა 

აფხაზეთი 0 0 

აჭარა 56 25 

გურია 38 12 

თბილისი 21 2 

იმერეთი 94 36 

კახეთი 68 34 

მცხეთა მთიანეთი 44 22 

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო 

სვანეთი 

42 33 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 45 13 

სამცხე-ჯავახეთი 37 19 

ქვემო ქართლი 54 27 

შიდა ქართლი 29 9 
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2020 წელს, საქართველოს მასშტაბით სულ აღებულია 503 

სინჯი, საიდანაც სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით დარღვევა 

გამოვლინდა 137 სინჯში. სინჯების უმრავლესობაში გამოვლენილ 

იქნა შემდეგი ტიპის დარღვევები: მიკრობიოლოგიური, 

ორგანოლეპტიკური, პარაზიტოლოგიური, ქიმიური.   

❖ მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების მიხედვით ძირითადი 

დარღვევები გამოიხატება: მაფანმრ, საერთო კოლიფორმები, E.coli, 

St. Faecalis სახით; 

❖ ორგანოლეპტიკური დარღვევები გამოიხატება სუნი, გემო, 

ფერიანობა,   სიმღვრივის სახით; 

❖ ფიზიკო-ქიმიური მაჩენებლების მიხედვით, ძირითადი 

დარღვევები გამოიხატება: პერმანგანატული ჟანგვადობა, 

ქლორიდები, ნიტრატები, ნიტრიტები, სულფატები,  ფტორიდები, 

ფოსფატები, ტყვისა და კადმიუმის სახით.  

რეგიონების მიხედვით სინჯების რაოდენობა და დარღვევბი 

გადანაწილდა შემდეგნაირად:  

რეგიონი აღებული სინჯების 

რაოდენობა 

დარღვევა 

აფხაზეთი 0 0 

აჭარა 70 14 

გურია 42 26 

თბილისი 17 5 

იმერეთი 79 22 

კახეთი 60 10 

მცხეთა მთიანეთი 41 5 

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი 42 28 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 38 1 

სამცხე-ჯავახეთი 38 4 

ქვემო ქართლი 39 14 
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შიდა ქართლი 37 8 

 

დასკვნა 

ამგვარად, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს, სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2015-

2020 წლებში აღებული სასმელი წყლის სინჯების კვლევის  

მონაცემთა ანალიზიდან იკვეთება ტიპური ფიზიკური, ქიმიური 

და ბიოლოგიური საფრთხეები, რომლებსაც შეუძლიათ 

გამოიწვიონ წყლის ხარისხის შეცვლა და შესაძლებელია საფრთხე 

შეუქმნან მოსახლეობის ჯანმრთელობას. 

აღნიშნული კვევებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, 

რომ:  

 ყოველწლიურად აღებული სინჯების რაოდენობა არ არის 

საკმარისი, უნდა მოხდეს სინჯის ასაღები წერტილების გაზრდა; 

 წლების შედარებით შეგვიძლია ვთვათ, რომ სიტუაცია 

დარღვევების რაოდენობის მიხედვით არ გაუმჯობესებულა;  

 სახელმწიფოს მხრიდან უნდა იყოს მკაცრი კონტროლი 

დარღვებზე და მათ დროულ აღმოფხვრაზე;  

 გაკონტროლდეს საერთო მოხმარების ონკანებში წყლის 

უმიზნო ხარჯვა; 

 გაიზარდოს ცნობიერება წყლის რესურსის მოხმარებაზე.  

 შეიქმნას სასმელი წყლის ხარისხის შესახებ მონაცემთა 

ერთიანი/ინტეგრირებული ელექტრონული ბაზა, რაც 

ხელმისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული მხარეების 

სპეციალისტების, მეცნიერებისა და სამოქალაქო 

საზოგადოებისათვის. 
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რეცენზენტი: ასოცირებული პროფესორი თამარ რევაზიშვილი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
 

Sophio Gokhelashvili 

The state of drinking water quality in Georgia in 2015 - 2020 
 

Summary 
 

Drinking water is one of the most powerful and driving forces in the 

existence and development of mankind. Vital natural resource. It expands 

human skills, capabilities, helps maintain an effective cycle of maintaining 

good health and improving well-being.  

Almost all regions of Georgia suffer from a sharp shortage of normative 

quality drinking water established by the legislation of Georgia. Although 

Georgia is distinguished by the abundance of water. Problems in the field of 

water supply are urgent in almost all cities and districts. Georgia's 

centralized water supply system is used by more than half of the population, 

while the rest of the population obtains water independently through 

groundwater and private wells. To supply quality drinking water to the 

population it is necessary to identify problems and find ways to eliminate 

them. Addressing these issues is important for Georgia's quality drinking 

water supply and safe drinking water supply to the population, as well as for 

the proper protection of Georgia's water resources. 
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Софиo Гохелашвили 
Состояние качества питьевой воды в Грузии в 2015-2020 гг. 
 

Резюме 
 

Питьевая вода - одна из самых мощных и движущих сил 

существования и развития человечества, жизненно важный природный 

ресурс. Он расширяет человеческие навыки, возможности, помогает в 

создании эффективного цикла поддержания хорошего здоровья и 

улучшения благосостояния. 

Практически все регионы Грузии страдают от острой нехватки 

питьевой воды нормативного качества, установленного 

законодательством страны. Несмотря на то, что страна отличается 

обилием воды, проблемы в сфере водоснабжения актуальны 

практически во всех городах и районах. Более половины населения 

страны пользуется централизованной системой водоснабжения, в то 

время как остальная часть населения получает воду самостоятельно, 

через грунтовые воды и частные колодцы. Для обеспечения населения 

качественной питьевой водой необходимо выявить проблемы и найти 

способы их устранения. Решение этих вопросов важно для 

обеспечения качественной и безопасной питьевой водой населения 

Грузии, а также для надлежащей защиты водных ресурсов страны. 
 

Ключевые слова: Питьевая вода, угрозы, поверхностные и подземные 

воды, водные ресурсы. 
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მაია უგულავა 

საქართველოს ჯანდაცვის სახელმწიფო დაფინანსების პრაქტიკის 

რამდენიმე ასპექტი 
 

წინამდებარე სტატია ეძღვნება საქართველოს ჯანდაცვის 
ორგანიზაციებში პაციენტთათვის სამედიცინო მომსახურების და 
ხარჯების მოცულობის განსაზღვრაზე კონტროლის გაძლიერების 
საჭიროებას. 

საქართველოს ჯანდაცვა ე. წ. ბევერიჯის მოდელით მუშაობს, 
რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი დომინანტი დამფინანსებელი არის 
სახელმწიფო ბიუჯეტი. როგორც სხვა ქვეყნებში (დიდი 
ბრიტანეთი, კანადა, იტალია და სხვები), რომლებიც ამ მოდელით 
მუშაობენ, ისე საქართველოში, გამოვლინდა რიგი შემთხვევები, 
როდესაც სამედიცინო დაწესებულებები ხელოვნურად ზრდიან 
პაციენტისთვის გასაწევ მომსახურების მოცულობას, რადგან 
მასზეა დამოკიდებული მათი შემოსავალი. 

საქართველოს ჯანდაცვაში არსებული ამ ნაკლოვანების 
აღმოსაფხვრელად დასახელებულია გლობალურ-ბიუჯეტურ 
დაფინანსებაზე გადასვლა. 

 

საკვანძო სიტყვები: ბევერიჯის მოდელი; სამედიცინო ბაზარი; 
სახელმწიფო დაფინანსება; კონტროლის გაძლიერება; ექიმი; 
პაციენტი; გლობალური ბიუჯეტი. 

 

შესავალი 

1991 წელს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ 

საქართველოს ეკონომიკური კრიზისის რთული პერიოდი 

დაუდგა. ეს შეეხო ჯანდაცვის სფეროსაც. თუ 1990-იანი წლების 

დასაწყისში სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯებში ჯანდაცვის წილი 

13,2%-ს შეადგენდა, 1995 წელს 0,54%-მდე შემცირდა [1]. 

სამედიცინო პერსონალის შრომის ანაზღაურება იმდენად 

სიმბოლური გახდა, რომ წლიური შემოსავალი თვიურ საარსებო 

მინიმუმმზე ნაკლებს შეადგენდა. შედეგად, ბევრმა ცნობილმა 

სპეციალისტმა სამუშაოც დატოვა და ქვეყანაც. 

შემდეგ წლებში ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემაში ვითარება 

თანდათან გამოსწორდა, თუმცა, გამოსასწორებელი ჯერაც კიდევ 

ბევრია. ერთ-ერთი მათგანი ეხება ჯანდაცვის ხარჯების მართვას. 

როგორც გამოირკვა, ზოგიერთ შემთხვევაში, იმის გამო, რომ 
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პაციენტის მკურნალობის ხარჯების ნაწილი დაფინანსებულია 

სახელმწიფოს მიერ (ე.წ. ბევერიჯის მოდელი) სამედიცინო 

დაწესებულებები ხელოვნურად ზრდიან პაციენტისთვის გასაწევ 

მომსახურების მოცულობას, რადგან მასზეა დამოკიდებული მათი 

შემოსავალი. ამდენად ფრიად აქტუალური საკითხის ჯანდაცვის 

ხარჯების ისეთი მართვა, რომელიც უზრუნველყოფს, ერთი მხრივ 

ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას, ხოლო მეორე მხრივ - 

სამედიცინო დაწესებულების საკმარის შემოსავალს. თავის მხრივ 

ეს გამოიწვევს სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი თანხების 

ეფექტიანად გამოყენების შესაძლებლობას.   

ბევერიჯის მოდელის რისკები. დღეს საქართველოს ჯანდაცვა 

ძირითადად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. დაფინანსების 

ამ წესს ბევერიჯის მოდელი ეწოდება. ჯანდაცვის დაფინანსების 

ბევერიჯის მოდელი ლორდ ბევერიჯის ინიციატივით შეიქმნა 

დიდ ბრიტანეთში 1948 წელს. იგი ძირითადად ფინანსდება 

საგადასახადო შენატანებიდან. ჯანდაცვის დაფინანსების ეს 

სისტემა დღესაც მოქმედებს დიდ ბრიტანეთში (85%), კანადაში 

(73,7%), საფრანგეთში (74%), იტალიაში, სკანდინავიის ქვეყნებში 

და სხვაგან [2]. 

ჯანდაცვის დაფინანსების ამ წესის დროს, სამედიცინო 

ორგანიზაციის შემოსავალი და ცხადია, პერსონალის ხელფასიც 

მათ მიერ გაცემულ სამედიცინო მომსახურების მოცულობას 

უკავშირდება. ეს სიტუაცია სამედიცინო პერსონალს უქმნის 

მოტივაციას, რათა ხელოვნურად გაზარდონ შესრულებული 

სამუშაოს მოცულობა. მაგალითად, პაციენტის ჰოსპიტალიზაციის 

გასამართლებლად დაამძიმონ შემთხვევის სირთულე, საჭიროზე 

მეტ ხანს დააყოვნონ პაციენტი საავადმყოფოში, დაუნიშნონ 

ძვირადღირებული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები და სხვ. [3]. 

აღნიშნული ქმნის მომსახურების ჭარბი მოცულობით გაწევის 

პირობებს - ხშირად ნაკლებსაჭიროს, ხშირად - არასაჭიროს. 

საბოლოო ჯამში ეს იწვევს ჯანდაცვის ხარჯების ზრდას, რომელიც 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება. ყოველივე 

ზემოთნათქვამის შედეგად, დაფინანსების ბევერიჯის მოდელით 

მომუშავე საქართველოს დაწესებულებებში სამედიცინო 

მომსახურების ფასი ხშირად არ გამოსახავს პაციენტისთვის 

ნამდვილად საჭირო მკურნალობის სამართლიან ფასს და იგი 

ხშირად მას აღემატება. ამიტომ, ხშირად შეინიშნება ჯანდაცვის 
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ხაზით სახელმწიფოს მიერ პროგრამით გათვალისწინებული 

თანხების გადახარჯვა. 

სამედიცინო ბაზარი ჩვეულებრივი ბაზრისგან განსხვავებულია. 

აქ, სამედიცინო მომსახურების მოცულობის დადგენაში 

გადამწყვეტი როლი ენიჭება ექიმს და არა პაციენტს. ცხადია, 

ექიმები უფრო მეტად არიან ამ საქმეში განსწავლულები, ვიდრე 

პაციენტები. პაციენტებმა არ იციან რა სამედიცინო დახმარება 

სჭირდებათ. შესაბამისად, მასთან დაკავშირებული სამედიცინო 

პროცედურების და ხარჯების დადგენა მათთვის რთულია. 

ამიტომაა, რომ ჯანდაცვაში სამედიცინო მომსახურების 

მოთხოვნასაც და მიწოდებასაც ექიმი (სამედიცინო ორგანიზაცია) 

განსაზღვრავს. აქედან გამომდინარე, ექიმი განსაკუთრებულ 

მდგომარეობაში იმყოფება. ამ განსაკუთრებულ როლს იგი ზოგჯერ 

უარყოფითად იყენებს [4] და სამედიცინო მომსახურებაზე 

პაციენტისთვის საჭირო მოთხოვნას განსაზღვრავს საკუთარი 

ინტერესების შესაბამისად. როგორც კანადელი მკვლევრის 

რ.ევანსის გამოკვლევამ აჩვენა ექიმი გაორებულ მდგომარეობაშია - 

ერთი მხრივ, იგი ცდილობს პაციენტს ურჩიოს პაციენტის 

ინტერესების შესაბამისად, და, მეორე მხრივ, კი პაციენტთან 

მოქმედებს საკუთარი ინტერესების და კეთილდღეობის 

გასაუმჯობესებლად [5].  

ბევერიჯის მოდელის რისკები საქართველოში. როგორც უკვე 

აღვნიშნეთ, ბევერიჯის მოდელი ქმნის ჯანდაცვის ხარჯების 

ხელოვნურ ზრდის ცდუნებას, როგორც საზღვარგარეთ, ისე 

საქართველოში [5]. ეს ვითარება ჩვენს მიერ ჩატარებული 

კვლევითაც დადასტურდა. მაგალითად, საავადმყოფომ კოდური 

სახელწოდებით „ალფა“ ჩვენს კითხვაზე - „როგორ თანხვედრაშია 

ერთმანეთთან პაციენტის სამკურნალოდ საჭირო დანახარჯების 

თქვენი და სახელმწიფო ლიმიტი?“ - გვიპასუხა, რომ ფაქტობრივი 

ხარჯები აჭარბებს ლიმიტებს. კვლევის პროცესში არაერთი ასეთი 

ფაქტი დავაფიქსირეთ. ამის გარდა, ცნობილია დაუსაბუთებელი 

დანახარჯების მიზეზით კლინიკა „ავერსის“ და ღუდუშაურის 

სახელობის კლინიკის დაჯარიმების შემთხვევები და მრავალი 

სხვა. მარტო ის ფაქტი, რომ ჩვენს კვლევაში მონაწილე კლინიკებს 

არ სურთ გამჟღავნდეს მათი რეალური ვინაობა, უკვე იმის მტკიცე 

საფუძველს გვაძლევს, რომ ფინანსურ საკითხებში მათთან 

ყველაფერი ნორმალურად არ არის. ეს მარტო ჩვენი აზრი არ არის. 
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ასეთივე აზრი აქვთ ამ სფეროს სხვა მკვლევარებსაც (თ. ვერულავა 

და სხვები). ასე რომ, ჩვენს მიერ ზემოთ თქმული მოსაზრება 

ვარაუდების სფეროს არ მიეკუთვნება. 

ამის გარდა, აუცილებლად აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ 

პაციენტის სამედიცინო მომსახურების მოცულობის განსაზღვრაში 

ექიმთა ცდუნება, რომ ხელოვნურად გაზარდონ იგი, 

„მემკვიდრეობით“ თან დაჰყვა „ბევერიჯის“ მოდელს. დიდ 

ბრიტანეთში, სადაც პირველად წარმოიშვა ბევერიჯის მოდელი, 

საწყის წლებში ექიმები ბევრჯერ დაადანაშაულეს ასეთ ფაქტებში 

(განსაკუთრებით სტომატოლოგები, რომლებიც პაციენტის ერთი 

კბილის დაბჟენვას საბუთებში სამ კბილად აფორმებდნენ). შემდეგ 

წლებში კონტროლიც გამკაცრდა, ექიმების პასუხისმგებლობის 

დონეც ამაღლდა და დიდ ბრიტანეთში ეს მდგომარეობა თანდათან 

გამოსწორდა. ჩვენ ამჟამად ვდგავართ ამ გამოწვევის წინაშე და 

ჩვენი ვალია მივაგნოთ მისი გამოსწორების გზებს. 

ამ სფეროში არსებული კვლევებით და, აგრეთვე, ჩვენი კვლევის 

პირველი  შედეგებით შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ დღეს 

საქართველოში პაციენტთა სამედიცინო მომსახურების მოცულობა 

და ფასი ექიმთა ნდობაზე და მათ პატიოსნებაზე არის 

დამყარებული. ექიმები რთულ, ადამიანის სიცოცხლესთან 

დაკავშირებულ საქმიანობას ეწევიან. ამიტომ როგორც 

პაციენტისთვის უნდა იყოს მისაღები ამ მომსახურების მიღება, ისე 

ექიმისთვის უნდა იყოს მისი გაწევა ფინანსურად მისაღები. ექიმი 

რომ იღებდეს მისი ამ მეტად საპასუხისმგებლო შრომის სათანადო 

ანაზღაურებას, მაშინ, აღარც ამ ცდუნებას ექნება ადგილი და აღარც 

ჯანდაცვაზე გამოყოფილი ბიუჯეტური სახსრების გადახარჯვას. 

გლობალური ბიუჯეტური დაფინანსების მეთოდი. ამ 

ვითარების გამოსასწორებლად მეტად კარგი ინიციატივა გაჟღერდა 

ჯერ კიდევ 2016 წელს. ის ეხებოდა საავადმყოფოებისთვის 

დაფინანსების მეთოდოლოგიის შეცვლას, კერძოდ, გლობალური 

ბიუჯეტური დაფინანსების მეთოდის შემოღებას [6]. ეს მეთოდი 

ფართოდ არის გავრცელებული საზღვარგარეთ. გლობალური 

ბიუჯეტით დაფინანსების მეთოდით წინასწარ განისაზღვრება 

დამფინანსებლის (სახელმწიფოს) მიერ საავადმყოფოსთვის 

ასანაზღაურებელი ხარჯების საერთო მოცულობა წინა წლებში 

გაწეული მომსახურების მოცულობის საფუძველზე.  

საავადმყოფოსა და სახელმწიფოს შორის იდება ხელშეკრულება 



ხელისუფლება და საზოგადოება №4 (60) 2021 

 144 

მომავალი წლის ბიუჯეტის შესახებ. ამ ხელშეკრულებაში 

ჩადებულია მყარი მოტივები. ასეთი დაფინანსების დროს, 

საავადმყოფო პაციენტებისთვის სამედიცინო მომსახურების 

ხელოვნური გაზრდით აღარ არის დაინტერესებული. გლობალურ 

ბიუჯეტს საფუძვლად უდევს ამ საავადმყოფოს მიერ წარმოდგე-

ნილი ხარჯთაღრიცხვა, რომლის ცალკეულ მუხლებში (ხელფასი, 

ლაბორატორიული კვლევა და სხვა) საავადმყოფოს ინტერესი 

მთელი სისრულით არის ასახული. 

როგორც აღვნიშნეთ, ეს ინიციატივა 2016 წელს გაჟღერდა. 

დასანანია, რომ დღემდის იგი საქართველოს ჯანდაცვაში ჯერ 

კიდევ არ არის დანერგილი. 

დასკვნა  

ამრიგად, შესაძლებელი დავასკვნათ, რომ საქართველოს 

ჯანდაცვის სახელმწიფო დაფინანსების პრაქტიკას კონტროლის 

გაძლიერება სჭირდება. ამ მიზნით სასარგებლო იქნება 

გლობალური ბიუჯეტური დაფინანსების მეთოდის დანერგვა.    

გლობალურ ბიუჯეტს ხარჯების შეკავების თვალსაზრისით 

ბევრი დადებითი მხარე გააჩნია. ერთ-ერთი მათგანია 

სახელმწიფოს, როგორც ჯანდაცვის დამფინანსებლის კონტროლის 

ძლიერი ბერკეტები საავადმყოფოების ფაქტობრივ დანახარჯზე. 

სახელმწიფოსა და საავადმყოფოს შორის მომავალი წლის 

ბიუჯეტის შესახებ შეთანხმების დადების შემდეგ, სახელმწიფოს 

ეძლევა საავადმყოფოს მიერ აღებულ ვალდებულებათა 

შესრულების კონტროლის სრული უფლება. საქართველოს 

შესაბამისმა სამთავრობო ორგანოებმა აუცილებლად უნდა მიიღონ 

გადაწყვეტილება ამ მეთოდის დანერგვის შესახებ. 
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Maya Ugulava 

Several aspects of Georgian Public Health financing practice 
 

Summary 
 

This article is dedicated to the need to strengthen control over the 

determination of the volume of medical services and costs for patients in 

Georgian healthcare organizations. 

Georgian Healthcare is working according to the so called Beveridge 

model, which means that its dominant financier is the state budget. As in 

other countries (like UK, Canada, Italy and others) which are  working with 

this model, as in Georgia, there have been a number of cases where medical 

institutions have artificially increased the amount of services provided to 

patients, because their income depends on it. 

This topic is discussed in this article and calls for a shift to global-

budget funding to address these shortcomings in healthcare system of 

Georgia. 
 

Keywords: Beveridge model; Medical market; State funding; 

Strengthening control; Doctor; Patient; Global budget.  
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Майя Угулава 
Некоторые аспекты практики финансирования общественного 

здравоохранения в Грузии 
 

Резюме 
 

Данная статья посвящена необходимости усиления контроля за 

определением объемов медицинских услуг и затрат для пациентов в 

организациях здравоохранения Грузии. 

Грузинское здоровье E. წ. Он работает в соответствии с моделью 

Бевериджа, что означает, что его основным финансистом является 

государственный бюджет. Как и в других странах (Великобритания, 

Канада, Италия и др.), Которые работают с этой моделью, так и в 

Грузии был ряд случаев, когда медицинские учреждения искусственно 
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увеличивали объем услуг, предоставляемых пациентам, поскольку от 

этого зависит их доход. . 

Для устранения этих недостатков в системе здравоохранения 

Грузии назван переход на финансирование из глобального бюджета. 

  

Ключевые слова: модель Бевериджа; Медицинский рынок; 

Государственное финансирование; Усиление контроля; Доктор; 

Пациент; Глобальный бюджет. 
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ზურაბ აზნაურაშვილი 

პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის პრაქტიკა რეგიონის 

ქვეყნებში და განვითარების ეტაპები საქართველოში 
 

პოლიტიკური ფინანსების ეფექტური მონიტორინგის 

განხორციელება მნიშვნელოვანია თანაბარი და გამჭვირვალე 

საარჩევნო გარემოს ფორმირებისთვის. პოლიტიკური ფინანსების 

რეგულაციები მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მოქმედებს, სადაც 

ეფექტური მექანიზმების დაწესებისა და აღსრულების მიზნით 

სხვადასხვა საშუალებას იყენებენ. მსოფლიოს ქვეყანებში 

სხვადასხვა ტიპის რეგულაციები და მონიტორინგის მექანიზმები 

არსებობს, მაგრამ ეფექტური მონიტორინგის მიღწევა 

განსხვავებული სტრუქტურის პირობებში არის შესაძლებელი. 

შესაბამისი მექანიზმების შემთხვევაში შესაძლებელია 

არადისკრიმინაციული, დემოკრატიული და გამჭვირვალე 

მონიტორინგის განხორციელების გზით თანაბარი საარჩევნო 

გარემოს უზრუნველყოფა. 
 

საკვანძო სიტყვები: პოლიტიკური ფინანსები, პოლიტიკური 

პარტიები, დაფინანსება, მონიტორინგი, საარჩევნო კამპანია, 

გამჭვირვალობა. 
 

პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგი წარმოადგენს 

საშუალებას, რომელიც უზრუნველყოფს სფეროს 

სისტემატიზაციას და განაპირობებს ინფორმაციის გამჭირვალობას. 

შესაბამისი რეგულაციებით დგინდება ხელმისაწვდომობის 

სტანდარტები, რისი საშუალებითაც შესაძლებელი ხდება საჭირო 

ინფორმაციის დამუშავება და მონიტორინგის განხორციელება. 

პოლიტიკურ პროცესებში ფულის მოძრაობის რეგულირება 

უზრუნველყოფს თანაბარ კონკურენტულ გარემოს და არ იძლევა 

ძალაუფლების მოპოვების საშუალებას ანონიმური და 

არალეგალური წყაროების გამოყენებით, რისთვისაც იქმნება 

მონიტორინგის განმახორციელებელი სტრუქტურები და 

დგინდება პრევენციისა და იძულების შესაბამისი ღონისძიებები. 

ხსენებული მექანიზმები უნდა იქნეს გამოყენებული ეფექტური 

მონიტორინგის საშუალებით და უნდა განხორციელდეს ქმედითი 

მონიტორინგის სტრუქტურების მიერ. 

ბევრ ქვეყანაში სხვადასხვა გამოწვევის მიზეზით იქნა 

განსხვავებული რეგულაციის დანერგვა და განვითარება. ხშირია 
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შემთხვევები როდესაც ქვეყანა იწყებს მსუბუქი რეგულაციების 

დაწესებით და შემდგომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორიდან 

გამომდინარე თუ საერთაშორისო რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით ამკაცრებს რეგულაციებს და აწესებს მკაცრ 

მოთხოვნებს პოლიტიკური დაფინანსების მიმართულებით. ასევე 

მოხდა საქართველოს შემთხვევაშიც 2011 წელს.  

საერთაშორისო გამოცდილება და რეგიონში არსებული 

მდგომარეობა 

პოლიტიკური ფინანსების შესახებ მონიტორინგის 

მექანიზმების მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში მოქმედებს. 

დემოკრატიისა და საარჩევნო დახმარების საერთაშორისო 

ასოციაციის (შემდგომში International IDEA) მიერ 180 ქვეყნის 

მაგალითის შესწავლის შედეგად მსოფლიოს ქვეყნების 40%-ში 

მკაცრი რეგულაციებია დაწესებული, 38%-ში საშუალო დონის, 

ხოლო 22%-ში სუსტი.1 

რეგიონის მიხედვით (ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპა, 

ცენტრალური აზია) იმავე წყაროზე დაყრდნობით მონაცემები 

განსხვავებულია, სადაც დაბალი სიმკაცრის რეგულაციები არ არის 

არცერთ ქვეყანაში, ხოლო ქვეყნების 72%-ში გვხვდება მაღალი 

სიმკაცრის რეგულაციები.2 ანიშნული განპირობებულია რეგიონის 

ქვეყნების პოლიტიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობით და იმ 

საფრთხეებით, რაც გარეშე ფაქტორების პოლიტიკაში ჩარევითა და 

ზეგავლენით არის გამოწვეული. 

რეგულაციები და მათი სიმკაცრის დონე რეგიონების მიხედვით3 
 ცხრილი 1 

                                                 
1 Falguera E., Ohman M., Jones S.; Funding of Political Parties and Election Campaigns – A 

Handbook on Political Finances; International IDEA, Stockholm, 2014, p.3 
2 იქვე 
3 იქვე 
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დაბალი 22% 11% 55% 0% 38% 17% 22% 

საშუალო 53% 28% 5% 28% 33% 33% 38% 

მაღალი 24% 61% 40% 72% 29% 50% 40% 
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რეგულაციების სიმკაცრის მიუხედავად სხვადასხვა 

პასუხისმგებელი უწყება არის განსაზღვრული მსოფლიოს 

სხვადასხვა ქვეყანაში. International IDEA-ს მიერ შესწავლილი 180 

ქვეყნიდან 75 ქვეყანაში პასუხსიმგებელი უწყებად საარჩევნო 

ადმინისტრაციაა კანსაზღვრული, რაც ქვეყნების 41,7%-ს შეადგენს, 

ხოლო მეორე ყველაზე პოპულარული შემთხვევა არის აუდიტის 

სამსახური, რაც 33 ქვეყანაში გვხვდება და ქვეყნების 18,3%-ს 

შეადგენს. რაც შეეხება სპეციალურად მონიტორინგის ფუნქციების 

შესრულებისთვის შექმნილი უწყების არსებობას, ის 26 ქვეყანაში 

გვხდვება და 14,4%-ს შეადგენს.4 

მონიტორინგზე პასუხისმგებელი ინსტიტიტები5 

ნახატი 1  

 
წინამდებარე ცხრილიდან ნათელია, რომ მსოფლიო მასშტაბით 

მონიტორინგის განხორციელების ფუნქცია სხვადასხვა 

სტრუქტურას გააჩნია. მაგალითად ლატვიასა და უკრაინაში 

ფუნქციონირებს კორუფციის საწინააღმდეგო სპეციალური 

ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ყველა ტიპის კორუფციული 

შემთხვევების იდენტიფიცირებასა და პრევენციაზე, მათ შორის 

პოლიტიკურ კორუფციაზეც, მაგრამ რეგიონის ქვეყნების 

უმეტესობაში, ისევე როგორც მსოფლიოში, მონიტორინგის 

ფუნქცია მაინც საარჩევნო ადმინისტრაციებზეა დაკისრებული.6 

                                                 
4 დემოკრატიისა და საარჩევნო დახმარების საერთაშორისო ასოციაციის 

(International IDEA) კვლევა https://www.idea.int/data-tools/question-view/570 
5 იქვე  
6 დემოკრატიისა და საარჩევნო დახმარების საერთაშორისო ასოციაციის 

(International IDEA) კვლევა https://www.idea.int/data-tools/question-countries-

view/570/38/reg  

https://www.idea.int/data-tools/question-view/570
https://www.idea.int/data-tools/question-countries-view/570/38/reg
https://www.idea.int/data-tools/question-countries-view/570/38/reg
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მონიტორინგის პასუხისმგებელი ინსტიტუტები რეგიონის 

ქვეყნებში7 

ცხრილი 2 

ქვეყანა 

ძირითადი 

პასუხისმგებელი 

ორგანიზაციის 

დასახელება 

დამატებითი 

ორგანიზაციის 

დასახელება 

აზერბაიჯანი 
საარჩევნო 

ადმინისტრაცია 
 

სომხეთი აუდიტის სამსახური 
საარჩევნო 

ადმინისტრაცია 

თურქეთი საკონსტიტუციო 

სასამართლო 

საარჩევნო 

ადმინისტრაცია 

ბელარუსი იუსტიციის 

სამინისტრო 

გენერალური 

პროკურატურა 

ბულგარეთი აუდიტის სამსახური  

ჩეხეთი 
მონიტორინგის 

სამსახური 
 

უნგრეთი აუდიტის სამსახური  

ესტონეთი საპარლამენტო 

კომიტეტი 

 

ლატვია ანტიკორუფციული 

სააგენტო 

 

ლიეტუვა საარჩევნო 

ადმინისტრაცია 
აუდიტის სამსახური 

მოლდოვა საარჩევნო 

ადმინისტრაცია 
აუდიტის სამსახური 

პოლონეთი საარჩევნო 

ადმინისტრაცია 

 

რუმინეთი საარჩევნო 

ადმინისტრაცია 

აუდიტის სამსახური 

რუსეთი საარჩევნო 

ადმინისტრაცია 

ფინანსური საბჭო 

სლოვაკეთი საარჩევნო 

ადმინისტრაცია 

შინაგან საქმეთა 

სამინისტრო 

უკრაინა ანტიკორუფციული 

სააგენტო 

საარჩევნო 

ადმინისტრაცია 

 

ზემოაღნიშნულ ცხრილში მითითებული 16 ქვეყნიდან 10-ში 

მონიტორინგის სრული ან ნაწილობრივი ფუნქცია საარჩევნო 

                                                 
7 იქვე 
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ადმინისტრაციებზეა დაკისრებული, ხოლო 6 ქვეყანაში აუდიტის 

სამსახური ახორციელებს ნაწილობრივ ან სრული მონიტორინგის 

ფუნქციას. საყურადღებოა ასევე განსხვავებული სისტემის მქონე 

ქვეყნების პრაქტიკა როგორიც არის საპარლამენტო კომიტეტი 

(ესტონეთი), საკონსტიტუციო სასამართლო (თურქეთი), 

იუსტიციის სამინისტრო (ბელარუსი), პოლიტიკური პარტიების 

მონიტორინგის სამსახური (ჩეხეთი) ან ფინანსური საბჭო 

(რუსეთი). 

ჩეხეთში მოქმედი მონიტორინგის კომიტეტი შედგება 5 

წევრისგან, რომელსაც გააჩნია შესაბამისი აპარატი. ამ 

შემადგენლობით კომიტეტი ამოწმებს პოლიტიკური პარტიების 

დეკლარაციებსა და კერძო აუდიტორული კომპანიების მიერ ამ 

დეკლარაციებზე მომზადებულ ანგარიშებს. დარღვევის აღმოჩენის 

შემთხვევაში კომიტეტი ინფორმაციას უგზავნის საგადასახადო 

სამსახურს, რომელსაც ასევე წარედგინება კომიტეტის მიერ 

შემოწმებული ყველა ანგარიში.8 

უნგრეთში მონიტორინგის ფუნქციას ახორციელებს 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, მაგრამ მას არ აქვს 

უფლებამოსილება ჩაატაროს რეალური გამოძიება და გამოიყენოს 

სანქციები დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში, უნგრეთის 

აუდიტის სამსახური ამოწმებს მხოლოდ წარდგენილ 

დეკლარაციებს.9 

პოლონეთში მონიტორინგის ფუნქციას ახორციელებს 

საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომელსაც წარედგინება პოლიტიკური 

პარტიების დეკლარაციები და კერძო აუდიტორის ანგარიში. 

საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია შეამოწმოს და დარღვევის 

აღმოჩენის შემთხვევაში დააყენოს სახელმწიფო დაფინანსების 3 

წლამდე ვადით შეწყვეტის საკითხი.10 

                                                 
8 პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შედარებითი ანალიზი ვიშეგრადის 

ქვეყნებში, არასამთავრობო ორგანიზაცია „ოზივენის“ კვლევა, გვ.4  

https://www.oziveni.cz/wp-

content/uploads/2014/08/oziveni_comparative_analysis_ppf_01-1.pdf  
9 იქვე, გვ. 5 
10 პირისპირ ინტერვიუ კრისტოფ ლორენცთან, პოლონეთის საარჩევნო 

ადმინისტრაციის პარტიების დაფინანსების მონიტორინგის დეპარტამენტის 

უფროსი, ინტერვიუ შედგა 2016 წლის 19 თებერვალს, თბილისში, საქართველო. 

https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2014/08/oziveni_comparative_analysis_ppf_01-1.pdf
https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2014/08/oziveni_comparative_analysis_ppf_01-1.pdf
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ლიეტუას საარჩევნო ადმინისტრაცია მის აპარატში არსებული 

შესაბამისი სამსახურის საშუალებით ახორციელებს პოლიტიკური 

პარტიებისა და კანდიდატების საქმიანობის სრულ მონიტორინგს, 

სწავლობს მედიით გავრცელებულ ინფორმაციებს და ამოწმებს 

საარჩევნო და წლიურ დეკლარაციებს, რომელიც წარედგინება 

კერძო აუდიტორის დასკვნასთან ერთად. საარჩევნო კომისია 

უფლებამოსილია მოიძიოს საგადასახადო და საბანკო 

ინფორმაციები და დამრღვევი სუბიექტების მიმართ გამოიყენოს 

სანქციები.11 

ესტონეთში საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების 

საკანონმდებლო მოთხოვნების დაცვას ზედამხედველობს 

პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების ზედამხედველობის 

კომიტეტი. ესტონეთის პარლამენტის აპარატი უზრუნველყოფს 

კომიტეტის ადმინისტრაციულ და ტექნიკურ მხარდაჭერას. 

პარლამენტში წარმოდგენილი თითოეული პარტია ნიშნავს 

კომიტეტის ერთ წევრს. იუსტიციის მინისტრი, გენერალური 

აუდიტორი, და ცენტრალური საარჩევნო კომისია ასევე ნიშნავენ 

თითო წევრს, ხოლო თავმჯდომარეს საკუთარი რიგებიდან თავად 

კომიტეტი ირჩევს. მას არ აქვს კანონქვემდებარე აქტების 

გამოცემის, სანქციების დაკისრების ან შესაძლო დარღვევების 

გამოძიების უფლებამოსილება. თუმცა, მას შეუძლია გამოსცეს 

გაფრთხილება პარტიის ან კანდიდატის მიმართ მის სასარგებლოდ 

გაღებული შემოწირულობის ან მომსახურების დასაბრუნებლად და 

შეუძლია დააკისროს ფულადი ჯარიმა.12 

ლატვიაში მონიტორინგის უფლებამოსილება გააჩნია 

კორუფციის პრევენციისა და კორუფციასთან ბრძოლის ბიუროს, 

რომელიც არის მთავრობის ზედამხედველობის ქვეშ არსებული 

დამოუკიდებელი ინსტიტუტი და მისი თავმჯდომარე ინიშნება 

პარლამენტის მიერ მთავრობის წარდგინებით. ბიურო გარდა 

პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის 

მონიტორინგისა, ასევე მუშაობს სხვადასხვა ტიპის კორუფციული 

                                                 
11 პირისპირ ინტერვიუ ლინა პეტრონიენესთან, ლიეტუვას საარჩევნო კომისიის 

პოლიტიკური პარტიების მონიტორინგის სამმართველოს უფროსი, ინტერვიუ 

შედგა 2016 წლის 19 თებერვალს, თბილისში, საქართველო. 
12 პირისპირ ინტერვიუ არდო ოჯასალუსთან, ესტონეთის პოლიტიკური პარტიების 

დაფინანსების ზედამხედველობის კომიტეტის თავმდჯომარე, ინტერვიუ შედგა 

2018 წლის 27 ივნისს, თბილისში, საქართველო. 
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რისკების პრევენციასა და კორუფციის შემთხვევების გამოძიებაზე, 

რისთვისაც გააჩნია რამოდენიმე საგამოძიებო სამმართველო 

როგორც სისხლის სამართლებრივი, ასევე ადმინისტრაციული 

დარღვევების გამოძიებისთვის. ბიურო უფლებამოსილია, 

პარტიების დაფინანსების რეგულაციების დაცვაზე 

ზედამხედველობის მიზნით, მიმართოს უზენაესი სასამართლოს 

თავმჯდომარეს საბანკო ინფორმაციის მიღების, პოლიტიკური 

პარტიის დაშლის, ან მისი საქმიანობის შეჩერების მოთხოვნით.13 

ინსტიტუციური განსხვავებების მიუხედავად ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ 

დადგენილია სხვადასხვა კრიტერიუმები, რომელსაც 

სავალდებულოდ უნდა აკმაყოფილებდეს მონიტორინგის 

განმახორციელებელი ინსტიტუცია: 

 დაკომპლექტების დამოუკიდებელი წესი და 

თანამდებობრივი გარანტიები; 

 დამოუკიდებელი და ადექვატური ბიუჯეტი; 

 მონიტორინგის განხორციელების სპეციალური ცოდნისა 

და გამოცდილების მქონე პერსონალი.14 

ამასთანავე მნიშვნელოვანია პროპორციული და ეფექტური 

სანქციების არსებობა, რაც უზრუნველყოფს დარღვევების 

პრევენციას და კამპანიის გამჭვირვალობას, ასევე სანქციების 

აღსრულება და სისტემის პერიოდული განახლება მნიშვნელოვნად 

განაპირობებს მონიტორინგის ეფექტურობას.15 

შესაბამისად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში 

სხვადასხვა ფორმატის მონიტორინგის სისტემა ფუნქციონირებს 

და სხვადასხვა ტიპის წარმატებულ პრაქტიკას ქმნის. საინტერესო 

პრაქტიკა არსებობს ლატვიის ანტიკორუფციულ სააგენტოში, 

ლიტვის საარეჩევნო კომისიაშიც და ესტონეთის საპარლამენტო 

კომისიაშიც. შედეგად ნათელი ხდება, რომ ეფექტური 

მონიტორინგის მიღწევა განსხვავებული სტრუქტურის 

                                                 
13 პირისპირ ინტერვიუ ლოლიტა ციგანესთან, ლატვიის პარლამენტის 

ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, ინტერვიუ შედგა 2016 წლის 19 

თებერვალს, თბილისში, საქართველო. 
14 Julio Bacio Terracino and Yukihiko Hamada, Supporting Better Public Policies and 

Preventing Policy Capture, OECD, 2014 გვ.28 პარ. 72 
15 იქვე, გვ. 5. 
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პირობებშიც არის შესაძლებელი და შესაბამისი მექანიზმების 

შემთხვევაში შესაძლებელია არადისკრიმინაციული, 

დემოკრატიული და გამჭვირვალე მონიტორინგის 

განხორციელების გზით თანაბარი საარჩევნო გარემოს 

უზრუნველყოფა. 

საქართველოს პრაქტიკა და პერსპექტივა 

საქართველოში 2011 წლის დეკემბრამდე მოქმედი წესის 

შესაბამისად ცენტრალური საარჩევნო კომისია იყო 

დეკლარაციების მიღებასა და გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი 

ინსტიტუტი, მაგრამ მას არ გააჩნდა რეალური ბერკეტები 

განეხორციელებინა მონიტორინგი და გამოეყენებინა სანქციები. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე ხშირი იყო კრიტიკაც და 

საერთაშორისო რეკომენდაციების გათვალისწინებით 2011 წლის 

30 დეკემბერიდან ამოქმედებული საკანონმდებლო 

ცვლილებებიდან გამომდინარე მონიტორინგის ფუნქცია დაეკისრა 

საქართველოს კონტროლის პალატას, რომელსაც მალევე ეწოდა 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური.16 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს მინიჭებული 

უფლებამოსილება სრულად შეესაბამებოდა საერთაშორისო 

რეკომენდაციებს და შეიქმნა შესაბამისი სამსახური, მომზადდა 

წესების დამდგენი აქტები და მონიტორინგის მეთოდოლოგია და 

განისაზღვრა ყველა დეტალზე უფლებამოსილი პირები. 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გარდა იმისა რომ 

უფლებამოსილი გახდა მიეღო და გამოექვეყნებინა პოლიტიკური 

პარტიებისა და დამოუკიდებელი კანდიდატების დეკლარაციები 

და საარჩევნო ანგარიშები, ასევე განისაზღვრა სრული 

ინფორმაციის მოძიების, შესწავლისა და დარღვევის შემთხვევაში 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის 

უფლებამოსილება. აღნიშნული პრაქტიკით საქართველოს 

მონიტორინგის სისტემა დაუახლოვდა რეგიონის ქვეყნების 

წარმატებულ პრაქტიკას და წლების განმავლობაში მოწინავე 

                                                 
16 სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის პოლიტიკური ფინანსების მონიტორინგის 

დეპარტამენტის ვებგვერდი https://monitoring.sao.ge/ka/about/activities ბოლო 

ვიზიტი 26.08.2021 

https://monitoring.sao.ge/ka/about/activities
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ქვეყნადაც ითვლებოდა წარმატებული მონიტორინგის 

განხორციელების შედეგად.17 

პრაქტიკაში გამოვლენილი ხარვეზებისა და საერთაშორისო და 

ადგილობრივი ორგანიზაციების რეკომენდაციების შესაბამისად 

განხორციელდა არაერთი ცვლილება, როგორც 2012 და 2013 

წლებში, ასევე 2020 წელს. აღნიშნული ცვლილებების საფუძველზე 

2012-2013 წლებში შემცირდა ჯარიმის ოდენობები, ხოლო 2020 

წელს განისაზღვრა განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში 

გაზრდილი ჯარიმის გამოყენების შესაძლებლობა, ასევე 

გაზრდილი ჯარიმის ოდენობა დაწესდა კვალიფიციური 

პოლიტიკური პარტიების მიერ დეკლარაციის წარდგენის 

ვალდებულების დარღვევისთვის.18 

სანქციებთან დაკავშირებული ცვლილების გარდა 2013 წელს 

განხორციელებული ცლილებების დროს მნიშვნელოვანი იყო 

იურიდიული პირებისთვის შემოწირულების განხორციელების 

უფლების მინიჭება და აქვე განისაზღვრა შეზღუდვა, რომ კომპანია 

აუცილებლად საქართველოში უნდა ყოფილიყო 

რეგისტრირებული და მისი საბოლოო ბენეფიციარები მხოლოდ 

საქართველოს მოქალაქეები უნდა ყოფილიყვნენ. აღნიშნული 

ჩანაწერი შეიცავდა ხარვეზს შუალედური მესაკუთრე კომპანიების 

უცხო ქვეყანაში რეგისტრაციის შესაძლებლობისა და მისი 

მონიტორინგის შეუძლებლობის შემთხვევაში. აღნიშნულიდან 

გამომდინარე 2020 წელს განხორციელებული ცვლილებების 

საფუძველზე გაუქმდა სხვადასხვა ეტაპზე საზღვარგარეთ 

რეგისტრირებული კომპანიების არსებობის შემთხვევაში 

შემოწირულების განხორციელების უფლება და განისაზღვრა, რომ 

მხოლოდ საქართველოში რეგისტრირებულ და საქართველოს 

                                                 
17 განხორციელებული წარმატებული მონიტორინგი არაერთი ადგილობრივი და 
საერთაშორისო ორგანიზაციისა და ინსტიტუტის მიერ იქნა შეფასებული, 
მაგალითად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს ამერიკის შეერთებული 
შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში მითითებულია, როგორც 
„მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე და სამართლიანი“ 
https://monitoring.sao.ge/ka/about/news/3159-miukerdzoebeli.html ბოლო ვიზიტი 
26.08.2021 
18 „მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ 

კანონში 02.07.2020 წელს განხორციელებული ცვლილებები 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4914411?publication=0#DOCUMENT:1  

https://monitoring.sao.ge/ka/about/news/3159-miukerdzoebeli.html
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4914411?publication=0#DOCUMENT:1
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მოქალაქეობის მქონე პირების კომპანიებს აქვთ უფლება 

განახორციელონ შემოწირულება. 

2020 წელს განხორციელებული ცვლილებებიდან ყველაზე 

მნიშვნელოვანია მოსყიდვასთან დაკავშირებული საკითხების 

შესწავლის უფლებამოსილების სრულად პროკურატურაზე 

გადაცემა. 2020 წლის ივლისამდე მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული 100 ლარიანი ზღვარი, რომლის ქვევითაც 

მოსყიდვის ღირებულების არსებობის შემთხვევაში 

გათვალისწინებული იყო ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა 

და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფლებამოსილება, ხოლო 

100 ლარს ზემოთ საქართველოს მთავარი პროკურატურის 

უფლებამოსილება და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა.  

განხორციელებული ცვლილებების საფუძველზე გაუქმდა 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფლებამოსილება და 100 

ლარზე ქვევით მოსყიდვის არსებობის შემთხვევაში 

პროკურატურას განესაზღვრა გამოძიების უფლებამოსილება, 

ამასთან დარჩა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობიდან 

გათავისუფლების 100 ლარიანი ზღვარი, რომლის ქვევითაც 

პროკურატურა უფლებამოსილია გამოიყენოს ჯარიმა. 

საქართველოს პრაქტიკა წლების განმავლობაში იხვეწება და 

გარკვეული პრობლემური საკითხებიც იკვეთება, რაც საჭიროებს 

ცვლილებას და გაუმჯობესებას, მაგრამ პერსპექტივაში 

კოსმეტიკური ცვლილებებით უკეთესი შედეგის მიღწევა ჩვენი 

აზრით შეუძლებელია და ფუნდამენტური რეფორმის 

განხორციელების საჭიროება იკვეთება. 
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Zurab Aznaurashvili 

Practice of monitoring political finances in the countries of the region, 

stages of development in Georgia and farther needs 
 

Summary 
 

Effective monitoring of political finances is an important issue for the 

formation of an equal and transparent electoral environment. Political 

finance regulations apply in many countries around the world, where 

various means are used to establish and enforce effective mechanisms. 

There are different types of regulations and monitoring mechanisms in 

different countries of the world, but effective monitoring can be achieved 

under any structure. Adequate election environment can be ensured through 

non-discriminatory, democratic and transparent monitoring and with 

appropriate mechanisms. 
 

Keywords: political finances, political parties, monitoring, election 

campaign, funding, transparency. 
 

Reviewer: Tea Samchkuashvili, Associate Professor, Georgian Institute of 

Public Affairs. 
 

Зураб Азнаурашвили 

Практики мониторинга политических финансов в странах 

региона, этапы развития в Грузии и дальнеишие потребности 
 

Резюме 
 

Эффективный мониторинг политических финансов - важный 

вопрос для формирования равноправной и прозрачной избирательной 

среды. Правила политического финансирования применяются во 

многих странах мира, где используются различные средства для 

создания и обеспечения соблюдения эффективных механизмов. В 

разных странах мира существуют разные типы регулирования и 

механизмы мониторинга, но эффективный мониторинг может быть 

достигнут при любой структуре. При наличии соответствующих 

механизмов можно обеспечить равную избирательную среду 

посредством недискриминационного, демократического и прозрачного 

мониторинга. 

 

Ключевые слова: политические финансы, политические партии, 

мониторинг, избирательная кампания, финансирование, прозрачность. 
 

 

Рецензент: Ассоциированный  Профессор Теа Самчуашвили, 

Грузинского Института Общественных Дел. 
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Докторант Грузинского технического 

университета 
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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 ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი. 

სასწავლო-მეთოდური ცენტრის უფროსის 

მოადგილე - სასწავლო პროცესის მეთოდური 

მხარდაჭერის განყოფილების უფროსი. 

უკრაინის ეროვნული გვარდიის ეროვნული 

აკადემია. (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) 
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მაია ჩხეიძე საქართველოს უნივერსიტეტის 

პროფესორი, (საქართველო) 

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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