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konferenciis organizatorebi

saqarTvelos turizmis mecnierebaTa akademiis
saswavlo universiteti

saqarTvelos turizmis mecnierebaTa akademia

saqarTvelo–ukrainis saganmanaTleblo
sakonsultacio centri

saorganizacio  komiteti

1. cxadaZe omari aleqsandresZe, საქართველოს განათლების
მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ტურიზმის მეც-
ნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, პროფესორი
2. loria liana evtixis asuli, საქართველოს ტურიზმის მეცნი-
ერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის სასწავლო უნივერსიტე-
ტის პრორექტორი
3. giorgaZe Teimuraz  oTarisZe, აკაკი წერეთლის სახელობის
სახელმწიფო უნივერისტეტის პროფესორი
4. cxadaZe  vladimer omarisZe, საქართველოს ტურიზმის მეცნი-
ერებათა აკადემიის წევრი, ქართულ-უკრაინული საგანმანათლებლო
საკონსულტაციო ცენტრის დირექტორის მოადგილე.

saorganizacio komitetis wevrebi

1. cxadaZe ediSer gigas-Ze, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა
დოქტორი, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადე-
მიკოსი, პროფესორი
2.daviTuliani naTia daviTis asuli, ქართულ–უკრაინული
საგანმანათლებლო საკონსულტაციო ცენტრის უფროსი მასწავლებე-
ლი, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი.
3.RoRoberiZe luara vladimeris asuli, საქართველოს ტუ-
რიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, აკადემიის დამფუძნებელი.
4.JorJoliani nato jemalis asuli, ქართულ–უკრაინული
საგანმანათლებლო საკონსულტაციო ცენტრის უფროსი მასწავლე-
ბელი, საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი.
5.kakauriZe naTela vaxtangis asuli, საქართველოს ტურიზმის
მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
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ОРГАНИЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦИЙ
УЧЕБНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АКАДЕМИИ НАУК ТУРИЗМА ГРУЗИИ

АКАДЕМИЯ НАУК ТУРИЗМА ГРУЗИИ
ГРУЗИНCКО-УКРАИНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ

ЦЕНТР

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

1. ЦХАДАДЗЕ ОМАР АЛЕКСАНДРОВИЧ, Академик Академии образова-
тельных наук Грузии, Президент Академии наук туризма Грузии, про-
фессор
2. ЛОРИА ЛИАНА ЕВТИХИЕВНА, академик Академии наук туризма Грузии,
проректор научного университета Академии наук туризма Грузии
3. ГИОРГАДЗЕ ТЕИМУРАЗ ОТАРОВИЧ, государственный университет им.
А.Церетели, профессор
4. ЦХАДАДЗЕ ВЛАДИМЕР ОМАРОВИЧ, Член Академии наук туризма Гру-
зии, зам директора Грузинско-Украинского образовательного консуль-
тационного центра.

ЧЛЕНИ ОРГКОМИТЕТА

1.ЦХАДАДЗЕ ЕДИШЕР ГИГАЕВИЧ, доктор физико математических наук.
Академик, Академии наук туризма Грузии, профессор
2.ДАВИТУЛИАНИ НАТИА ДАВИТИЕВНА, ст. преподователь Грузинско-
Украинского образовательного консультационного центра. Член Акаде-
мии наук туризма Грузии
3. ГОГОБЕРИДЗЕ ЛУАРА ВЛАДИМЕРОВНА, Член Академии наук туризма
Грузии, основатель Академии.
4. ЖОРЖОЛИАНИ НАТО ДЖЕМАЛИЕВНА, ст. преподователь Грузинско-
Украинского образовательного консультационного центра. Член Акаде-
мии наук туризма Грузии.
5. КАКАУРИДЗЕ НАТЕЛА ВАХТАНГИЕВНА, академик Академии наук ту-
ризма Грузии.
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kvintraZe qeTino

საქართველოში ევროპული უნივერსიტეტის (ქ.კიევი) ოფიციალური
წარმომადგენელი, საერთაშორისო საინფორმაციო–საკონსულტაციო

სასწავლო ცენტრი „კავკასია+ის“ ქუთაისის განყოფილების მე–3 კურსის
სტუდენტი

bunebis saerTaSoriso–samarTlebrivi dacva

ბუნების დაცვა და მისი რესურსების რაციონალური გამოყენება
თანამედროვეობის გლობალური პრობლემაა. მისი გადაწყვეტა შესაძ-
ლებელია ყველა სახელმწიფოს კოლექტიური ძალისხმევით, საერთა-
შორისო სამართლის აღიარებული პრინციპების და ნორმების საფუძ-
ველზე. ამ სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობა ჩაისახა XX საუ-
კუნის დასაწყისში. პირველი საერთაშორისო ბუნებადაცვითი ღონის-
ძიება იყო ბუნების საერთაშორისო დაცვის კონფერენცია, რომელიც
გაიმართა 1913 წელს ბერნში (შვეიცარა).

ბუნებისა და მისი კომპონენტების გამოკვლევასა და გამოყენება-
ში, გარდა სახელმწიფოებისა, მონაწილეობა შეიძლება მიიღონ საერ-
თაშორისო ორგანიზაციებმა, ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა,
მაგრამ ყველა შემთხვევაში გარემოსადმი შესაძლებელი ზარალის მი-
ყენების პასუხისმგებელი არის მხოლოდ სახელმწიფო–საერთაშორისო
სამართლის პირველადი სუბიექტი.

ბუნების საერთაშორისო – სამართლებრივი დაცვის ძირითადი
და ყველაზე მნიშვნელოვანი წყაროა საერთაშორისო ხელშეკრულე-
ბები და კონვენციები, რომელშიც ასახულია ბუნებით მოსარგებლის
სუბიექტის ნება და განზრახვები.

ბუნების დაცვის საერთაშორისო–სამართლებრივ ობიექტებს წარ-
მოადგენს ჩვენი პლანეტის ბუნება და კოსმოსური სივრცის ის ნაწილი,
რომელშიც ადამიანი რეალურ ზემოქმედებას ახდენს. საერთაშორისო–
სამართლებრივი დაცვის ნორმებით მოცულია მსოფლიო ოკეანე, კონ-
ტინენტები, კოსმოსი, ატმოსფერული ჰაერი, საერთაშორისო მდინარე-
ები და ზღვები. ზოგჯერ გამოიყოფა მცენარეული და ცხოველთა სამ-
ყაროს ელემენტები, ბუნების ძეგლები. საერთაშორისო–სამართლებრი-
ვი დაცვის ობიექტს წარმოადგენს ოკეანისა და ზღვის ცხოველები – ვე-
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შაპი, ზღვის კატა, სელაპი, თეთრი დათვი. მათ დაცვისა და რეწვის სა-
კითხებს არეგულირებენ ისეთი ხელშეკრულებები, როგორიცაა, ვეშაპ-
თსანახირო რეწვის საერთაშორისო რეგულირების კონვენცია.

როგორც საერთაშორისო სამართლის სხვა დარგების განვითარე-
ბაში, ასევე ეკოლოგიური სამართლის განვითარებაში განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის როლი. ეკო-
ლოგიური კრიზისისა და გარემოს მდგომარეობის გლობალური გაუ-
არესების აღმოფხვრის ღონისძიებების შემუშავებას მიეძღვნა გაეროს
1972 წლის სტოკჰოლმის კონფერენცია. საერთაშორისო ეკოლოგიური
სამართლის პრინციპების ჩამოყალიბება „ბუნების მსოფლიო ქარტიამ“
განაგრძო, რომელიც მიღებული იქნა გაეროს გენერალურ, ასამბლეის
მიერ. სტოკჰოლმის კონფერენციის ლოგიკური გაგრძელებაა 1992
წლის რიო–დე–ჟანეიროს კონფერენცია, სადაც პროცედურულად განი-
საზღვრა კავშირი ადამიანის უფლებებსა და გარემოს დაცვას შორის.

გაეროს ევროპის ეკონომიკურმა კომისიამ უზრუნველყო ატმოს-
ფერული ჰაერის დიდი ოდენობით ტრანსსასაზღვრო დაბინძურების
კონვენციის შემუშავება, რომელიც მიღებული იქნა 1979 წელს ჟენევის
კონფერენციაზე. მასში არის მიწოდება, რომ დარეგულირდეს ჰაერის
დამაბინძურებლების შორ მანძილზე გადატანის პროცესები, განსა-
კუთრებით გოგირდის ორჟანგისა და სხვა დამაბინძურებლების შესაძ-
ლო გავრცელების აღსაკვეთად.

1970–იან წლებში წინა პლანზე წამოიწია ველური სამყაროს სახე-
ობების დაცვის საკითხმა, რაც აისახა კონვენციაში „გადაშენების პირას
მყოფი ველური ფაუნისა და ფლორის სახეობებით საერთაშორისო
ვაჭრობის შესახებ“ (CITES კონვენცია), 1973 წელს. ეს კონვენცია სხვა
ქვეყნების მსგავსად ავალდებულებს საქართველოს (საქართველო შე-
უერთდა 1996 წ) აკონტროლოს კონვენციით გათვალისწინებული სა-
ხეობების იმპორტი; ექსპორტი და რესპორტი.

1971 წელს მიღებული იქნა რამსარის კონვენცია „საერთაშორისო
მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიების შესახებ“ მისი თითოეუ-
ლი მონაწილე მხარე ხელმძღვანელობს თავისი საერთაშორისო პასუ-
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ხისმგებლობითა წყლის ფრინველთა მიგრაციული სახეობების კონ-
სერვაციაზე, მართვასა და რაციონალურ გამოყენებაზე.

მეორე თაობის ეკოლოგიური კონვენციები სათავეს 1980-იან
წლებში იღებს. ისინი უფრო გლობალური და ყოვლისმომცველი ხასი-
ათით გამოირჩევა. ასეთია ვენის კონვენცია ოზონის შრის დაცვის
შესახებ და მონრეალის ოქმი – მონრეალის ოქმი ავალდებულებს მხა-
რეებს სათანადო ზომების გატარებას გარემოს დაცვისათვის იმ არა-
სასიკეთო შედეგებისგან, რომლებიც გამოწვეულია ისეთი საქმიანო-
ბით, რომელიც ცვლის ოზონის შრის მდგომარეობას. აღიარებენ, რომ
მსოფლიო მასშტაბით ზოგიერთ ნივთიერებათა გაფრქვევას (ქლორ-
ფტორნახშირბადები) შესაძლოა მოჰყვეს ოზონის შრის შალა. ამის გათ-
ვალისწინებით უნდა გატარდეს გამაფრთხილებელი ზომები ასეთ
ნივთიერებათა გაფრქვევის რეგულირებისათვის.

2004 წ. ხელი მოეწერა კარტახენას ოქმს ბიოუსარფხოების შესახებ,
რომელმაც უნდა დაარეგულიროს საერთაშორისო ვაჭრობა, მართვა და
გამოყენება ნებისმიერი გენური ინჟინერიის საშუალებით მიღებული
ორგანიზმისა, რომელმაც შესაძლოა არახელსაყრელი გავლენა მოახ-
დინოს ბიო მრავალფეროვნებასა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე.

ეკოლოგიური ინფორმაციის საჯაროობის საკითხს ეძღვნება ორ-
ჰესის კონვენცია (1998 წ). 1973 წელს გაფორმდა საერთაშორისო კონ-
ვენცია გემებიდან გაჭუჭყიანების თავიდან აცილების შესახებ, რომ-
ლითაც იკრძალება ზღვაში ისეთი ნივთიერებებისა და საგნების
ჩაშვება, რომელიც საფრთხეს უქმნის ზღვის რესურსებსა და ადამიანის
ჯანმრთელობას.

1992 წელს მიიღეს შავი ზღვის გაჭუჭყიანებისაგან დაცვის კონვენ-
ცია (ბუქარესტის კონვენცია), რათა შენარჩუნებული იყოს შავი ზღვის
გარემოს ჯანსაღი მდგომარეობა; აგრეთვე აუცილებელი იქნეს ის საფ-
რთხე, რაც ჩამდინარე წყლების დაბინძურებას მოჰყვება. გარდა აღნიშ-
ნულისა კიდევ მრავალი ეკოლოგიური კონვენცია გაფორმდა, რომელ-
თაც მიერთებულია ჩვენი ქვეყანა.

ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნების საქმეში დიდია ბუნების
დაცვის ბუნებრივი რესურსების საერთაშორისო კავშირი. მისი საქ-
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მიანობის ძირითადი მიმართულებაა ცოცხალი ბუნების დაცვა. მისი
ინიციატივით შეიქმნა „წითელი წიგნი“. მასში შევიდა ცოცხალი ბუნე-
ბის სახეობათა ოთხი კატეგორია, კერძოდ 1) სახეობა, რომელსაც ემუქ-
რებაგანადგურება; 2) სახეობა, რომელიც შეიძლება განადგურდეს; 3)
კლებადი სახეობები; 4) გაურკვეველი სახეობები.

ბუნების დაცვის და ბუნებრივი რესურსების საერთაშორისო კავ-
შირთან მჭიდროდაა დაკავშირებული ველური ბუნების დაცვის მსოფ-
ლიო ფონდი (WWF). მისი მთავარი ამოცანაა ცოცხალი სამყაროს და
ბუნებრივი ეკოსისტემების დაცვის კონკრეტული პროექტების ორგა-
ნიზაცია, ნაკრძალებისა და ეროვნული პარკების დაარსებისა და საქ-
მიანობის გაუმჯობესებაში დახმარების გაწევა.

როგორც აღინიშნა ბუნების დაცვის პრობლემათა გადაწყვეტაში
დიდი წვლილი შეაქვს გაეროს ორგანიზაციებს. 1972 წელს დაარსდა
გარემოს დაცვის საკითხებში „გარემოს დაცვის გაეროს პროგრამა“ (იუ-
ნეპი). ასევე გარემოს დაცვა საერთაშორისო თანამშრომლობის საქმეში
დიდი წვლილი შეიტანეს გაეროს ისეთმა ორგანიზაციებმა, როგორი-
ცაა „ფაო“, „იუნესკო“ და რეგიონალური ეკონომიკური კომისიები,
„ფაო“ არის სასოფლო–სამეურნეო ორგანიზაცია, რომელიც დიდ ყუ-
რადღებას აქცევს მიწების, წყლის რესურსების, ცხოველთა და მცე-
ნარეთა სამყაროს დაცვას. იგი ამუშავებს აგრეთვე გარემოს დაცვის
სტანდარტებს.

1970 წელს „იუნესკოს“ კონფერენციაზე მოწონებული იყო ახალი
საერთაშორისო პროგრამა „ადამიანი და ბიოსფერო“ (მაბ). იგი ახორ-
ციელებს გამოკვლევებს, სპეციალისტების მომზადებას, ამუშავებს
პროექტებს, რომელიც ეყრდნობა ქვეყნების ერთობლივ მოქმედებას.
1978 წ. საქართველოში დაარსდა „მაბ“–ის საქართველოს ეროვნული
კომიტეტი.

„გაეროს“ სპეციალიზებული დაწესებულებაა ჯანდაცვის მსოფ-
ლიო ორგანიზაცია, რომელიც სწავლობს გარემოს ჰიგიენური ფაქტო-
რების გაუმჯობესების პრობლემებს, დიდ ყურადღებას აქცევს აგრეთ-
ვე ატმოსფერული ჰაერის გაჭუჭყიანების პრობლემას.
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1997 წელს შეიქმნა ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო.
მისი ძირითადი ამოცანაა ბირთვული მასალების გამოყენებისა და
შენახვის უსაფრთხოების წესებისა და ნორმების დამუშავება და კონ-
ტროლი და ადამიანთა გარემოს დაცვა რადიაციისაგან.

გარემოს დაცვაზე მსოფლიო საზოგადოებრიობის ზეგავლენის
შედეგად თანამედროვე ეტაპზე გაზრდილია ბუნებადაცვითი ორგანი-
ზაციების რიცხვი. ისინი მოიცავენ პრობლემის სხვადასხვა ასპექტებს
და შესამჩნევი წვლილი შეაქვთ მის გადაწყვეტაში.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – ნინო კაშია

kvintraZe  qeTino
reziume

bunebis saerTaSoriso–samarTlebrivi dacva

ბუნების დაცვა და მისი რაციონალური გამოყენება თანამედ-
როვე გლობალური პრობლემაა. ამ საქმეში გარდა სახელმწიფოები-
სა შეიძლება მონაწილეობა მიიღონ საერთაშორისო ორგანიზაციებ-
მაც.

ბუნების საერთაშორისო სამართლებრივი დაცვის ძირითადი
წყაროა საერთაშორისო ხელშეკრულებები და კონვენციები. მნიშ-
ვნელოვანია გაერთანებული ერების ორგანიზაციის როლი. აღნიშ-
ნულ პრობლემას მიეძღვნა გაეროს 1972 წლის სტოკჰოლმის კონ-
ფერენცია, 1992 წლის რიო-დე-ჟანეიროს კონფერენცია და სხვა.

1971 წელს მიღებული იქნა რამსარის კონვენცია, სადაც აღნიშ-
ნულია მხარეთა პასუხისმგებლობაზე წყლის ფრინველთა მიგრა-
ციაზე.

2004 წელს ხელი მოეწერა კარტახენის ოქმს ბიოუსაფრთხო-
ების შესახებ.

დიდი წვლილი მიუძღვის „გარემოს დაცვის გაეროს პროგრა-
მას“ (იუნეპი).
მეცნიერ ხელმძღვანელი – ნინო კაშია
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КВИНТРАДЗЕ КЕТИНО
официальный представитель Европейского университета (г.Киев)

международный информационный центр „кавкасия +“студентка  третего
курса Кутаисского отделения  Тбилисского учебного центра

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРИРОДЫ
Резюме

Защита природы и ее рациональное использование является гло-
бальной проблемой современности. В этом деле кроме государственных
организаций могут принять участие и международные организации.

Основным источником международно-правовой защиты природы
являются международные договора и конвенции. Значительна роль Орга-
низации объединенных наций. Указанной проблеме была посвящена Сток
Гольмская конференция  ООН 1972 года, Рио-де-жанеирская конференция
1992 года и другие.

В 1971 году была принята Рамсарская конвенция, где отмечено об
ответственности сторон по поводу миграции водоплавающих птиц. В 2004
году был подписан Картахеновский протокол о биобезопасности.

Большой вклад внесла «Программа ООН защиты природы» (ИУ-
НЭПИ).

Научный руководитель-Нино Кашиа

KVINTRADZE KETINO
INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF NATURE

Summary
The protection of nature and its rational use is a global problem of our

time. In this case, in addition to state organizations, international organizations
can also take part.

The main source of international legal protection of nature are interna-
tional treaties and conventions. The role of the United Nations is significant.
This problem was addressed to the United Nations Stock Exchange in Holm
1972, the Rio de Janeiro Conference of 1992 and others.

In 1971, the Ramsar Convention was adopted, which noted the responsi-
bility of the parties regarding the migration of waterfowl. In 2004, the Cartage-
na Protocol on Biosafety was signed.

Great contribution was made by the United Nations Environment Program
(IUNEPI).

Research supervisior-Nino Kashia
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xurcilava marika
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის I კურსის სტუდენტი

valdebulebis darRveva da misi Sedegebi

ვალდებულება უნდა შესრულდეს ჯეროვნად და კეთილსინდი-
სიერად. წინააღმდეგ შემთხვევაში სახეზეა ვალდებულების დარღვევა.
მოვალის მიერ მასზე დაკისრებული ვალდებულების დარღვევისას არ-
სებითად ზარალდება ვალდებულებით სამართლებრივი ურთიერთო-
ბის მეორე მხარე – კრედიტორი, რომელიც ვალდებულების ჯეროვანი
შესრულების შედეგად კეთილსინდისიერად ელოდებოდა სარგებლის
მიღებას, ვალდებულების დარღვევის გამო კი მან განიცადა ზარალი.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ადგენს ზოგად დამცავ ნორმას,
რომლის თანახმადაც მოვალის მიერ ვალდებულების დარღვევისას
კრედიტორს შეუძლია მოითხოვოს დარღვევით გამოწვეული ზიანის
ანაზღაურება.

იმისათვის, რომ ვალდებულების დარღვევისას მოვალეს დაეკის-
როს პასუხისმგებლობა ვალდებულების დარღვევით გამოწვეული
ზიანისათვის, აუცილებელია ისეთი წინაპირობების არსებობა, რომ-
ლებიც ერთობლივად ქმნის სამოქალაქო სამართლებრივი სამართალ-
დარღვევის შემადგენლობას. ეს წინაპირობებია ქმედების მართლწინა-
აღმდეგობა, რაც გულისხმობს მოვალის მიერ განხორციელებული
მოქმედებით ან უმოქმედობით სამართლებრივი ნორმების დარღვევას;
ობიექტური მხრივ აღსანიშნავია: მიზეზობრივი კავშირი მოვალის
მოქმედებასა და დამდგარ შედეგს (ზიანს) შორის; კანონის მოთხოვნით
ზიანი უნდა წარმოადგენდეს ზიანის გამომწვევი მოქმედების უშუალო
შედეგს; შემდეგი წინაპირობაა ზიანის მიყენება – ცხადია, ვალდებუ-
ლების დარღვევისას კრედიტორს ადგება კონკრეტული ზიანი, რომე-
ლიც ექვემდებარება ანაზღაურებას.

სუბიექტური მხრივ ბრალი უნდა არსებობდეს. სამოქალაქო კო-
დექსის 395-ე მუხლი ადგენს, რომ მოვალეს პასუხისმგებლობა დაეკის-
რება მხოლოდ განზრახი ან გაუფრთხილებელი მოქმედებით მიყენე-
ბული ზიანისათვის. განზრახვა მოიცავს შედეგის ცნობასა და სურ-
ვილს, აგრეთვე მართლწინააღმდეგობის შეგნებას. განასხვავებენ გან-
ზრახი ბრალის ორ სახეს: პირდაპირი – როდესაც ქმედების ჩამდენი
ითვალისწინებს თავისი ქმედების გარდაუვალ შედეგს და ევენტუ-
ალური განზრახვა – როდესაც ქმედების განმახორციელებელი შედეგს
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შეგნებულად უშვებს როგორც შესაძლოს. მართლწინააღმდეგობის
შეგნება მიეკუთვნება განზრახვას.

ზოგადად ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე მო-
ვალე არ არის ვალდებული შეასრულოს ვალდებულება და შესაბა-
მისად ვალდებულება ვერ ჩაითვლება ვადაგადაცილებულად. ამას-
თან, ვალდებულების შესრულება უნდა იყოს შესაძლებელი. წინა-
აღმდეგ შემთხვევაში მოვალე თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან
ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობის საფუძვლით.

კრედიტორს უფლება აქვს დააწესოს დამატებითი ვადა. თუ მოვა-
ლე ამ დროშიც არ შეასრულებს ვალდებულებას, მაშინ კრედიტორს
უფლება აქვს ვალდებულების შესრულების ნაცვლად მოითხოვოს
ზიანის ანაზღაურება. დამატებითი ვადის განსაზღვრა არაა საჭირო,
თუ აშკარაა, რომ მას რაიმე შედეგები არ მოჰყვება ან როდესაც არ
არსებობს განსაკუთრებული გარემოებანი, რომლებიც ორივე მხარის
ინტერესების გათვალისწინებით ამართლებს ზიანის ანაზღაურების
მოთხოვნის დაუყოვნებლივ გამოყენებას.

სამართლებრივად უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ სამარ-
თლებრივ შედეგებს, რაც მოჰყვება მოვალის მიერ ვალდებულების შეს-
რულების ვადის გადაცილებას. ამ შემთხვევაში მძიმდება სუბიექტური
მხრივ მოვალის პასუხისმგებლობა. ვადის გადაცილების დროს იგი
პასუხს აგებს ყოველგვარი გაუფრთხილებლობისათვის, ასევე შემ-
თხვევითობისათვისაც, თუ არ დაამტკიცებს, რომ ზიანი შეიძლება
დამდგარიყო ვალდებულების დროული შესრულების დროსაც.

თუ მოვალემ გადააცილა ფულადი ვალდებულების შესრულებას,
მაშინ სამოქალაქო კოდექსის 403-ე მუხლის თანახმად, მოვალე ვალ-
დებულია გადაცილებული დროისათვის გადაიხადოს მხარეთა
შეთანხმებით განსაზღვრული პროცენტი, თუ კრედიტორს სხვა სა-
ფუძვლიდან გამომდინარე უფრო მეტის მოთხოვნა არ შეუძლია. ამავე
მუხლში შეტანილი ცვლილების თანახმად რთული პროცენტი დასაშ-
ვებია, ე. ი. პროცენტიდან პროცენტი, თუ მხარეები მასზე ხელშეკრუ-
ლებით შეთანხმდებიან.

კრედიტორს მოვალის მიერ ვალდებულების შესრულების ვადის
გადაცილებისათვის შეუძლია ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფ-
ლების წარდგენა, რომელიც დადგება ძირთიადი მოთხოვნის უფლე-
ბასთან ერთად.

მოვალის პასუხისმგებლობის საკითხი ემატება კიდევ ერთი ვალ-
დებულება, როცა იგი პასუხისმგებელია შესრულების საგნის სხვა
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პირისაგან მიუღებლობისას. მოვალე პასუხისმგებელია შესრულე-
ბისათვის მაშინაც, როდესაც შესრულების აგანი სხვა პირისაგან უნდა
მიეღო და ვერ მიიღო, თუ ხელშეკრულებიდან ან სხვა გარემოებები-
დან სხვა რამ არ გამომდინარეობს. მაგალითად, საკვები პროდუქტების
დისტრიბუტორი წერილობით შეუთანხმდა აჭარის ავტონომიურ
რესპუბლიკაში განთავსებულ რამდენიმე მსხვილ სავაჭრო დაწესებუ-
ლებას საკვები პროდუქტების მწარმოებელი ერთ–ერთი უცხოური
კომპანიისაგან გაზიანი სასმელების მიწოდებაზე. მიუხედავად მწარ-
მოებელ კომპანიასთან წინასწარი შეთანხმებისა, დისტრიბუტორმა ვერ
მიაღწია მასთან ხელშეკრულების დადებას და შედეგად ვერ მიაწოდა
გაზიანი სასმელები სავაჭრო დაწესებულებებს. ამით მან დაარღვია
თავისი ვალდებულება ამ უკანასკნელის წინაშე. მიუხედავად იმისა,
რომ მოსაწოდებელი საქონელი მას სხვა კომპანიისაგან უნდა მიეღო.

ვალდებულებით სამართლებრივი ურთიერთობა წარმოშობს მხა-
რეთა ვალდებულებებს. ჩვენს თემაში მოვალის მიერ ვალდებულების
დარღვევის შედეგებზე და მის სამართლებრივ რეგულირებაზე ვიმ-
სჯელეთ. შესაბამისი კანონმდებლობის გათვალისწინებით განსაზ-
ღვრულია კრედიტორის უფლების დაცვის მექანიზმები, რის გარან-
ტიასაც იძლევა სასამართლო პრაქტიკა.

მეცნიერ ხელმძღვანელი–ნინო კაშია

xurcilava marika
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის I კურსის სტუდენტი

valdebulebis darRveva da misi Sedegebi

რეზიუმე
სამოქალაქო – სამართლებრივი ვალდებულება უნდა შესრულდეს

ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად. ვალდებულების დარღვევის
შედეგად ზარალდება კრედიტორი. ამიტომ, საქართველოს სამო-
ქალაქო კოდექსი ადგენს ზოგად დამცავ ნორმას, რომლის თანახმად
მას შეუძლია მოვალეს მოსთხოვოს დარღვევით გამოწვეული ზიანის
ანაზღაურება. იმისათვის, რომ მოვალეს დაეკისროს პასუხისმგებ-
ლობა, უნდა არსებობდეს ისეთი წინაპირობები, როგორიცაა მართლ-
წინააღმდეგობა; მიზეზობრივი კავშირის მოვალის მოქმედებასა და
დამდგარ შედეგს შორის; ზიანის მიყენება; უნდა არსებობდეს ბრალი –
განზრახი ან გაუფრთხილებელი ორივე შემთხვევაში პასუხისმგებ-
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ლობა ერთნაირია). კრედიტორს აქვს უფლება დააწესოს დამატებითი
ვალი.

მეცნიერ ხელმძღვანელი–ნინო კაშია

ХУРЦИЛАВА МАРИКА
Учебный университет Академии наук туризма Грузии, с

тудентка первого курса

НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ЕГО ИТОГИ
Резюме

Гражданско-правовые обязанности должны быть выполнены вовремя
и добросовестно. В результате нарушения обязанностей в убытке
находится кредитор. Поэтому гражданский кодекс Грузии устанавливает
общие защитные нормы, согласно которых он может потребовать у
должника оплатить вызванное нарушением повреждение. Для того, чтобы
должник понес ответственность, должны существовать такие
предпосылки, как правопротивоположность; причинная связь между
действием должника и наступившего результата; причинение убытка;
должна существовать виновность – преднамеренная или по
неосторожности (в обоих случаях ответственность одинаковая).

Кредитор имеет право установить дополнительный срок.
Научный руководитель-Нино Кашиа

XURCILAVA MARIKA

OBLIGATION VIOLATION AND ITS CONSEQUENCES
Summary

Civil legal obligation must be fulfilled properly and conscientiously. As a
result of the obligation violation the creditor is damaged. Consequently, Geor-
gian Civil Law establishes general protective norm, according to which the deb-
tor can be required to pay the damages caused by the violation. In order the
debtor to be imposed responsibility, there must be such preconditions as illegi-
timacy; casual connection between the debtor’s action and the obtained result;
doing harm. The fault must be purposely or imprudent (in both cases the re-
sponsibility is the same).

The creditor has a right to set up an additional deadline.
Research supervisior-Nino Kashia
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cxadaia mariami
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის I კურსის სტუდენტი

xelSekrulebis standartuli pirobebi

თანამედროვე სამეწარმეო ურთიერთობებში ხშირდება ხელშეკ-
რულებათა სტანდარტიზაცია, რაც აადვილებს საზოგადოებრივ ცხოვ-
რებას. ეს ხელშეკრულების სტანდარტული პირობებია, რაც წინასწარ
გამზადებული სახელშეკრულებო ფორმულირების ფორმით ერთი
მხარის მიერ მიეწოდება მომხმარებლებს, რომლებიც კი ყოველგვარი
ინდივიდუალური მოლაპარაკების გარეშე უერთდებიან ამ პირობებს
და ისე დებენ ხელშეკრულებებს. ხელშეკრულებათა სტანდარტული
პირობები გამოიყენება იქ, სადაც არსებობს საქმიანი ურთიერთობა
მრავალრიცხოვან მომხმარებელთან. ეს უკანასკნელი თავისი მხრიდან
ახორციელებს მხოლოდ აღნიშნული შეთავაზებული პირობების მი-
ღებას. სტანდარტული ხელშეკრულების მეორე მხარეს დარჩენია მას-
ზე მხოლოდ „მიერთება“, დათანხმება. აღნიშნულის გამო, ასეთ
ხელშეკრულებებს „მიერთების ხელშეკრულებასაც“ უწოდებენ. სტან-
დარტული პირობების შემცველია, მაგალითად, ელექტროენერგიის,
გაზისა და წყლის მიწოდების, საბანკო და სადაზღვევო მომსახურების,
გადაზიდვა-გადაყვანის, ტურისტული და სხვა მრავალი ხელშეკრუ-
ლება. ამდენად, ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები არის
წინასწარ ჩამოყალიბებული, მრავალჯერადი გამოყენებისათვის
გამიზნული პირობები, რომელთაც ერთი მხარე (შემთავაზებელი)
უდგენს მეორე მხარეს და რომელთა მეშვეობითაც უნდა მოხდეს
კანონით დადგენილი ნორმებისაგან განსხვავებული ან მათი შემვსები
წესების დადგენა.

ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებს ესაჭიროება სამარ-
თლებრივი მოწესრიგება, რათა დაცული იქნეს მრავალრიცხოვანი
მომხმარებლის ინტერესები. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი შესაძლოა
მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ძლიერი ეკონომიკური ძალაუფ-
ლების მქონე სუბიექტებისაგან.

საინტერესოა საკითხი იმის შესახებ, თუ რა მნიშვნელობას იძენს
ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები, რომელიც მნიშვნელოვ-
ნად ამარტივებს და აჩქარებს ხელშეკრულების დადების პროცესს
მეწარმესა და მომხმარებელს შორის, ამავე დროს ხელშეკრულების
სტანდარტული პირობების შემცველ ხელშეკრულებებს უარყოფითი
მხარეც აქვს. კერძოდ, ხელშეკრულების მეორე მხარე მოკლებულია
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შესაძლებლობას, შეიტანოს შესწორებები შეთავაზებულ პირობებში,
უარ განაცხადოს მისთვის არახელსაყრელ პირობებზე, იკისროს
აშკარად მძიმე ვალდებულებები, რის გამოც იგი ხშირად
სამართლებრივად სუსტად დაცული ან საერთოდ დაუცველია.

აღნიშნული უარყოფითი თვისებების გათვალისწინებით სტან-
დარტული პირობების შემცველი ხელშეკრულების მეორე მხარის
ინტერესების დაცვის მიზნით ხელშეკრულების სტანდარტული პირო-
ბების შინაარსი ექვემდებარება კონტროლს.

კანონმდებლობით დადგენილია ზოგადი დამცველი ნორმა, რომ-
ლის მიხედვითაც დაუშვებელია ხელშეკრულების ისეთი სტანდარ-
ტული პირობები, რომლებიც ნდობისა და კეთილსინდისიერების
პრინციპების საწინააღმდეგოდ საზიანოა ხელშეკრულების მეორე
მხარისათვის. ასეთი პირობები, მიუხედავად მათი მხარეთა შორის
შეთანხმებისა, ბათილია. გარდა ამისა, ნებისმიერი სტანდარტული
პირობა, თუ ის ბუნდოვანია, განიმარტება მეორე მხარის სასარ-
გებლოდ.

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები მართალია შესაძ-
ლებლობას აძლევს მხარეებს ხანგრძლივი მოლაპარაკებების გარეშე და
დროის მოკლე მონაკვეთში შეძლონ ხელშეკრულებათა გაფორმება,
მაგრამ ხელშეკრულების მიმღები მხარეთათვის იგი შეიძლება
წამგებიანი აღმოჩნდეს თუ კანონმდებლები არ მოწესრიგდება ამ
უკანასკნელის დაცვის მექანიზმები. ზემოთ აღნიშნულ დებულებათა
ჩამონათვალი იძლევა იმის გარანტიას, რომ მხარეები ვალდებუ-
ლებათა შესრულებისას დაზღვეული იქნებიან გათვალისწინებულები
სირთულეებისაგან.

მეცნიერ ხელმძღვანელი – ნინო კაშია

cxadaia mariami
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის I კურსის სტუდენტი

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
რეზიუმე

თანამედროვე სამეწარმეო ურთიერთობებში ხშირია ხელშეკრუ-
ლებათა სტანდარტიზაცია. სამოქალაქო კანონმდებლობა განსაზ-
ღვრავს ხელშეკრულებათა სტანდარტულ პირობებს, რაც წინასწარ
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გამზადებული ხელშეკრულების ფორმით მიეწოდება მომხმარებლებს.
სტანდარტულ პირობებად მიიჩნევა ის, რომ ისინი არის მრავალ-
ჯერადი გამოყენების და შემთავაზებელი მხარე მას წარუდგენს მეორე
მხარეს.

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების შემთავაზებელმა
ხელშეკრულების დადების ადგილას უნდა გააკეთოს თვალსაჩინო
წარწერა და უნდა მიუთითოს ამ პირობებზე. მეორე მხარეს კი უნდა
ჰქონდეს შესაძლებლობა გაეცნოს ამ პირობებს და მიიღოს ისინი.

თუ ხელშეკრულების პირობები მხარეების მიერ დეტალურად
არის განსაზღვრადი, ეს არ მიიჩნევა სტანდარტულ პირობად, ვი-
ნაიდან ეს პირობები მრავალჯერადი გამოყენებისაა.

მეცნიერ ხელმძღვანელი – ნინო კაშია

ЦХАДАИА МАРИАМИ
Учебный университет Академии наук туризма Грузии,

студентка первого курса

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

В современных предпринимательских взаимоотношениях часто
присутствует стандартизация договоров, Гражданское законодательство
определяет стандартные условия договоров, когда заранее подготов-
ленные формы договора предоставляются потребителю. Стандартным ус-
ловием считается то, что оно являются многоразовыми для использования
и предлагаемая сторона предоставит его другой стороне. Предлагаемая
стандартные условия договора сторона на месте подписания договора
должен сделать наглядную надпись и указать эти условия. Вторая сторона
должна иметь возможность ознакомиться с этими условиями и принять их.

Если условия договора сторонами детально определены, это не
считается стандартным условием, так как эти условия многоразового
использования.

Научный руководитель-Нино Кашиа



18

Tskhadaia Mariam
Standard Conditions of Contract

Standardization of contracts is frequent in entrepreneurial relations. Civil
legislation defines the standard conditions of contracts, a costumer will be sup-
plied by the contract form, prepared in advance. The standard conditions mean
their multiple use and the suggested part will submit it to another part.

The offerer of contracts’ standard conditions must sign clearly when con-
cluding the contract and he (she) must point out this conditions, and another
side must have an opportunity to get acquainted with this conditions and to get
it.

If the contract conditions are defined in detail by the parts, it cannot be
considered as the standard conditions, because these conditions must be applied
multiple.

Research supervisior-Nino Kashia

kavlelaSvili goCa
საქართველოში ევროპული უნივერსიტეტის (ქ.კიევი) ოფიციალური
წარმომადგენელი, საერთაშორისო საინფორმაციო–საკონსულტაციო

სასწავლო ცენტრი „კავკასია+–ის“ ქუთაისის განყოფილების
მე–2 კურსის სტუდენტი

mtkicebulebebi samoqalaqo procesSi

სამოქალაქო საქმის სწორად გადასაწყვეტად სასამართლომ უნდა
დაადგინოს გადაწყვეტილებისათვის მნიშვნელობის მქონე ფაქტები. ამ
ფაქტებს ადგილი ჰქონდათ წარსულში, რომელთა დადგენაც შესაძ-
ლებელია მხოლოდ მტკიცებულებების მეშვეობით. სასამართლო
მტკიცებულებებს იყენებს კანონით ზუსტად განსაზღვრული წესით.
წინამდებარე ნაშრომში ჩვენ არ შევეხებით მტკიცებულებათა სახეებს.
ვიმსჯელებთ მტკიცებულებების არსსა და მნიშვნელობაზე, მათ გან-
კუთვნადობასა და დასაშვებობაზე, შემოწმებისა და შეფასების კრიტე-
რიუმებზე.

მტკიცებულებათა შეგროვების, შემოწმების, გამოკვლევისა და შე-
ფასების საპროცესო ფორმა განაპირობებს იმას, რომ მართლმსა-
ჯულების მიზნებისათვის გამოყენებულ მტკიცებულებებს სასამარ-
თლო მტკიცებულებებს უწოდებენ. მტკიცებულებათა დეფინიციის
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თაობაზე საპროცესო კანონმდებლობის განვითარების კვალდაკვალ
სხვადასხვა თეორიები არსებობდა. თანამედროვე ეტაპზე შემუშავებუ-
ლია ერთიანი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით და ასე განიმარტება:
სამოქალაქო პროცესში მტკიცებულებებია კანონით განსაზღვრული
მტკიცების საშუალებები, რომელთა გამოყენებით სასამართლოს
შეუძლია დაადგინოს საქმის სწორად გადაწყვეტისათვის
მნიშვნელობის მქონე ფაქტიური გარემოებები.

კანონმდებლობა ამომწურავად განსაზღვრავს მტკიცებულებათა
ანუ მტკიცების საშუალებათა სახეებს, ესენია: მხარეთა (მესამე პირთა)
ახსნა–განმარტება, მოწმეთა ჩვენება, ფაქტების კონსტანტაციის მასა-
ლები, წერილობითი მტკიცებულება, ნივთიერი მტკიცებულება,
ექსპერტის დასკვნა. მხარეებს შეუძლიათ სასამართლოს წარუდგინოს
აღნიშნული მტკიცებულებები. სასამართლოს კი არ შეუძლია გამოით-
ხოვოს, მიიღოს ან შეაფასოს სხვა სახის მტკიცებულება.

მტკიცებულებები მათი წარმოდგენის საშუალებების მიხედვით
იყოფა პირდაპირ და ირიბ მტკიცებულებებად. პირდაპირია მტკიცე-
ბულება, რომელიც ემსახურება სამართლებრივი ნორმის ფაქტობრივი
შემადგენლობებს არსებობის უშალო დადასტურებას, ხოლო ირიბი
ანუ არაპირდაპირი ეწოდება ისეთ მტკიცებულებას, რომლის საგანია
ფაქტის მტკიცება და რომელთაგან შეუძლებელია უშუალოდ მიღე-
ბული იქნეს დასამტკიცებელი ფაქტის დადასტურება.

მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესში დიდ მნიშვნელობას
იძენს განკუთვნადობის პრინციპი, რომელიც მოწოდებულია თავიდან
აგვაცილოს საქმეების გადატვირთვა ისეთი მასალებით, რომლებსაც
საქმის გადაწყვეტისათვის მნიშვნელობა არა აქვს. მტკიცებულებათა
განკუთვნადობას განიხილავს პროცესის ყველა სუბიექტი, თუმცა
საბოლოო გადაწყვეტილებას სასამართლო იღებს. სასამართლომ
საქმის განხილვის გარკვეულ სტადიაზე შეიძლება უარი უთხრას
მხარეს მტკიცებულებათა წარმოდგენაზე, მაგრამ მოგვიანებით საქმის
განხილვის დროს თუ მხარე კვლავ დააყენებს ამ მტკიცებულების
წარმოდგენის საკითხს, სასამართლო შეიძლება დათანხმდეს მტკი-
ცებულების მიღებას ან მის გამოთხოვას სხვა ორგანიზაციიდან.

მტკიცებულებათა განკუთვნადობის პრინციპი აღიარებულია
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის (შემდგომში სსკ) 104-
ე მუხლით, რომლის თანახმად, სასამართლო არ მიიღებს, არ გამო-
ითხოვს ან საქმიდან ამოიღებს მტკიცებულებებს, რომლებსაც საქმი-
სათვის მნიშვნელობა არა აქვს. ე. ი. სასამართლომ უნდა მიიღოს ისეთი
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მტკიცებულება, რომელიც ეხება საქმეს და რომელსაც შეუძლია დაა-
დასტუროს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე რომელიმე გარემოება.

წერილობითი საბუთის გამოთხოვის შესახებ შუამდგომლობის
აღმძვრელი პირი ვალდებულია მიუთითოს, თუ რომელი გარემოების
დადგენა შეიძლება ამ მტკიცებულებით.

განსხვავებულია საკითხი მტკიცებულებათა უტყუარობის (სარ-
წმუნოობის) შესახებ. პირველ რიგში უნდა განვასხვავოთ მტკიცებუ-
ლებები განკუთვნადობისაგან, რომელიც უზრუნველყოფს საჭირო და
საქმისათვის გამოუსადეგარი მტკიცებულებების შეგროვებას და
შემოწმებაზე დროის ხარჯვის თავიდან აცილებას. განკუთვნადია
მხოლოდ ისეთი მტკიცებულება, რომელიც მიმართულია საქმისათვის
მნიშვნელობის მქონე ამა თუ იმ გარემოების დადასტურებისაკენ.

სასამართლოს შეუძლია ამოიღოს საქმიდან შეცდომით მიღე-
ბული არაგანკუთვნადი მტკიცებულება, მაგრამ ის ვერ ამოიღებს
საქმიდან ისეთ მტკიცებულებას, რომელიც განკუთვნადია, მაგრამ არაა
სარწმუნო. განკუთვნადობა, როგორც მტკიცებულების თვისება,
ადგენს ლოგიკურ კავშირს მტკიცებულებასა და მტკიცების საგანთან
დაკავშირებულ იმ გარემოებას შორს, რომლის დადგენა ან უარყოფაც
ხდება.

მტკიცებულებათა თუ სხვა მასალათა მიღებაზე, გამოთხოვაზე ან
შეცდომით მიღებული მტკიცებულებების საქმიდან ამოღების თაო-
ბაზე სასამართლოს გამოაქვს მოტვირებული განჩინება, რომელშიც
მითითებული უნდა იყოს ფაქტზე, რომლის დასადასტურებლადაც
ისინი იყო წარმოდგენილი, მაგრამ რომელიც სინამდვილეში არაა
მიმართული ფაქტისაკენ. აღნიშნული განჩინება ცალკე არ გასაჩივ-
რდება. იგი შეიძლება გასაჩივრდეს გადაწყვეტილებასთან ერთად.

როცა მტკიცებულებების თაობაზე მიმდინარეობს მსჯელობა,
აღსანიშნავია მტკიცებულებათა დასაშვებობის პრინციპი, მისი აზრი
და შინაარსი. სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობით გათვალის-
წინებული ნებისმიერი მტკიცებულება დასაშვებია და მხარეს შე-
უძლია სასამართლოს წარუდგინოს ისინი თავისი მოთხოვნის ან შესა-
გებლის ფაქტობრივი საფუძვლის არსებობის დამტკიცების მიზნით.
ამასთან, გამონაკლისის თანახმად, გარემოებანი, ანუ ფაქტები,
რომლებიც საფუძვლად უდევს მხარეთა მოთხოვნას ან შესაგებელს და
რომლებიც კანონის თანახმად უნდა დადასტურდეს გარკვეული სახის
მტკიცებულებებით, არ შეიძლება დადასტურდეს სხვა მტკიცებუ-
ლებებით. მაგალითად, უძრავი ნივთის შესაძენად აუცილებელია
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გარიგების წერილობითი ფორმით დადება და რეგისტრაცია საჯარო
რეესტრში. ამ შემთხვევაში უძრავი ნივთის შეძენის ფაქტის დადასტუ-
რებისათვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ წერილობითი
მტკიცებულება.

მას შემდეგ როცა მხარეები შეაგროვებენ მტკიცებულებებს,
საჭიროა მათი შემოწმება და შეფასება, რაც სასამართლოს შემეცნებით
საქმიანობის ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. მტკიცებულებათა
შეფასების აუცილებლობა წამოიჭრება მას შემდეგ, როდესაც სასამარ-
თლო ამ მტკიცებულებათა განკუთვნებადობისა და დასაშვებობის
პრინციპის მოთხოვნათა გათვალისწინებით მიიღებს წარმოდგენილ
მტკიცებულებას.

სანამ უშუალოდ მტკიცებულებათა შეფასების კრიტერიუმზე
შევჩერდებით, საინტერსოა სსკ–ის 105-ე მუხლის დანაწესი, რომლის
თანახმად „სასამართლოსათვის არავითარ მტკიცებულებას არა აქვს
წინასწარ დადგენილი ძალა“. მაგალითად, ექსპერტის დასკვნას არ
გააჩნია რაიმე უპირატესობა სხვა მტკიცებულებებთან შედარებით.

მტკიცებულებათა სარწმუნოობის, უტყუარობის თუ სიყალბის
შესახებ თავიანთი მოსაზრება შეიძლება გამოთქვან მხარეებმა და
პროცესის სხვა მონაწილეებმა. თუმცა, მტკიცებულებებს საბოლოოდ
სასამარლო აფასებს.

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 105-ე მუხლის თანახმად, სასა-
მართლო მტკიცებულებებს აფასებს თავისი შინაგანი რწმენით და იგი
მტკიცებულებათა შეფასების ერთადერთი კრიტერიუმია. საერთოდ
შინაგანი რწმენა თავისუფალია ყოველგვარი გარეგანი ზემოქმედები-
საგან. უნდა აღინიშნოს, რომ შინაგანი რწმენა არ ნიშნავს თვითნე-
ბობას. იგი მხოლოდ შეფასების შინაგანი, სუბიექტური კრიტერიუმია,
რომელიც ყოველთვის უნდა ემყარებოდეს გარკვეულ ობიექტურ
მონაცემებს. იგი ყოველთვის უნდა იყოს დასაბუთებული ამ ობიექ-
ტური მონაცემებით, ე. ი. იმით, თუ საიდან და როგორ ჩამოუყალიბდა
სასამართლოს ასეთი შინაგანი რწმენა მტკიცებულების უტყუარობის
თუ მისი სიყალბის შესახებ. როგორც აღინიშნა, მტკიცებულებათა
შეფასება არის აზრობრივი პროცესი, რა დროსაც სასამართლო უნდა
ხელმძღვანელობდეს ლოგიკის კანონებით, რომელიც გვასწავლის
სწორად აზროვნებას.

საპროცესო კანონმდებლობა ითვალისწინებს მტკიცებულებათა
შეფასების ზოგად წესებს. ეს წესებია:
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1. მტკიცებულებებს აფასებს უშუალოდ საქმის განმხილველი
სასამართლო, პირველი ინსტანციის სასამართლო, რომელიც
იხილავს საქმეს და რომელიც ვალდებულია უშუალოდ გამო-
იკვლიოს მტკიცებულებები. თუ საქმის ზეპირი განხილვის დროს
მოხდა მოსამართლის აცილება, რის გამოც საქმის განხილვა
გადაიდო, მაშინ ამ საქმის განხილვა თავიდან უნდა დაიწყოს.

2. მხარეებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა გამოთქვან თავიანთი
მოსაზრება საქმეში არსებული მტკიცებულებების შესახებ, ხოლო
თუ ასეთი მტკიცებულება წარმოდგენელი იქნა მხარის მიერ და
იგი მიღებული იქნა სასამართლოს მიერ საქმის ზეპირი
განხილვის დროს, მაშინ მისი შინაარსი უნდა გამოქვეყნდეს ამ
სხდომაზე, ან იგი უნდა წარედგინოს მხარეებს გასაცნობად.

3. მხარეებს უფლება აქვთ შეკითხვები მისცენ მოწმეებს, ექსპერ-
ტებს, სპეციალისტებს და ერთმანეთს.

4. მტკიცებულებას სასამართლო აფასებს მათ ერთობლიობაში,
ვინაიდან არ შეიძლება სასამართლო დაკმაყოფილდეს მტკიცებუ-
ლებათა იზოლირებულად შეფასებით, უნდა გაარკვიოს ხომ არ
არის საჭირო დამატებითი მტკიცებულებების წარმოდგენა.

5. თუ მტკიცებულებათა ერთობლიობაში შეფასების შედეგად
აღმოჩნდება, რომ მათ შორის არსებობს წინააღმდეგობა, სასამარ-
თლო ვალდებულია ახსნას, რითაა განპირობებული ასეთი
წინააღმდეგობის არსებობა.

6. მტკიცებულებებს სასამართლო აფასებს ყოველმხრივ, სრულად
და ობიექტურად. ამ შემთხვევაში იგულისხმება მტკიცებუ-
ლებათა შეფასება მათი უტყუარობის თვალსაზრისით,
რისთვისაც საჭიროა ამ მტკიცებულებათა ყოველმხრივი შემოწ-
მება, მათი დაპირისპირება საქმეში არსებულ სხვა
მტკიცებულებებთან და სასამართლოს სრული მიუკერძოებლობა
მტკიცებულებათა შემოწმება – შეფასების დროს.
ამრიგად, მოსამართლის შინაგანი რწმენით მტკიცებულებათა

შეფასება არ ნიშნავს უანგარიშგებო დასკვნების უფლებას. სასამარ-
თლომ თავის გადაწყვეტილებაში უნდა მიუთითოს მოსაზრებებზე,
რის გამოც ზოგიერთი მტკიცებულება ცნო უტყუარად, ხოლო სხვები
არასარწმუნოდ.

მეცნიერ ხელმძღვანელი – ნინო კაშია.
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kavlelaSvili goCa
საქართველოში ევროპული უნივერსიტეტის (ქ.კიევი) ოფიციალური
წარმომადგენელი, საერთაშორისო საინფორმაციო–საკონსულტაციო

სასწავლო ცენტრი „კავკასია+–ის“ ქუთაისის განყოფილების
მე–2 კურსის სტუდენტი

mtkicebulebebi samoqalaqo procesSi

რეზიუმე
სამოქალაქო დავების გადაწყვეტისათვის სასამარლომ უნდა დაად-

გინოს გადაწყვეტილებისათვის მნიშვნელობის მქონე ფაქტები, რო-
მელთაც ადგილი ჰქონდათ წარსულში. მტკიცებულებები კანონით
განსაზღვრული მტკიცების საშუალებებია, რომელთა გამოყენებით
სასამართლოს შეუძლია დაადგინოს ფაქტიური გარემოებები.

მტკიცებულებები მათი წარმოდგენის საშუალებების მიხედვით
იყოფა პირდაპირ და ირიბ მტკიცებულებებად.

მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესში დიდი მნიშვნელობა
ენიჭება განკუთვნადობის პრინციპს, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამარ-
თლო არ მიიღებს, ან არ გამოითხოვს მტკიცებულებებს, რომლებსაც
საქმისათვის მნიშვნელობა არა აქვს.

აღსანიშნავია მტკიცებულებათა დასაშვებობის პრინციპი, რომ-
ლის მიხედვით ნებისმიერი მტკიცებულება დასაშვებია და მხარეს
შეუძლია სასამართლოს წარუდგინოს ისინი თავისი მოთხოვნის ან შე-
საგებლის ფაქტობრივი საფუძვლის არსებობის დამტკიცების მიზნით.

მტკიცებულებათა სარწმუნობის, უტყუარობის თუ სიყალბის
შესახებ თავიანთი მოსაზრება შეიძლება გამოთქვან მხარეებმა და
პროცესის სხვა მონაწილეებმა. თუმცა, მტკიცებულებებს საბოლოდ
სასამართლო აფასებს.

მეცნიერ ხელმძღვანელი –ნინო კაშიოა

КАВЛЕЛАШВИЛИ ГОЧА
официальный представитель Европейского университета (г.Киев)

международный информационный центр „кавкасия +“студент второго
курса Кутаисского отделения  Тбилисского учебного центра

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Резюме

Для решения гражданских споров суд должен установить значи-
тельные для решения факты, которые имели место в прошлом. Дока-
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зательства средства подтверждения, определяемые законом, используя
которые суд может установить фактические обстоятельства.

Доказательства по средствам их предоставления делятся на прямые и
косвенные доказательства.

В процессе исследования доказательств до большого значения при-
дается принципу принадлежности, что означает то суд не примет или не
потребует доказательств, которые не имеют значения для дела.

Необходимо отметить допустимый принцип доказательства, согласно
которого любое доказательство допустило, и сторона имеет возможность
предоставить их суду с целью доказательства существования факти-
ческого основания своих требований и возможностей.

Свое мнение о надежности, правдивости и ложности доказательств
могут высказать стороны и другие участники процесса, хотя доказатель-
ства в итоге оценивает суд.

Научный руководитель – Нино Кашиа

KAVLELASHVILI GOCA
EVIDENCES IN CIVIL PROCESS

Summary
The court must establish the important facts for judgment for civil argu-

mentation solution, that took place in past, according to their representation
evidences are the means of assertion. By using them the court is able to estab-
lish factual circumstances. According to their representation means evidences
divide in direct and indirect evidences.

In the process of investigating the evidences intention principle has a great
importance, that means that the court wouldn’t accept or require evidences, that
are insignificant for the case.

It should be noted admissibility principles of evidences, according to that
any evidence is permissible and the part is allowed to submit them to the court
in purpose of requesting or for asserting  the factual basis of the claim.

The parts and other members of the process are allowed to express their
own opinions about reliability, authenticity, falsity of evidence, though finally
the evidences are evaluated by the court.

Research supervisior-Nino Kashia
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sturua  oTari
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

maTematikis gavlena yofa cxovrebasa
da kulturaze

ყველა ადამიანს სჭირდება რიცხვები და შესაბამისად მათემატიკა.
ვთვლით ამა თუ იმ საგანს, ვთვლით ფულს, ვთვლით წამებს, წუთებს,
საათებს, დღეებს, წლებს, ოთხ არითმეტიკულ მოქმედებას, გამრავ-
ლებას, გაყოფას, მიმატებას, გამოკლებას ყოველთვის იყენებს ნების-
მიერი პროფესიის ნებისმიერი ადამიანი. როგორც პლატონი ამბობდა:
ყველაფერი, რაც არსებობს სამყაროში, აიხსნება რიცხვებში. თუ არსე-
ბობს საგნები, რომელთა დათვლაც შეიძლება, მაშინ იმავე წამიდან,
როგორც კი საგნების დათვლას შევუდგებით, ვსარგებლობთ რიცხვე-
ბით, ხოლო თუ საგნებს არ ვთვლით, მაშინ რიცხვებიც არ არსებობენ.
მოსპეთ საგნები და რიცხვებიც გაქრებიან. დაიწყეთ თვლა და რიცხვე-
ბიც გაჩნდებიან. არავითარი რიცხვი არ არსებობს საგნის გარეშე და
პირიქით, რიცხვის გარეშე არ არსებობს „საგანი“.

მათემატიკის, როგორც მეცნიერების დამოუკიდებლად ჩამოყა-
ლიბება შესაძლებელი გახდა და საკმარისად ბევრი ფაქტობრივი მასა-
ლის დაგროვების შედეგად იგი აღმოცენდა ძველ საბერძნეთში ჩვ. წ.
VI-V საუკუნეებში.

ცხოვრებისეულმა პრაქტიკულმა მოთხოვნილებებმა განაპირობა
XII საუკუნის II ნახევარში მათემატიკის ახალი დარგის ალბათობის
თეორიის აღმოცენება. თავდაპირველად იგი დაკავშირებული იყო
აზარტული თამაშების ანალიზთან, ისტორიამ შემოგვინახა ერთ–ერთი
მოთამაშის შევალიე დე მერეს სახელი.

აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებულმა საკითხებმა, რომლებიც
ვერ იხსნებოდნენ, მაშინ არსებული მათემატიკური მოდელების საშუ-
ალებით მიიყვანა მეცნიერები ახალი იდეების და ცნებების წარმოქ-
მნამდე. ასეთი იდეები და ცნებები გვხვდება ფერმა, პასკალის, ჰიუ-
გენის, ბერნულის და სხვა ცნობილი მათემატიკოსების შრომებში.

ალბათობის თეორია შეისწავლის შემთხვევით ექსპერიმენტების
მათემატიკურ მოდელებს. ამასთანავე ალბათობის თეორიას საქმე აქვს
არა ნებისმიერ შემთხევით ექსპერიმენტთან, არამედ ისეთ ექსპერიმენ-
ტებთან, რომლებითაც გააჩნიათ სიხშირის სტატისტიკური მდგრადო-
ბის თვისება.
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განვიხილოთ ასეთი ამოცანა. ვთქვათ ლატარიაში 10000 ბილეთი
უნდა გათამაშდეს. მათგან 150 ფულადი მოგებაა. 50 რაიმე ნივთის,
დანარჩენი არაა მომგებიანი. რა არის ერთი ბილეთით რაიმეს მოგების
ალბათობა.

ამოხსნა. შემოვიღოთ ხდომილებები.
A1 შემთხევით ნაყიდი ბილეთი ფულადი მოგებისაა, A2 შემ-

თხვევით ნაყიდი ბილეთი ნივთს მოიგებს. ცხადია A1 და A2 არა-
თავსებადი ხდომილებებია და A = A1 + A2 (რადგან A ხდომილებაა,
მაშინ განხორციელდება თუ A1 და A2 ხდომილებებიდან ერთ–ერთი
განხორციელდა), ამიტომ P(A) = P(A1) + P(A2) = 150/10000 + 50/10000 =
0,2.

სულ უფრო და უფრო იზრდება ალბათობის თეორიის როლი
მათემატიკის შინაგან განვითარებაში. მეცნიერების მრავალი გამოყე-
ნებითი დარგი მიმართავს ალბათობის თეორიის და მისი მონათესავე
დისციპლინების აპარატსა და მეთოდებს. ალბათობის თეორია თანა-
მედროვე მათემატიკის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი დარგია, რომელსაც
უდიდესი პრაქტიკული გამოყენება გააჩნია. საზოგადოდ რეალური
სამყაროს კანონზომიერებების შესწავლისას მათემატიკას გამორჩეული
ადგილი უკავია. აღსანიშნავია, რომ მათემატიკას ერთი მხრივ საქმე
აქვს არა რეალურ მოვლენებთან, არამედ რეალური მოვლენების
მათემატიკურ ანალიზთან. მისი კავშირი გარე სამყაროსთან ხორცი-
ელდება შემდეგ ეტაპებად: თავდაპირველად ხდება შესწავლილი
მოვლენების მეორე ხარისხოვანი მხარეებისაგან განთავისუფლება და
ძირითად კანონზომიერებებზე დაყრდნობთი მათემატიკური მოდე-
ლის აგება. ამ მოდელში ხდება მათემატიკური ცნებების განსაზღვრე-
ბების და აქსიომების ჩამოყალიბება. შემდეგ ამ აქსიომებზე დაყრდნო-
ბით მტკიცდება გარკვეული დებულებები, თეორიები და ბოლოს
მიღებული მათემატიკური შედეგების ინტერპრეტაცია, ხდება ისევ
საწყის რეალური ცნებების საშუალებით. ამით საშუალება გვეძლევა
პრაქტიკულად გამოვიყენოთ ის შედეგები, რომლებიც მიღებულია
მათემატიკური მოდელის მეშვეობით.

განვიხილოთ ამოცანა: სისხლის სამძებრო განყოფილებაში
მოვიდა შეტყობინება, რომ ხუთმა უცნობმა პირმა გატეხა ბანკის
კარადა და გაიტაცა დიდი რაოდენობით თანხა. მოწმეებმა მოასწრეს
შემჩნევა, რომ ყაჩაღები ჩასხდნენ ავტობუსში, რომელიც მიემარ-
თებოდა მეზობელ ქალაქში. ამ შემთხვევაზე საქმის კურსში ჩაყენე-
ბული იქნა მილიცია. როგორც კი ავტობუსი გაჩერდა ავტოსადგურზე,
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ავტობუსის კარებთან მივიდა სისხლის სამძებრო ინსპექტორი და
მძღოლს აუკრძალა კარის გაღება. მძღოლმა განუცხადა ინსპექტორს,
რომ ავტობუსში 40 მგზავრია და მათი გაჩხრეკა გამოიწვევდა ავტო-
ბუსის შეფერხებას. ინსპექტორმა კი დაამშვიდა მძღოლი, რომ მას
სურდა მხოლოდ 6 მგზავრის შემოწმება. რის შედეგადაც შესთავაზა
ექვს შემთხვევით მგზავრს შესულიყვნენ სადგურის უფროსის კაბი-
ნეტში. ერთი დამნაშავე ადგილზე იქნა დაკავებული, რომელსაც ჯიბე-
ში ფულის დასტა აღმოჩნდა. მან დაასახელა თანამონაწილეები და საქ-
მე გაიხსნა. რიც ხელმძღვანელობდა ინსპექტორი რისკით თუ საღი
გათვლით?

ამოხსნა: ამოცანის კითხვას დავუბრუნდეთ, მას შემდეგ რაც
ამოხსნით შემდეგ ამოცანას: ვთქვათ ყუთში არის n ბურთულა,
რომელთაგან m თეთრია, დარჩენილი n-m კი შავი. რა არის ალბათობა
იმისა, რომ შემთხვევით ამოღებული r ბურთულიდან k იქნება თეთრი?

აღვნიშნოთ A–თი ხდომილება „შემთხევით ამოღებული r
ბურთულიდან k თეთრია, რადგან გვაქვს m თეთრი ბურთულა, მაშინ k

თეთრი ბურთულა შეიძლება ავირჩიოთ k
mC ხერხით. შესაბამისად, n-

m –შავი ბურთულებიდან r-k შავი ბურთულა აირევა kr
mnC 
 –ნაირად.

ამიტომ, ხელშემწყობ ხდომილებათა რიცხვია k
mC kr

mnC 
 , რადგან n –

ელემენტიანი სიმრავლიდან r ელემენტის არჩევა შესაძლებელია r
nC

ხერხით, მაშინ გვაქვს P(A) = k
mC kr

mnC 
 / r

nC , რომელსაც ეწოდება

ჰიპერგეომეტრიული განაწილება. მიღებული შედეგის გამოყენებამ
შეიძლება ახსნას ინსპექტორის მოქმედება დანაშაულის გახსნისას.
ვთქვათ A არის ხდომილება „შემთხვევით გამოძახებულ 6 მგზავრს
შორის არის ერთი მაინც ყაჩაღი“, A იყოს ხდომილება „შემთხვევით
გამოძახებულ 6 მგზავრს შორის არის 1 ყაჩაღი, i =1, 2, ..., 5, მაშინ

ცხადია P(A) = P(A1)+P(A2) + ... + P(P5) , სადაც P(A1) =
1
5C 5

35C / 6
40C = 0,4192

P(A2) =
2
5C 4

35C / 6
40C = 0,1364; P(A3) =

3
5C 3

35C / 6
40C = 0,017;
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P(A4) =
4
5C 2

35C / 6
40C = 0,0008; P(A5) =

5
5C 1

35C / 6
40C = 0,00001;

ე. ი. P(A) = 0,5734, მივიღეთ, რომ ალბათობა იმისა, რომ 6 მგზავრს
შორის უკიდურეს შემთხვევაში ერთი ყაჩაღი აღმოჩნდება, არის ½–ზე
მეტი, როგორც ჩანს ინსპექტორს შეეძლო ესარგებლა ალბათობის
თეორიით.

მეცნიერ ხელმძღვანელი–ნარგიზა შუბითიძე

sturua  oTari
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

maTematikis gavlena yofa cxovrebasa
da kulturaze

რეზიუმე
სტატიაში განხილულია თუ რამდენად დიდია მათემატიკის გავ-

ლენა ყოფა–ცხოვნებასა და კულტურაზე, იმდენად, რამდენადაც მათე-
მატიკა წარმოადგენს გამოყენებითი ამოცანების მძლავრ იარაღს, მეც-
ნიერების უნივერსალურ ენას და ზოგადი კულტურის ელემენტს. ამის
თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს ნაშრომში აღწერილი ამოცანები.

მეცნიერ ხელმძღვანელი–ნარგიზა შუბითიძე

СТУРУА ОТАРИ
Учебный университет Академии наук туризма Грузии,

студент второго курса

ВЛИЯНИЕ МАТЕМАТИКИ НА БЫТ И КУЛЬТУРУ
Резюме

В статье рассмотрено как велико влияние математики на быт и
культуру, поскольку математика представляет собой мощное оружие
прикладных задач, универсальный язык науки и элемент общей культуры.
Наглядным примером этого являются в работе описанные задачи.

Научный руководитель – Наргиза Шубитидзе
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STURUA OTARI
THE INFLUENCE OF MATHEMATICS ON LIFE AND CULTURE

Summary
The article considers how the influence of mathematics on everyday life

and culture is great, since mathematics is a powerful weapon of applied
problems, a universal language of science and an element of common culture. A
clear example of this is the work described above.

Research supervisior – Nargiza Shubitidze

bojgua nino
საქართველოში ევროპული უნივერსიტეტის (ქ.კიევი) ოფიციალური
წარმომადგენელი, საერთაშორისო საინფორმაციო–საკონსულტაციო

სასწავლო ცენტრი „კავკასია+–ის“ ქუთაისის განყოფილების
მე–3 კურსის სტუდენტი

samewarmeo  saqmianoba  saqarTveloSi

ტერმინი „მეწარმეობა“ გამოყენებულ იქნა XVIIIს-ში ფრანგი ეკო-
ნომისტის მიერ. კანკილიონი განსაზღვრავდა რომ მეწარმე არის
ნებისმიერი ინდივიდი, რომელსაც შეუძლია თავის თავზე აიღოს
რისკი , მიისწრაფის მომავლისაკენ , იმედი აქვს მიიღოს შემოსავალი
და მზად არის დანაკარგებისათვის.

საქართველოს კანონი მეწარმეობის შესახებ: „მეწარმეობა არის
მართლზომიერი და არაერთჯერადი საქმიანობა, რომელიც ხორცი-
ელდება მოგების მიღების მიზნით ორგანიზებულად და დამოუკი-
დებლად.“

საქართველოში სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტები შეიძლება
იყვნენ : საქართველოს მოქალაქეები, ასევე საზღვარგარეთის ქვეყ-
ნების მოქალაქეები. მეწარმის სტატუსი მიენიჭება იურიდიულ ან
ფიზიკურ პირს მხოლოდ სახელმწიფო რეგისტრაციის შემდეგ. რე-
გისტრაციის გარეშე სამეწარმეო საქმიანობის დაუშვებელია.

მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაცია მოიცავს შემდეგ საფეხუ-
რებს:
1. განცხადებისა და თანდართული დოკუმენტების წარდგენა საჯა-
რო რეესტრიში.
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2.განცხადება და თანდართული დოკუმენტები, მოწმდება და
დგინდება მისი შესაბამისობა.

3.ფირმის რეგისტრაცია;
4. მარეგისტრირებელი ორგანო რეგისტრირებულ ფირმას

ანიჭებს საიდენტიფიკაციო კოდს.
მეწარმეობა ზოგადად ბიზნესის ამოსავალი წერტილია. სა-

ბაზრო ეკონომიკის პირობებში ეს სიტყვები ხშირად გამოიყენება,
როგორც სინონიმები. თუმცა მეწარმის მასშტაბები უფრო მცირეა,
ხოლო ბიზნესი გაცილებით ფართო ცნებაა.

მეწარმე ეძებს და პოულობს გზებს საწარმოს განვითარები-
სათვის, მუშაობის ხარისხის ამაღლებისათვის, მიუხედავად იმისა
თვითონაა ამ ფირმის მფლობელი თუ დაქირავებული მუშაკი.
სამეწარმეო რისკი ერთიანადაა დამახასიათებელი მეწარმეთა ორივე
ტიპისათვის. მესაკუთრე რისკავს თავისი კაპიტალით, ხოლო დაქი-
რავებული მუშაკი კარიერით და თავისი ხელფასით. მეწარმის ამო-
ცანაა თავისი ჩადებული კაპიტალის და შრომის შესაბამისად მი-
იღოს მოგება. მისი მუშაობის ხარისხის დონე განისაზღვრება კაპი-
ტალზე მიღებული მოგების მოცულობით. აქედან გამომდინარე
მეწარმეობა არის სამეურნეო საქმიანობა, რომერლიც მიმართულია
მოგების მიღებაზე და მის გაზრდაზე.

ძირითად თვისებებს, რომლებიც უნდა ახასიათებდეს მეწარ-
მეს მიეკუთვნება:

1. უნარი მიიღოს ნოვატორული გადაწყვეტილებები;
2. მოახდინოს იდეების გადამუშავება და გადააქციოს ისინი

ახალ ტექნოლოგიებად;
3. უნარი ოპერატიულად შეაფასოს ინოვაციის ყველა ფორმა;
4. უნარი არ ეშინოდეს რისკის და მუდამ მზად იყოს თავის-

თავზე აიღოს პასუხისმგებლობა.
ზოგადად განასხვავებენ სახელმწიფო და კერძო მეწარმეო-

ბას. სახელმწეიფო მეწარმეობის დროს ეკონომიკური საქმიანობის
განხორციელება ხდება საწარმოების მიერ, რომლებიც დაარსებულია
სახელმწიფო და მმართველობის ადგილობრივი ორგანოების მიერ
მათი ქონება ყალიბდება სახელმწიფო ან ადგილობრივი ქონებით.

სამეწარმეო საქმიანობა გულისხმობს მწარმოებლურ და საშუ-
ამავლო საქმიანობას. სამეწარმეო საქმიანობა, რომელიც დაკავშირე-
ბულია პროდუქციის წარმოებასთან შეიძლება ატარდეს ტრადიცი-
ულ ხასიათის და ინოვაციურ ხასიათს. სამეწარმეო საქმიანობას შე-
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იძლება ჰქონდეს ძირითადი და დამხმარე ხასიათი. ძირითადს მი-
ეკუთვნება სამეწარმეო საქმიანობის ის სახე, რომლის შედეგსაც
წარმოადგენს მომხმარებლისათვის მზა პროდუქციის წარმოება,
ხოლო დამხმარეს მიეკუთვნება ის სახე, როგორიცაა საკონსულტა-
ციო, საკონსტრუქტორო, მარკეტინგული.

მეწარმეობის აღორძინების ჩვენს ქვეყანაში დაიწყო 1990
წლიდან, როცა მიღებული იქნა კანონი სამეწარმეო საქმიანობის შე-
სახებ. დღეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად მეწარ-
მეობას აქვს შემდეგი სახე:

1. მეწარმეობამ მიიღო იურიდიული და ეკონომიკური სტა-
ტუსი;

2. ცივილიზებული საბაზრო ურთიერთობების შესაბამისად
განსაზღვრულია მეწარმეობის ორგანიზაციულ - სამართლებრივი
ფორმები;

3. მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და განისაზღვრა სამეწარმეო
საქმიანობის სფერო.

საქართველოში რეფორმების შედეგად ჯერჯერობით კვლავ
არსებობს „ველური ბაზარი“, რომელიც ორიენტირებულია სავაჭრო-
საშუამავლო და ფინანსურ ოპერაციებზე. ნებისმიერი გზებით მოგე-
ბისკენ სწრაფვამ გამოიწვია მოახლეობის შემოსავლების მკვეთრი
დიფერენციაცია, წარმოების მოცულობის შემცირების ინფლაციისა
და უმუშევრობის ზრდის ფონზე.

ბოლო კვლევების მონაცემები ცხადყოფდენ, რომ საქართვე-
ლოში მეწარმეობით კვალიფიციურად დაკავებული შეიძლება იყოს
მოსახლეობის 6-8%.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – ნათელა კაკაურიძე, საქართველოს
ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
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bojgua nino
საქართველოში ევროპული უნივერსიტეტის (ქ.კიევი) ოფიციალური
წარმომადგენელი, საერთაშორისო საინფორმაციო–საკონსულტაციო

სასწავლო ცენტრი „კავკასია+–ის“ ქუთაისის განყოფილების
მე–3 კურსის სტუდენტი

samewarmeo saqmianoba saqarTveloSi

რეზიუმე
მეწარმეობა არის მართლზომიერი და არაერთჯერადი საქმი-

ანობა, რომელიც ხორციელდება მოგების მიღების მიზნით ორგა-
ნიზებულად და დამოუკიდებლად.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – ნათელა კაკაურიძე, საქართველოს
ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
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международный информационный центр „кавкасия +“студентка  третего
курса Кутаисского отделения  Тбилисского учебного центра

ДЕЛОВИТОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ГРУЗИИ
Резюме

Предпринимательство является законным и неоднократным
деятельностью, которая осуществляется в промышленных масштабах и
организовано самостоятельно.
Научный руководитель – Натела Какауридзе, академик Академии
наук туризма Грузии

NINO BODJGUA
BUSINESS ENTREPRENEURSHIP IN GEORGIA

Summary
Entrepreneurship is a legitimate and repeated activity that is carried out on
an industrial scale and is organized independently.
Research supervisior – Natela Kakauridze
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dolbaZe marika
საქართველოში ევროპული უნივერსიტეტის (ქ.კიევი) ოფიციალური
წარმომადგენელი, საერთაშორისო საინფორმაციო–საკონსულტაციო

სასწავლო ცენტრი „კავკასია+–ის“ ქუთაისის განყოფილების
მე–3 კურსის სტუდენტი

safinanso kontrolis samarTlebrivi
regulireba

სახელმწიფოსა და მისი სუბიექტების საქმიანობა ფულადი სახ-
სრების შეგროვების, განაწილების, გადანაწილების და გამოყენების
მიზნით, დაფუძნებულია მკაცრი კანონების პრინციპზე. საქართველოს
კონსტიტუცია და კანონმდებლობა ავალდებულებს თანამდებობის
მქონე პირებს საფინანსო საქმიანობის განხორციელების პროცესში და-
იცვან კანონირება.

სახელმწიფოს საფინანსო საქმიანობის კანონიერების უზრუნველ-
საყოფად უმნიშვნელოვანეს როლს თამაშობს საფინანსო კონტროლი.

ფინანსური კონტროლის არსებობა განპირობებულია იმითაც,
რომ ფინანსებისათვის, როგორც ეკონომიკური კატეგორიისათვის
დამახასიათებელია არა მარტო განაწილების არამედ კონტროლის
ფუნქციაც.

ამრიგად ფინანსური კონტროლი სახელმწიფოში - ეს არის ფუ-
ლადი ფონდების შეგროვების, განაწილებისა და გამოყენების სფეროსი
კანონიერების განუხრელ დაცვაზე და მიზანმიმართულ საქმიანობაზე
კონტროლი, ეკონომიკის ეფექტური განვითარებისა და ხალხის
კეთილდღეობის ამაღლების მიზნით.

ფინანსური კონტროლის მთავარი ამოცანებია:
ა) ფინანსური მოვალეობების შესრულების შემოწმება;
ბ) ფიზიკური და იურდიული პირების, სახელმწიფო მოხელეების

განკარგულებაში მყოფი ფულადი რესურსების სწორად, კანონიერად
გამოყენების შემოწმება;

გ)ფინანსური ოპერაციების, ანგარიშსწორების და ფულადი სა-
სუალებების შენახვის წესების დაცვის შემოწმება;

დ)შიდა საწარმო რეზერვების გამოვლენა, მეურნეობის რენტაბე-
ლობის ამაღლების შესაძლებლობა, შრომის ნაყოფიერების ზრდა, მა-
ტერიალური დაფულადი საშუალებების უფრო ეკონომიური და ეფექ-
ტური გამოყენება;

ე)საფინანსო დისციპლინის დარღვევის აღმოფხვრა და პრევენცია.
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ფინანსური კონტროლის ამოცანათა განხორციელების პროცესში
მტკიცდება საფინანსო დისციპლინა, როგორც კანონიერების ერთ-ერ-
თი მხარე.

საფინანსო დისციპლინა - ეს არის ფულადი ფონდების შეგ-
როვების, განაწილებისა და გამოყენების პროცესში სახელმწიფოს მიერ
დადგენილი წესების ზუსტი და განუყრელი დაცვა.

დროში განხორციელების მიხედვით ფინანსური კონტროლი
შეიძლება იყოს:

-წინასარი
-მიმდინარე
-შემდგომი
წინასწარი ფინანსური კონტროლი ტარდება ფულადი ფონდების

შეგროვების, განაწილებისა და გამოყენების ოპერაციების განხორ-
ციელებამდე;

მიმდინარე ფინანსური კონტროლი - ეს არის კონტროლი ფუ-
ლადი ოპერაციების განხორციელების პროცესსი;

შემდგომი ფინანსური კონტროლი არის, ფინანსური ოპერა-
ციების განხორციელების შემდგომი კონტროლი.

ამ შემთხვევაში განისაზღვრება საფინანსო დისციპლინის მდგო-
მარეობა, გამოვლინდება მისი დარღვევის შემთხვევები, მათი აღმოფ-
ხვრის გზები და პრევენციის ზომები.

სუბიექტის მიხედვით ფინანსური კონტროლი არის; სახელმწი-
ფო, საერთო, სახელნწიფო, უწყებრივი, ადგილობრივი, შიდასამეურ-
ნეო და აუდიტი, სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების ფორმა.

საფინანსო კონტროლი ხორციელდება სხვადასხვა მეთდებით,
მათ შორის ფინანსური კონტროლით. ამ კონტროლის ძირითადი
მეთოდია რევიზია. იგი არის ყველაზე ღრმა და სრული გამოკვლევა
ფინანსურ-სამეურნეო საქმიანობაში, რომელსაც აწარმოებს სხვადასხვა
მაკონტროლებელი სახელმწიფო ორგანოები.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – ანზორ ბაღდავაძე, საქართველოს
ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი
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dolbaZe marika
საქართველოში ევროპული უნივერსიტეტის (ქ.კიევი) ოფიციალური
წარმომადგენელი, საერთაშორისო საინფორმაციო–საკონსულტაციო

სასწავლო ცენტრი „კავკასია+–ის“ ქუთაისის განყოფილების
მე–3 კურსის სტუდენტი

safinanso kontrolis samarTlebrivi
regulireba

რეზიუმე
შრომა ეხება საფინანო კონტროლის სამართლებრივ რეგული-

რებას, ფულადი ფონდების, შეგროვების, განაწილებისა და გამოყე-
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daviTaZe guranda
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

saqarTveloSi safinanso seqtoris ganvTarebis
Tanamedrove aspeqtebi

თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკა თავისი განვითარების პრინ-
ციპულად ახალ ეტაპზე იმყოფება. გლობალიზაცია თანამედროვე
მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ ტენდენციას წარმოადგენს. ის
აისახება ნაციონალური ეკონომიკის ინტეგრაციაში, საერთაშორისო
კოოპერაციის ზრდაში, საქონლის, მომსახურებისა და კაპიტალის ბაზ-
რის ლიბერალიზაციაში. ფინანსური გლობალიზაციის პროცესში, სა-
ერთაშორისო სივრცეში, იზრდება კაპიტალის მობილობა, ძლიერდება
საერთაშორისო ფინანსური ბაზრების (სავალუტო, საკრედიტო, სა-
ფონდო) როლი, საერთაშორისო კაპიტალი იძენს მნიშვნელოვან და
დამოუკიდებელ ღირებულებას.

ზოგადად, პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში საბაზრო ეკონომიკაზე გა-
დასვლა გლობალიზაციის პრინციპების თითქმის გაუთვალისწი-
ნებლად განხორციელდა, რამაც ამ ქვეყნებში, და კერძოდ საქართვე-
ლოში, წარმოების სტაგნაცია გამოიწვია. მათ უწევთ საერთაშორისო
კონკურენციის შენარჩუნების, ამაღლების, ან თუნდაც, გადარჩენის
მიზნით თავისი ფინანსური სექტორის გარდაქმნა. ასეთ პირობებში,
საქართველოში, ფინანსური სექტორის განვითარების თანამედროვე
ასპექტების შესწავლა აქტუალურია და მოთხოვნებს პასუხობს.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიმართ ლიბერალურმა საზე-
დამხედველო გარემომ საქართველოს მიკროსაფინანსო სექტორის გან-
ვითარებას შეუწყო ხელი. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ქვეყანაში მიკ-
როსაფინანსო ორგანიზაციების მიმართ არარეზიდენტი საფინანსო ინ-
სტიტუტების დაინტერესება სულ უფრო იზრდება. დაურეგულირე-
ბელი საფინანსო შუამავლობის ზრდამ კი ქვეყნის ეკონომიკურ და ფი-
ნანსურ მდგრადობას მომავალში შეიძლება გარკვეული საფრთხე შე-
უქმნას.

იმის გათვალისწინებით, რომ გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებ-
ში ადგილობრივი ფინანსური რესურსების დეფიციტია, გარდაუვალია
უცხოური კაპიტალის შემოსვლა. ფასიანი ქაღალდების ორგანიზებუ-
ლი ბაზრის, ადგილობრივი საფონდო ბირჟის ეფექტიანი ფუნქციონი-
რება უცხოური კაპიტალის შემოსვლის ალტერნატივას წარმოადგენს.
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დღეს საქართველოში საბანკო სექტორი საფონდო ინდუსტრიის
განვითარებისა და შესაბამისად, პირდაპირი დაფინანსების ერთ-ერთი
შემაფერხებელ ფაქტორს წარმოადგენს. საქართველოს საფონდო ბირ-
ჟის აქციათა 56% ქართული კომერციული ბანკების საკუთრებაშია. შე-
საბამისად, საფონდო ბირჟის განვითარება არ შეიძლება მათ ინტერესს
არ წარმოადგენდეს. 2009 წლიდან დღემდე, ფინანსური სექტორის ამ
ორივე სეგმენტს საქართველოს ეროვნული ბანკი არეგულირებს. სა-
ქართველოში საფონდო ბაზარი ვერ ასრულებს აქციებზე ფასწარმოქ-
მნის ფუნქციას. ქვეყანაში ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობა მოტივირე-
ბული არ არის. სიტუაციის გაჯანსაღება მოითხოვს ფინანსური სექტო-
რის სეგმენტებს შორის კონკურენციის განვითარების მიმართულებით
შესაბამისი ცვლილებების განხორციელებას.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – ნათელა კაკაურიძე, საქართველოს ტურიზ-
მის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

daviTaZe guranda
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

saqarTveloSi safinanso seqtoris ganvTarebis
Tanamedrove aspeqtebi

რეზიუმე
ნაშრომში შესწავლილი და გაანალიზებულია საქართველოს სა-

ფინანსო სექტორი. ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, რომ დღემდე
ვერ განხორციელდა საქართველოს საფინანსო სექტორის ეფექტური
ტრანსფორმაცია. საფინანსო სექტორში საბანკო სეგმენტს მონოპოლი-
ური ადგილი უკავია. ბანკებს შორის კონკურენცია სუსტია. საფონდო
ბაზარი განუვითარებელი შესაბამისად ქვეყნის ეკონომიკის მხარჯვე-
ლი სუბიექტები ვერ იყენებენ ფინანსური რესურსების მოზიდვის პირ-
დაპირი დაფინანსების ეფექტურ შესაძლებლობებს, დამზოგველ სუბი-
ექტებს კი ფინანსური რესურსების განთავსების ალტერნატიული შე-
საძლებლობები არ გააჩნიათ. რაც თავის მხრივ აფერხებს ინვესტიცი-
ებში დაბანდებას და ეკონომიკის სტაგნაციიდან გამოსვლას.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – ნათელა კაკაურიძე, საქართველოს
ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.
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ДАВИТАДЗЕ ГУРАНДА
Учебный университет Академии наук туризма Грузии,

студентка второго курса
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО

СЕКТОРА В ГРУЗИИ
Резюме

В работе изучен и проанализирован финансовый сектор Грузии. В
результате анализа выявилось, что до настоящего времени не осуществи-
лась эффективная трансформация финансового сектора Грузии. В финан-
совом секторе монопольное место занимает банковский сегмент. Между
банками конкуренция слабая. Фондовый рынок не развит. Соответственно
затратные субъекты экономики страны не могут использовать эффектив-
ные возможности прямого финансирования привлечения финансовых
ресурсов. Щадящие субъекты не имеют альтернативные возможности раз-
мещения финансовых ресурсов, что в свою очередь препятствует вло-
жениям в инвестиции и выходу экономики из стагнации.
Научный руководитель – Натела Какауридзе, академик Академии
наук туризма Грузии

DAVITADZE GURANDA

THE MODERN ASPECTS OF THE FINANCIAL SECTOR
DEVELOPMENT IN GEORGIA

Summary
The financial sector of Georgia is studied and analyzed. The analysis re-

vealed that effective financial transformation of the Georgian financial sector
has not been implemented yet. In the financial sector, the banking segment has a
monopolistic place. Competition between banks is weak. Stock Market The
underdeveloped subjects of the country can not use the effective financing of
direct financing to attract financial resources, while the subdivided entities have
no alternative opportunities for financial resources. Which in turn hinders
investments in investment and leaving the economy stagnant.

Research supervisior – Natela Kakauridze
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doRonaZe giorgi
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

saqarTvelos inovaciuri ganviTarebis
strategia

წარმოების მეცნიერულ-ტექნიკური განვითარება ადამიანთა სა-
ზოგადოების განუყოფელი ნაწილია. ის განისაზღვრება ფართო სოცია-
ლურ-ეკონომიკური შედეგებით, რაც უშუალოდ არის დაკავშირებუ-
ლი ინოვაციურ პროცესებთან.

ინოვაცია არის ადამიანთა თეორიული და პრაქტიკული საქმი-
ანობიდან წარმოშობილი და მიღებული გარკვეული ეკონომიკური და
სოციალური ეფექტების მქონე ყოველგვარი სიახლე, თუმცა ყველა
სფეროში ინოვაციას სრულიად განსაზღვრული კონკრეტული ხასიათი
გააჩნია. ასე, რომ ინოვაციაში იგულისხმება ახალი იდეა, სიახლეთა
დამუშავება, შემოღება, დანერგვა, წარმოება, გავრცელება, მენეჯმენ-
ტის არსებული სისტემის სრულყოფა და ა.შ. საზოგადოება დაინტერე-
სებულია მიაღწიოს მაღალ შედეგებს წარმოების ფაქტორთა (მიწა,
შრომა, კაპიტალი, სამეურნეო უნარით და სახელმწიფოს სამართლებ-
რივ-ეკონომიკური საქმიანობა) აქტივიზაციის გზით, რადგან უზრუნ-
ველყოს მოთხოვნილებათა ფართო სპექტრის რაოდენობრივ-ხარის-
ხობრივი დაკმაყოფილება. ამისათვის საჭიროა წარმოების ეფექტიანო-
ბის დონის ამაღლება, რასაც განაპირობებს წარმოების მეცნიერულ-
ტექნიკური, ორგანიზაციული, ეკონომიკური და საზოგადოების სოცი-
ალური განვითარების დონეების ურთიერთგანსაზღვრულობა და ურ-
თიერთზემოქმედების ხარისხი.

საქართველოში მეცნიერულ-ტექნიკური დონის შენახვისა და
ზრდის პრობლემის გადასაჭრელად, აუცილებელია, სახელმწიფო მეც-
ნიერულ-ტექნიკური პოლიტიკის ფორმირებას საფუძვლად დაედოს
მეცნიერული პოლიტიკა; ტექნიკურ-ტექნოლოგიური პოლიტიკა; ფუ-
ნდამენტური და გამოყენებითი გამოკვლევებისა და დამუშავების პრი-
ორიტეტების განსაზღვრის პოლიტიკა; ინოვაციური პოლიტიკა; ნაცი-
ონალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკა.

ზოგიერთი განვითარებული და ასევე ყოფილი სოციალისტური
ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ინოვაციური პოლიტიკის
განსახორციელებლად ეფექტიანად უნდა იქნეს გამოყენებული საბაზ-
რო ურთიერთობათა შესაბამისი სახელმწიფო რეგულირების პირ-
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დაპირი და ირიბი მეთოდები, რომლებიც მოიცავენ შემდეგ ორ ძირი-
თად ეტაპს:
1. ინოვაციური განვითარების სტრატეგიისა და ტაქტიკის ფორ-

მირებას.
2. სახელმწიფოს ინოვაციური პოლიტიკის რეალიზაცია.

უკვე დღეს საჭიროა იმის გათვალისწინება, რომ ქვეყნის გრძელ-
ვადიანი განვითარების ვექტორი ადამიანური კაპიტალით უნდა განი-
საზღვროს. საქართველოს სჭირდება ისეთი ეროვნული პოლიტიკა,
რომელიც განაპირობებს მძლავრი ინოვაციური სექტორის ჩამოყალი-
ბებას.

საქართველოში გარკვეულწილად ინოვაციების დანერგვის გამო-
ცოცხლება XXI საუკუნეში შეინიშნება სხვადასხვა დარგებში: საბანკო,
სადაზღვეო, სამეწარმეო და ა.შ. ყველაზე მეტად კი ინოვაციური პრო-
დუქტების დანერგვა საბანკო სფეროში შეინიშნება და მეტი სიცხადი-
სათვის კი შევეცადოთ მეტნაკლებად განვიხილოთ საბანკო სფეროში
მიმდინარე სიტუაცია და ინოვაციური პროდუქტების დანერგვის
მდგომარეობა.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – მარინა კაკაურიძე საქართველოს ტურიზ-
მის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

doRonaZe giorgi
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

saqarTvelos inovaciuri ganviTarebis
strategia

რეზიუმე
საზოგადოება დაინტერესებულია მიაღწიონ მაღალ შედეგებს

წარმოების ფაქტორთა აქტივიზაციის გზით, რათა უზრუნველყოს
მოთხოვნილებათა ფართო სპექტრის რაოდენობრივ-ხარისხობრივი
დაკმაყოფილება. საქართველოში მეცნიერულ-ტექნიკური დონის შე-
ნახვისა და ზრდის პრობლემის გადასაჭრელად აუცილებელია სახელ-
მწიფო მეცნიერულ-ტექნიკური პოლიტიკის ფორმირებას საფუძვლად
დაედოს: მეცნიერული პოლიტიკა; ტექნიკურ-ტექნოლოგიური პოლი-
ტიკა; ფუნდამენტური და გამოყენებითი გამოკვლევებისა და დამუშა-
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ვების პრიორიტეტების განსაზღვრის პოლიტიკა; ინოვაციური პოლი-
ტიკა; ნაციონალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკა.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – მარინა კაკაურიძე საქართველოს ტურიზ-
მის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ДОГОНАДЗЕ ГИОРГИ
Учебный университет Академии наук туризма Грузии,

студент второго курса

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГРУЗИИ
Резюме

Общество заинтересовано достичь высоких результатов активизаци-
ей производственных факторов для того, чтобы обеспечить количес-
твенно-качественное удовлетворение широкого спектра потребностей. Для
решения проблем сохранения и роста научно-технического уровня в
Грузии необходимо, чтобы формирование научно-технической политики
государства основывалось на следующем: научная политика, технико-
технологическая политика, политика определения приоритетов фундамен-
тальных и прикладных исследований и разработок, инновационная поли-
тика, политика национальной ответственности. Соответственно государ-
ственной научно-технической политики необходимо составить целевую
программу научно-технического развития.
Научный руководитель – Марина Какауридзе, академик Академии
наук туризма Грузии

DOGONADZE GIORGI
THE STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

OF GEORGIA
Summary

The society is interested in achieving high results through the activation of
the production factors to ensure the quantitative-quality satisfaction of a wide
range of requirements. To solve the problem of scientific and technical level in
Georgia, it is necessary to form the basis of the formation of state scientific-
technical policy: scientific policy; Technical-technological policy; Policy for
determining fundamental and applied research and prioritization; Innovative
policy; National Responsibility Policy.

Research supervisior – Marina Kakauridze
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kapataZe monika

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო
უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

samewarmeo saqmianoba savaluto bazarze

სავალუტო ბაზარში იგულისხმება ფულადი ბაზრის სექტორი,
რომელზეც ხორციელდება ერთი ვალუტის მეორეზე გაცვლა. ასე-
თი ოპერაციების აუცილებლობა გამოიწვია ერთიანი გადახდის სა-
შუალებების არასებობამ, რომელიც შეიძლებოდა ყოფილიყო მიმოქ-
ცევის საერთაშორისო საშუალების სახით ბიზნესის სუბიექტების
მიერ გარიგებების წარმოებისას საგარეო ბაზარზე. საქმიანი ურთი-
ერთობების სუბიექტები, რომლებიც საქმიანობენ ბაზრის ამ სეგმენ-
ტზე, არიან უცხოური ვალუტის გამყიდველები და მყიდველები –

მათ რიცხვში შედიან კომერციული ბანკები, რომელთაც აქვთ სპე-
ციალური ლიცენზია უცხოური ვალუტით ოპერაციის ჩატარებაზე
და მათი კლიენტები – ასევე სპეციალური სავალუტო შუამავლები,
წოდებული სავალუტო დილერებად.

დღეისათვის მსოფლიო ბაზრის ბირთვს ქმნიან ქვეყნები, რომ-
ლებშიც სავალუტო შეზღუდვები პრაქტიკულად არ არსებობს ან
უმნიშვნელოა (აშშ, გერმანია, იაპონია, დიდი ბრიტანეთი, შვეიცა-
რია, შვედეთი, კანადა, ნორვეგია, ნიდერლანდები, ლუქსემბურგი,
ჰონგკონგი, არაბთა გაერთიანებული ემირატები (აგე)). ბევრ სხვა
ქვეყნებში ეროვნული ვალუტა არაა კონვერტირებული.

გასაცვლელი კურსი – ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფა-
სია ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკაში. იგი განსაზღვრავს საქონელ-
თა რა რაოდენობის შეძენა შეუძლია ქვეყანას საზღვარგარეთ, იქ
საკუთარი საქონლის გაყიდვით. ამასთან, მასზე დამოკიდებულია
იმპორტულ საქონელთა მიწოდება და მომხმარებელთა კეთილდღე-
ობაც ქვეყნის შიგნით. გასაცვლელი კურსი ზეგავლენას ახდენს ექ-
სპორტირებადი საქონლის ფასზეც და ამნაირად განსაზღვრავს
ექპორტის საერთო მოცულობას, და მაშასადამე, დასაქმებასაც ექს-
პორტირებად დარგებში. მასზე დამოკიდებულია შიდა პროდუქ-
ციის კონკურენტუნარიანობა იმპორტთან მიმართებაში ეროვნულ
ბაზარზე.

უცხოური ვალუტის ფასი, ისე როგორც ნებისმიერი სხვა სა-
ქონლისა, მოთხოვნითა და მიწოდებით განისაზღვრება. ქართულმა
ფირმებმა, რომელთაც საქონელთა იმპორტირება სურთ, ლარები
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უნდა გაყიდონ უცხოური ვალუტის შესაძენად, რომლითაც ისინი
გადაუხდიან ამ საქონელთა მიმწოდებლებს.

ამრიგად, მოთხოვნა უცხოურ ვალუტაზე ყალიბდება სამი ძი-
რითადი ფაქტორის ზემოქმედებით:

1) საქონელთა, მომსახურების და წარმოების ფაქტორთა იმპო-
რტზე მოთხოვნით;

2) ინვეტსიციების მიმზიდველობით უცხოეთში;
3) უცხოური ვალუტის საიმედოობის, როგორც სიმდიდრის

შენახვის საშუალებისა.
უცხოური ვალუტის მიწოდება ყალიბდება ადგილობრივი წა-

რმოების საქონელთა ექსპორტის ზემოქმედებით. რაც უფრო მეტი
უცხოელი შეიძენს ადგილობრივი წარმოების პროდუქციას, მით
მეტი ექსპორტიორი გაყიდის მას სავალუტო ბაზარზე.

მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ იმას, რომ როგორც სასაქონლო
ბირჟის საქმიანობაში, ფინანსური ბირჟების ოპერაციებში მთავარი
მნიშვნელობა აქვს სათამაშო და სპეკულიაციურ ელემენტებს. კო-
მერციულ გარიგებებში, რომელთა საგანს წარმოადგენს ვალუტა,
ფართოდ გამოიყენება ფორვარდული, ფიუჩერსული მიდგომა და
გარიგების დადება ოპციონებით.
მეცნიერ ხელმძღვანელი - ნათელა კაკაურიძე, საქართველოს
ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

kapataZe monika

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო
უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

samewarmeo saqmianoba savaluto bazarze

რეზუმე
ნაშრომში განხილულია სავალუტო ბაზრის არსი, საქმიანი

ურთიერთობების სუბიექტები, რომლებიც საქმიანობენ ბაზრის ამ
სეგმენტზე, ასევე სპეციალური სავალუტო შუამავლები, წოდებული
სავალუტო დილერებად. წარმოდგენილია სავალუტო ბაზრის წარ-
მოშობის და განვითარების პერიოდი. დახასიათებულია სავალუტო
ბაზრის სახეობები, სავალუტო ბაზარზე მოქმედი ბიზნესის სუბი-
ექტების ძირითადი ჯგუფები.
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დღეისათვის მსოფლიო ბაზრის ბირთვს ქმნიან ქვეყნები, რომლებ-
შიც სავალუტო შეზღუდვები პრაქტიკულად არ არსებობს ან უმ-
ნიშვნელოა. სავალუტო ბაზრის არსებობის შედეგად ბიზნესის სუ-
ბიექტებს ყოველ ქვეყანაში შეუძლიათ უცხოური ვალუტის სესხება
და მისი გამოყენება მათთვის საჭირო ვალუტაზე ან ეროვნულ
ფულზე გადასაყვანად. ყოველი სავალუტო ბირჟის მთავარი ამოცა-
ნაა საბირჟო ვაჭრობების შედეგად რეალური სავაჭრო კურსის და-
დგენა.
მეცნიერ ხელმძღვანელი - ნათელა კაკაურიძე, საქართველოს ტუ-
რიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

КАПАТАДЗЕ МОНИКА
Учебный университет Академии наук туризма Грузии,

студентка второго курса

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

Резюме
В труде рассмотрены сущность валютного рынка, субъекты деловых

взаимоотношений, которые действуют в этом сегменте рынка, а также
специальные валютные посредники, называемые валютными диллерами.
Представлен период возрождения и развития валютного рынка. О характе-
ризованы разновидности валютного рынка, основные группы действующ-
их на валютном рынке субъектов бизнеса.

Сегодня ядро мирового рынка создают страны, в которых валютные
ограничения практически не существуют или незначительны. В результате
существования валютного рынка субъекты бизнеса в каждой стране могут
отдолжить иностранную валюту и использовать ее для перевода на нуж-
ную для них валюту или национальные деньги. Главной задачей каждой
валютной биржи является установление реального торгового курса в ре-
зультате биржевой торговли.
Научный руководитель – Натела Какауридзе, академик Академии
наук туризма Грузии
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KAPATADZE MONIKA

ENTERPRISE ACTIVITY IN THE CURRENCY MARKET
Summary

In work are considered essence of the currency market, the subjects of
business mutual relation, which work in this segment of the market, and also
special currency intermediaries named currency dealer. The period of revival
and development of the currency market is submitted. The versions of the cur-
rency market, basic groups of the subjects, working in the currency market, of
business are characterized.

Today nucleus of the world market is created with the countries, in
which the currency restrictions practically do not exist or are insignificant. As a
result of existence of the currency market the subjects of business in each coun-
try can borrow foreign currency and use it for translation on the currency, ne-
cessary for them, or national money. The main task of each currency stock ex-
change is the establishment of a real trade rate as a result of exchange trade.
Research supervisior – Natela Kakauridze

CinCalaZe zurabi
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

turistuli biznesi globalizaciis
Tanamedrove etapze

გლობალიზაცია გვევლინება კაცობრიობის განვითარების ძირი-
თად ტენდენციად, ხოლო ტურიზმი თანამედროვეობის გლობალურ
მოვლენად, რომელიც ხასიათდება გამოხატული წინააღმდეგობრივი
ტენდენციებით, ინტეგრაციით, ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულ-
ტურათაშორისი დამოკიდებულებით. საერთაშორისო ტურიზმის გან-
ვითარება ხელს უწყობს ცალკეული რეგიონისა და ქვეყნის კულტუ-
რული თვითმყოფადობის შენარჩუნებას, მეორე მხრივ, ის ქმნის კულ-
ტურათა ურთიერთგამდიდრების შესაძლებლობებს, აყალიბებს ახალ-
გლობალურ სივრცეში მათი ადგილის განმსაზღვრელ მამოძრავებელ
ძალებს, ტურისტულ რეგიონებში ნერგავს მოწინავე ქვეყნების მიერ
მიღწეულ სიახლეებს და ხელს უწყობს საერთაშორისო ტურიზმის
ბიზნესის განვითარებას, ტურიზმის ბიზნესის განვითარება კი გლობა-
ლიზაციის ეპოქაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენაა, რომელიც
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მოითხოვს ევოლუციას, როგორც მსოფლიო ეკონომიკის მდგრადი გან-
ვითარების აუცილებლობას.

ტურიზმის გლობალიზაციის ეპოქაში ინტენსიურად გაძლიერდა
კულტურული ნიმუშების ფართომასშტაბიანი გაცვლის პროცესი, სა-
დაც მრავალფეროვან მსოფლიოში ადამიანები თავს გრძნობენ არა
მხოლოდ თავისი ქვეყნის საზოგადოების ნაწილად, არამედ მთელი
კაცობრიობისა.

როგორც აღვნიშნეთ, გლობალიზაციის ახალმა შესაძლებლობებმა
ხელი შეუწყო ტურიზმის განვითარებას. იგი განსაკუთრებით შეეხო
ელექტრონულ ტექნიკას, საკომუნიკაციო და სატრანსპორტო ტექნო-
ლოგიებს. მსოფლიოში მომსახურების მოწოდება კომპიუტერული ინ-
ფომრაციით და დაჯავშნის სისტემებით, გახდა უფრო მოქნილი და
ეფექტიანი. შემცირდა ხარჯები საჰაერო მოგზაურობაზე და ადვილი
ხელმისაწვდომი გახდა საჰაერო მოგზაურობა მსოფლიოს სხვადასხვა
მიმართულებით, ტურიზმის ინდუსტრიაში გაუმჯობესდა ინფორმა-
ციის სწრაფი გავრცელების ტექნოლოგია, დაჯავშნის ონლაინ-სის-
ტემების მომსახურების მაღლი ხარისხი, დანიშნულების ადგილის
მარკეტინგში ინტერნეტის გამოყენება ტურისტულ ბაზრებზე პირდა-
პირი გაყიდვების და შეკვეთების მიცემის შესაძლებლობას იძლევა,
რაც წარმოშობს ელექტრონულ - ტურისტულ ბაზრებს. ინტერნეტის
საშუალებით შესაძლებელია ტურისტული პროდუქტის გაცილებით
დაბალ ფასად, გლობალურად, შეძენა.

გლობალიზაციის პროცესის დამახასიათებელი მოვლენაა მდგრა-
დი ტურიზმის განვითარება, რომელიც გულისხმობს ეკოლოგიურ,
ეკონომიკურ და სოციალურ მდგრადობას. ტურიზმის ეკოლოგიური
მდგრადობა ხელს უწყობს მნიშვნელოვანი ბუნებრივი ტერიტორიების
და ფაუნის, ზღვის, ეკოსისტემების, ეროვნული პარკების, ტყეებისა და
ნაკრძალების განვითარებას, არქეოლოგიური და ისტორიული ობიექ-
ტების აღდგენა-განახლებას, მათ დაფინანსებას, გარემოს დაცვას და-
ბინძურებისაგან, ხმაურისა და გადატვირთვისაგან. ტურიზმის ეკონო-
მიკური მდგრადობა გულისხმობს მისი და მომიჯნავე დარგებიდან
ეკონომიკური შემოსავლების მიღებას, ხოლო სოციალური მდგრადობა
გამოიხატება დასაქმების, ხალხთა შორის კულტურულ საერთაშორისო
ტურიზმის განვითარება, რეკრეაციული შესაძლებლობის უზრუნველ-
ყოფა.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – მარინა კაკაურიძე საქართველოს ტურიზ-
მის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
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CinCalaZe zurabi
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

turistuli biznesi globalizaciis
Tanamedrove etapze

რეზიუმე
გლობალიზაცია გვევლინება კაცობრიობის განვითარების ძირი-

თად ტენდენციად, ხოლო ტურიზმი თანამედროვეობის გლობალურ
მოვლენად. გლობალიზაციის ახალმა შესაძლებლობებმა ხელი შეუწყო
ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებას, კერძოდ, იგი შეეხო საკომუ-
ნიკაციო, სატრანსპორტო და განთავსების საშუალებებს. მსოფლიოში
მომსახურეობის მოწოდება კომპიუტერული ინფორმაციით და დაჯავ-
შნის სისტემებით, გახდა უფრო მოქნილი და ეფექტიანი. შემცირდა
ხარჯები საჰაერო მოგზაურობაზე. მომხმარებლის მოთხოვნა გახდა
ორიენტირებული ახალ ტექნოლოგიებსა და ინტერნეტზე.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – მარინა კაკაურიძე საქართველოს ტურიზ-
მის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.

ЧИНЧАЛАДЗЕ ЗУРАБ
Учебный университет Академии наук туризма Грузии,

студент второго курса

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС НА СОВРЕМЕННОМ
ЭТАПЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Резюме
Глобализация представляется основной тенденцией развития чело-

вечества, а туризм глобальным явлением современности. Новые возмож-
ности глобализации способствовали развитию индустрии туризма. В час-
тности, они коснулись средств коммуникации, транспорта и размещения.
В мире обеспечение обслуживания компьютерной информацией и
системой бронирования стало более гибкой и эффективной. Сократились
затраты на воздушные путешествия, спрос потребителя стал ориентирован
на новые технологии и интернет.
Научный руководитель – Марина Какауридзе, академик Академии
наук туризма Грузии
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CINCALADZE ZURAB
TOURISM BUSINESS ON THE MODERN STAGE OF

GLOBALIZATION
Resume

The global transformation acquired active characteristics making the re-
sults unpredictable, The number of scientists consider globalization as unity of
political, economic, cultural, social processes that changes communication cor-
porations, media, global networks or various entities of international tourism are
supposed to be “agents” of cultural globalization, According to the existing
reality, question arises naturally – What is the role of globalization in interna-
tional tourism development? Here comes two important approaches following
the process – on the one hand, it creates opportunities for cultural enrichment,
establishes its defining driving forces in a new global space, implements ad-
vanced innovations achieved in leading country.

Research supervisior – Marina Kakauridze

kakauriZe gurgeni
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

sainvesticio procesebis marTvis aspeqtebi
turistul biznesSi

მომსახურების სფეროს მთავარ მახასიათებელს წარმოადგენს: პი-
რველი, ერთდროულად როგორც წარმოების სფერო, სადაც დაკავებუ-
ლია მომუშავეთა ძირითადი მასა, ასევე მომსახურების სფერო, რომ-
ლის კლიენტი შეიძლება იყოს საზოგადოების თითქმის ყველა წევრი;
მეორე - ეს სფერო უმეტესად სულიერი მოხმარებისაა; მესამე - ეს არის
მოსახლეობის ერთი ნაწილის შრომისა და მეორე ნაწილის თავისუფა-
ლი დროის მჭიდრო კავშირი.

ნებისმიერი პროდუქტის, მათ შორის ტურისტულის, შექმნა ყო-
ველ კონკრეტულ შემთხვევაში წარმოადგენს საინვესტიციო პროექტს,
ან პროგრამას, რომლის გულმოდგინედ დამუშავება და ანალიზი წინ
უსწრებს საქონლის წარმოებას ან მომსახურების აღმოჩენას. საინვეს-
ტიციო ანალიზის აზრი მდგომარეობს იმ ინფორმაციის მიღებაში,
რომლის საშუალებითაც შეგვიძლია გავაკეთოთ დასკვნა, თუ რამდე-
ნად მიზანშეწონილია (ან არ არის მიზანშეწონილი) ინვესტიციის გან-
ხორციელება.
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დღეისთვის საინვესტიციო საქმიანობა მნიშვნელოვნადაა დამო-
კიდებული მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე. კერძოდ, პოსტინ-
დუსტრიულ საზოგადოებაზე გადასვლასთან, რაც ხასიათდება უფრო
მომსახურების სფეროს განვითარების ტენდენციით, ვიდრე მატერი-
ალური წარმოების წინსვლით. ეს გადასვლა განპირობებულია რიგი
მიზეზებით:
 წარმოიშვა ეკონომიკური ზრდის ახალ ტიპზე გადასვლის, სო-

ციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობების ტრანსფორმაციისა და
ახალი ტიპის საზოგადოებრივი სისტემების წარმოქმნის აუცი-
ლებლობა. ე. ა. რეინგოლდის კვლევები გვიჩვენებს, რომ მსოფ-
ლიოს, ადამიანისა და საზოგადოების თანამედროვე ხედვა მუშავ-
დება პოსტინდუსტრიული პარადიგმით, რომელიც განსხვავებით
ტრადიციული ეკონომიკისაგან (რომელიც მიმართული იყო
მოგების მაქსიმიზაციაზე) და ორიენტირებულია უშუალოდ ადა-
მიანის მოთხოვნილებების (არა მარტო მატერიალურის) დაკმაყო-
ფილებაზე.

 საწარმოო ძალების ძლიერ განვითარებას მივყავართ, ერთის
მხრივ სამუშაო ძალის საწარმოო სფეროდან გამოთავისუფლები-
საკენ, ხოლო მეორე მხრივ - სამუშაო დროის ხანგრძლივობის შემ-
ცირებისკენ, შრომის ნაყოფიერების მატებისა და, შესაბამისად,
მოსახლეობის კეთილდღეობის გაზრდისკენ. აქედან გამომდინა-
რე, წარმოიშვება ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის აუცილებ-
ლობა მომსახურების სფეროში მოსახლეობის ერთი ჯგუფის და-
საქმებისა და მეორე ჯგუფის გამოთავისუფლების (დასვენების)
მიზნით.

 ინდუსტრიალიზმს მივყავართ მრავალ ნეგატიურ შედეგამდე:
ბუნებრივი რესურსების გაფლანგვა, წონასწორობის დარღვევა ან-
თროპოგენურ საქმიანობასა და გარემოს შორის, ადამიანური კა-
პიტალის არარაციონალური გამოყენება და ა.შ.
ამრიგად, მიკროეკონომიკურ დონეზე მიმდინარე საინვესტიციო

პროცესები ყოველთვის მიიზიდავს ეკონომიკის სხვა დონეების ინტე-
რესების შესახებ შედეგებს. ნებისმიერი საინვესტიციო პროექტის რე-
ალიზაცია, ძირითადი მიზნის სახით, თან სდევს საწარმოს მოგების
მაქსიმიზაციას. როგორც წესი, ახალი წარმოების შექმნით ან მოქმედის
გაფართოებით და მოდერნიზაციით, გამოშვებული პროდუქციის ნო-
მენკლატურის გაფართოებით, ახალი საქონლის შექმნით და ა.შ. რასაც,
თავის მხრივ, საგადასახადო შემოსავლების მომატებით, მივყავართ
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ყველა დონის ბიუჯეტების საშემოსავლო ნაწილის ზრდისკენ, მთლი-
ანი რეგიონალური და მთლიანი შიგა პროდუქტის ერთობლივი მა-
ტებისკენ; იგი სტიმულს აძლევს მეცნიერებისა და ტექნოლოგის გან-
ვითარებას, მოითხოვს დამატებით შრომით რესურსებს, რაც ხელს
უწყობს უმუშევრობის დონის შემცირებას, მოსახლეობის სოციალურ-
ეკონომიკური დონის გაზრდას და ა.შ.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – ნათელა კაკაურიძე საქართველოს
ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.

kakauriZe gurgeni
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო

უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

sainvesticio procesebis marTvis aspeqtebi
turistul biznesSi

რეზიუმე
ნაშრომში განხილულია ტურიზმის სფეროში საინვესტიციო პრო-

ცესების მართვის ასპექტები. აღნიშნულია, რომ ტურიზმის სფეროში
ინვესტიციების მართვა ხორციელდება ქვეყნის ეკონომიკის ყველა
დონეზე: მაკრო-, მეზო- და მიკროეკონომიკურზე ისე, რომ საინვეს-
ტიციო მენეჯმენტს თითოეულ ამ დონეზე აქვს შესაბამისი თავისე-
ბურებები.

დასკვნის სახით ნათქვამია, რომ ინვესტიციები ეკონომიკის ამა
თუ იმ დონეზე არ შეიძლება განხორციელდეს ერთმანეთისაგან იზო-
ლირებულად: ეკონომიკაში მიმდინარე საინვესტიციო პროცესები ყო-
ველთვის ერთმანეთთან კავშირშია და ერთმანეთით განპირობებულია
როგორც ჰორიზონტალურად, ისე ვერტიკალურად, თანაც ისე, რომ
ჩართულია ქვეყნის ეკონომიკის ყველა სფერო და დონე.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – ნათელა კაკაურიძე საქართველოს
ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.
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КАКАУРИДЗЕ ГУРГЕНИ
Учебный университет Академии наук туризма Грузии,

студент второго курса

АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ

Резюме
В статье рассматриваются аспекты управления инвестиционными

процессами в туристической сфере. Отмечено, что управление инвести-
циями в сфере туризма осуществляется на всех макро-, мезо- и микроэко-
номических уровнях. Так что инвестиционный менеджмент характе-
ризуется особенностями на каждом из этих уровней.

В заключении сказано, что инвестиции на определенном уровне не
могут быть осуществлены в изоляции друг от друга: в экономике текущие
процессы всегда связаны друг с другом и находятся в связке как по го-
ризонтали, так и по вертикали, так что включены все сферы и уровни
экономики.
Научный руководитель – Натела Какауридзе, академик Академии
наук туризма Грузии

KAKAURIDZE GURGEN

ASPECTS OF THE INVESTMENT PROCESS IN THE FIELD
OF TOURISM BIZNES

Summary
The paper discusses aspects of the tourism sector in the investment

process management, It is noted that investments in tourism management at all
levels of the national economy, macro- and micro–economic Mesozoic, so that
the investment management of the relevant characteristics of each of these le-
vels.

As a conclusion, it is stated the investments of a certain level cannot be
carried from one another in isolation: the economics of the investment process
has always been tied together and from each other due to both horizontally and
vertically, so that involved of the economy in all fields and at all levels.
Research supervisior – Natela Kakauridze
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robaqiZe salome

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო
უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

finansuri bazris ganviTarebis ZiriTadi
tendenciebi

ფინანსური ბაზარი ეროვნულ ეკონომიკაში ფულადი სახსრების
მოძრაობის ორგანიზაციის განსაკუთრებული ფორმაა და ფუნქციონი-
რებს უმთავრესად როგორც ფასიანი ქაღალდების, ისე სასესხო კაპი-
ტალის ბაზრის სახით. ანუ, ფინანსური ბაზარი უპირველესად - ეს
არის შუამავლების მეშვეობით კაპიტალზე მოთხოვნის და მიწოდების
საფუძველზე მისი გადანაწილების მექანიზმი კრედიტორებს და მსეს-
ხებლებს შორის. პრაქტიკაში ის წარმოადგენს საკრედიტო ორგანიზა-
ციების ერთობლიობას (საფინანსო-საკრედიტო ინსტიტუტები), რომ-
ლებიც მიმართავენ ფულადი სახსრების ნაკადებს მესაკუთრეებიდან
მსესხებლისაკენ და პირიქით. ამ ბაზრის მთავარი ფუნქცია მდგომა-
რეობს უმოქმედო ფულადი სახსრების სასესხო კაპიტალად ტრანსფო-
რმაციაში.

ბანკების საფონდო ბაზრით გადამეტებული ორიენტაცია გამოწ-
ვეულია აგრეთვე არასაკმარისად გრძელვადიანი, მიმზიდველი ანაბ-
რებით. ამიტომაც ქვეყნის ეკონომიკისადმი საზღვარგარეთის საფინან-
სო ინსტიტუტების ნდობის აღდგენა და ქვეყნის საკრედიტო რეი-
ტინგის ამაღლება საშუალებას მისცემს ბანკებს სულ უფრო ხშირად
მოიზიდონ საზღვარგარეთიდან იაფი და საკმაოდ გრძელვადიანი რე-
სურსები. ეკონომიკის დაკრედიტების ზრდაზე მოთხოვნისა და
საბანკო სისტემის საკრედიტო პოტენციალის გაძლიერების თანხვედ-
რა თანდათანობით აძლიერებს მის რეალურ სექტორთან ურთიერთ-
მოქმედების ხარისხს.

საკრედიტო ორგანიზაციები უპირატესობას ანიჭებენ ნაკლებად
სარისკო ბაზრის სეგმენტზე მუშაობას. წარმოებები, რომლებიც
ფულად სახსრებს უკეთებენ აკუმულირებას და განათავსებენ
არამოქმედ აქტივებში, გარდაიქმნენ საწარმოო კრედიტორებად და
საკრედიტო ორგანიზაციებად.

„სამეცნიერო კრიზისის“ გადალახვა და „ინოვაციური უპირატე-
სობის“ ჭკვიანური გამოყენება საკმაო ძალისხმევას მოითხოვს საბანკო
სექტორის მხრიდან. საინვესტიციო პერსპექტივების შეფასებაზე უფრო
შემოქმედებითი მიდგომაა საჭირო. ამგვარად, ბანკებმა უნდა უარყონ
ღრმად ჩამჯდარი წარმოდგენა ინოვაციური ინვესტიციების გადაჭარ-



53

ბებულ რისკიანობაზე და საპროექტო შეფასების სტანდარტულ მიდ-
გომაზე.

ამასთან დაკავშირებით, საკრედიტო ორგანიზაციებმა ძირითადი
ყურადღება უნდა მიაპყრონ ინოვაციურ დაკრედიტებასთან დაკავში-
რებულ შესაძლებლობების შესწავლას, საინვესტიციო პორტფელის
ინოვაციური შემადგენლის რისკების ანალიზს, აგრეთვე რისკების მა-
რთვისა და კონტროლის მექანიზმების დამუშავებას, რომელიც დამა-
ხასიათებელია ინოვაციური ინვესტიციისათვის.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – ნათელა კაკაურიძე, საქართველოს ტუ-
რიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.

robaqiZe salome

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო
უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

finansuri bazris ganviTarebis ZiriTadi
tendenciebi

რეზიუმე
მსოფლიო პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ საგრძნობი მოგება აქვთ იმ

საკრედიტო ორგანიზაციებს, რომლებიც ოპერატიულად ნერგავენ სა-
ზოგადოების მიერ მოთხოვნილ ტექნოლოგიურ ინოვაციებს ანუ საინ-
ვესტიციო კაპიტალს განათავსებენ იმ კომპანიების აქციებში, რომლე-
ბიც ახორციელებენ უწყვეტ ტექნოლოგიურ განახლებას. თანამედროვე
კომპანიებმა, ვიდრე მათ მიერ რეალიზებული პროექტები დაიწყებენ
შემოსავლის მოტანას, სულ უფრო ხშირად დაიწყეს განვითარების ად-
რეულ სტადიაზე აქციონირება. აღნიშნული პროცესი ხელს უწყობს სა-
ფინანსო პროდუქტების შექმნას, რომლებიც საშუალებას გვაძლევენ
დავაზღვიოთ თანმხლები საფინანსო რისკები. საკრედიტო ორგანი-
ზაციები თავისი მხრივ, ისეთ ბიზნესში მონაწილეობით, რომელთა
პოტენციალი ჯერ მთლიანად არ არის გაშლილი, არაშესაბამისად და-
წეული ფასით იძენენ წილს და წილის შეძენით იღებენ სარგებელს.

საკრედიტო ინსტიტუტების პრაქტიკაში უდიდეს მნიშვნელობას
იძენს ინოვაციური შემადგენელი, რომელიც ზრდის ფასიანი ქაღალ-
დების როლს ბანკების საინვესტიციო პორტფელში. ახალი ინსტრუ-
მენტები მათ აძლევენ უფლებას წარმატებით შეამცირონ საკრედიტო
რისკები.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – ნათელა კაკაურიძე, საქართველოს ტუ-
რიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.
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РОБАКИДЗЕ САЛОМЕ
Учебный университет Академии наук туризма Грузии,

студентка второго курса
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Резюме
Мировая практика показывает, что существенная прибыль есть у тех

финансовых организаций, которые оперативно внедряют востребованные
обществом технологические инновации, или помещают инвестиционный
капитал в акции тех компаний, которые осуществляют непрерывное об-
новление технологий. Современные компании, до того, как ими реализо-
ванные проекты начнут приносить прибыль, все чаще начинают акцио-
нирование на ранней стадии развития. Этот процесс облегчает создание
финансовых продуктов, которые дают нам возможность застраховаться от
сопутствующих финансовых рисков. В свою очередь, кредитные органи-
зации, участием в таких бизнес процессах, потенциал которых еще пол-
ностью не раскрыт, ищут долю от несоответственно сниженных цен и
приобретением этой доли, получают прибыль.

В практике кредитных институтов огромное значение имеют иннова-
ционные составляющие, которые увеличивают роль ценных бумаг в
инвестиционном портфеле банка. Новые инструменты дают им право
успешно снизить кредитные риски.
Научный руководитель – Натела Какауридзе, академик Академии
наук туризма Грузии

ROBAKIDZE SALOME
THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE

FINANCIAL MARKET
Summary

World practice shows that there is a substantial profit for those financial
institutions that are rapidly adopting society demanded technological innova-
tion, or put capital investment in the shares of those companies which carry out
continuous updating of technology. Modern companies, before their realized
projects become profitable, are beginning to auctioning at an early stage of de-
velopment. This process facilitates the creation of financial products that give us
the opportunity to hedge against attendant financial risks. In own turn, credit
organizations, by participation in such business processes whose potential is not
yet fully open, look for a fraction of the inappropriately discount and acquisition
of this share get profit,

The innovative components that increase the role of the securities in the
investment portfolio have paramount importance for practice of credit institu-
tions. New tools allow them to successfully reduce credit risks.

Research supervisior – Natela Kakauridze
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გოცირიძე თათია
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის

უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

geguTis cixe-darbazi

გეგუთის ციხე-დარბაზი ფეოდალური ხანის საქართველოს
არქიტექტურული ძეგლია. ისტორიული ცნობები სასახლის ციხე-
დარბაზის შესახებ შემთხვევითი ხასიათისაა და სრულ სურათს
ვერც მშენებლობას და არქიტექტურაზე და ვერც ქართველთა მე-
ფეების ყოფა-ცხოვრებაზე ვერ გვაძლევს. ყველაზე ადრეული ის-
ტორიული ცნობა გეგუთის სასახლის შესახებ VIIIს. ეკუთვნის. ჯუ-
ანშერის თხზულების ,,ცხოვრება ვახტანგ გორგალისა" ერთ-ერთ
ნუსხაში ქართლის ერისმთავარი არჩილი ამბობს ,,წარვალ და და-
ვეშენები ციხესა გეგუთს და ქუთაისს".

არქეოლოგიური გათხრები გვიჩვენებს, რომ ჯერ კიდევ VIII

ს-ში აქ არა ერთი შენობა-ნაგებობა არსებობდა.
პირველად ციხე-დარბაზი ქართლის ცხოვრებაში დავით აღ-

მაშენებლის დროს 1120 წ. იხსენიება (ზ. ჭიჭინაძის გამოც. 1897 წ.
გვ. 360). 1123წლისშემოდგომას დავითი ნადირობდა და გეგუთში
ისვენებდა.

გეგუთის ნაგებობის თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ
იგი ერთსა და იმავე დროს სასახლეც იყო და სიმაგრეც. სწორედ
ამიტომ უწოდეს მას ციხე დარბაზი. იგი იყო არა მარტო დასასვე-
ნებელი და სანადირო ადგილი, არამედ ქართველი მეფეების ერთ-

ერთი საზამთრო რეზიდენციაც. ქართველი მეფეები ხშირად თვეო-
ბით რჩებოდნენ გეგუთის სასახლეში და აქედან განაგებდნენ
სახელმწიფო საქმეებს. აქ იმართებოდა მეფე-დიდებულთა მნიშვნე-
ლოვანი შეკრებები და შეხვედრები. ამ მიზანს ემსახურებოდა სა-
სახლეში მოწყობილი დიდი დარბაზები და მთელი რიგი პალატე-
ბი.

1165 წელს დიდი ლაშქრობის შემდეგ, გიორგი III გეგუთში
დაბრუნდა და აქედან შეიძლება დავასკვნათ, რომ იმ დროს მის
საჯდომად გეგუთი იყო.

1190-91 წ.წ. თამარის წინააღმდეგ აჯანყებული გიორგი რუსი
ქართველმა დიდებულებმა გეგუთში დასვეს სამეფო ტახტზე.
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1207 წელს დავით სოსლანის სიკვდილის შემდეგ, დიდ
მარხვაში, თამარი გეგუთში ბრძანდებოდა. აქედან უნდა და-ვას-
კვნათ, რომ მასთანვე სამეფო კარის სხვა მოხელეებიც იქნე-ბოდნენ.

1727 წელს აგვისტოში უსუდ-ბეგი, ისააკ ფაშის ძე, იმერეთს
მოვიდა თავად იაშვილთან გეგუთის სასახლეში. (ს. ჩხეიძის ისტო-
რია).

ვახუშტი ბატონიშვილი თავის ,,გეოგრაფიაში" ამბობს: ,,არს
გეგუთი, სადგური ზამთარს მეფეთა".

სამწუხაროდ, ისტორიული მასალები ამ ციხე-დარბაზის შე-
სახებ ძალზე მწირია, მკვლევართა აზრით, სასახლის მთავარი შე-
ნობა, ციხე-დარბაზი მეფე გიორგი III-მ ააშენა XIIს-ის II ნახ-ევარ-
ში, 1156 წლიდან. თუმცა ისიც დასტურდება, რომ მანამდე აქ არ-
სებობდა მეფეთა ,,სანადირო სახლი", რომლის ერთ-ერთ ოთახს იმ-
დენად დიდი ბუხარი ჰქონია, რომ იქ თავისუფლად შეიძლებოდა
ნანადირევი ცხოველის მთლიანად შეწვა. ბუხრის სიგრძე 3მ, ხოლო
სიღრმე 2მ ყოფილა.

სასახლე აშენებული იყო იმ დროს არსებულ ხშირ მუხის
ტყეში მდ. რიონის ახლოს. იგი მარტო მეფეთა რეზიდენცია კი არ
იყო, არამედ მეფეების სანადირო სადგომი. ეს ადგილი XII ს-მდეც
ძველთაგანვე განთქმული სანადირო იყო. თუმცა შესაძლებელია,
სასახლის ადგილას X-XI სს-ებში აქ სხვა შენობა იდგა, რომელიც
მტრის შემოსევების დროს იქნა განადგურებული.

სასახლე XIX ს-მდე არსებობდა და 1823 წელს იქნა დან-გრე-
ული. მისი კარგი ხარისხის აგური ქუთაისის სხვადასხვა შენობის-
თვის გამოუყენებიათ. შენობა ალბათ რამდენიმე საუკუნეს გაუძ-
ლებდა, მაგრამ რუსეთის მეფის კოლონიზატორულმა პოლიტიკამ
ხუროთმოძღვრების ეს შესანიშნავი ძეგლი გაანადგურა.

სასახლის ძირითადი ნაწილის გეგმა კვადრატს წარმოად-

გენს. მისი შიდა ნაწილი ჯვრის ფორმისა იყო. სასახლის შუაში
მდებარეობდა დარბაზი, რომელიც 20 მ. სიმაღლემდე აზიდული
გუმბათით მთავრდებოდა. გუმბათის დიამეტრი 14მ-ს შეადგენდა,
სივრცე კი 196 კვ.მ. სადარბაზო ოთახი გადახურული იყო გუმბა-
თით, რომელსაც ზევიდან სინათლის ხვრელი ჰქონდა. მთელ შენო-
ბას, ბუხრიანი ოთახითურთ 1300 კვ.მ. ფართობი უჭირავს, ხოლო
უფრო გვიან მინაშენების ჩათვლით 1700 კვ.მ.

სასახლეს შიგნით ჰქონია მრავალი სათავსო, 5 ოთახი, აბ-
ანო-აუზით, გასახდელი ოთახი წყლის გასაცხელებელი საქვაბით.
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სააბაზანო ოთახში წყლის მიწოდება ხდებოდა თიხის მილგაყვანი-
ლობით, რომლის ნარჩენები ახლაც არსებობს კედლებში.

ციხე-დარბაზის გვერდით მდებარეობდა შუა საუკუნეებში
აგებული კარის ეკლესია, წმ. ელიას ეკლესია და წმ. გიორგი ეკლე-
სია. მათ ერთნავიანი ბაზილიკა აქვთ და ნაშენი არის ქვიტკირისა-
გან. აქვეა აგურისა და კირისაგან ნაშენი ციხე.

მრავალი ქარტეხილის მოწმე ციხე-დარბაზი XVIII საუკუნის
უკანასკნელ წლებამდე კარგად იყო შემონახული. მაგრამ იგი ძა-
ლიან დაზიანდა იმერეთის მეფის სოლომონ I-ის მეფობის პერი-
ოდში მომხდარი ბრძოლების დროს. ქუთაისის გენერალ-გუბერნა-
ტორ ორლოვის თქმით, ძეგლის დანგრევა და გაპარტახება გასული
საუკუნის 20-იან წლებში დაიწყო, როდესაც აქედან დიდი რაოდე-
ნობით მიჰქონდათ აგური ქუთაისში ახალი შენობების ასაგებად.

ამ დროიდან დაწყებული ციხე-დარბაზი სულ უფრო კარგავდა წი-
ნანდელ სახეს და ჩვენამდე მხოლოდ ნანგრევებმა მოაღწია.
მეცნიერ ხელმძღვანელი - ნატო ჟორჟოლიანი, საქართველოს
ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

გოცირიძე თათია
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის

უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

geguTis cixe-darbazi

რეზიუმე
ნაშრომში ხაზგასმულია გეგუთის ციხე-დარბაზის

ისტორიული მნიშვნელობა, მისი როგორც საქართველოს
ფეოდალური ხანის არქიტექტურული ძეგლის ღირებულება და
მინიშნებულია ამ საინტერესო ტურისტული ობიექტის შესწავლის
აუცილებლობაზე შემეცნებითი ტურიზმის თვალსაზრისით.

მეცნიერ ხელმძღვანელი - ნატო ჟორჟოლიანი, საქართველოს
ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
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xecuriani giorgi

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის
უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

internetis roli turistul saqmianobaSi

მე-20 საუკუნის დასასრულსა და 21-ე საუკუნის დასაწყისში ფაქ-
ტიურად ახალი ცივილიზაცია წარმოიქმნა, თანამედროვე კულტურის
აუცილებელ ელემენტებად იქცნენ პერსონალური და მულტიმედია,
ვიდეო და ლაზერები, ვირტუალური რეალობა და ინტერნეტი, მედია
დიზაინი და სხვა.

თურიზმს დღეისათვის მთელ მსოფლიოში განსაკუთრებული
მნიშნველობა ენიჭება. საინფორმაციო ტექნოლოგიების მრავალფე-
როვანი შესაძლებლობები მათი სხვადასხვა მიმართულებით გამოყე-
ნების საშუალებას იძლევა, ინფორმაციული ტექნოლოგიები დიდი ხა-
ნია მსოფლიოში გართობისა და დასვნების ერთ-ერთ შემადგენელ ნა-
წილად იქცა.

საქართველოში ტურიზმის განვითარებას დიდი შესაძლებ-ლობები
გააჩნია, კერძოდ, ,,ევრაზიის ხიდის" და ,,აბრეშუმის დიდი გზის"
სივრცე ტურიზმის განვითარების ბრწყინვალე პერსპექტივას სახავს.
საქართველოში ღმერთის მიერ ყველაფერია შექმნილი სტუმრების
მისაღებად. ბუნებამ ის გეოგრაფიული ჰარმონიით დააჯილდოვა.

საქართველო უძველესი დროიდან ჩართული იყო უძველესი
ცივილიზაციების არეალში. 3500 წლის წინათ ძველი ბერძნების - არ-
გონავტების შემოსვლა საქართველოში უნდა განვიხილოთ ტურიზმის
დასაწყისად, ხოლო არგონავტები პირველ ტურისტებად.

ტურისტული პროდუქტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, საჭიროა
ბიზნეს საქმიანობის ავტორიზაცია და ტურპროდუქტის წარდგენი-
სათვის სხვადასხვა ვიზუალური მასალის მომზადება, რომელიც ინ-
ტერნეტის საშუალებით კიდევ უფრო ჩქარი ტემპით მიეწოდება პოტ-
ენციურ მომხმარებლებს.

ინტერნეტის მომხმარებელი მოიძიებს ინფორმაციას ნებისმიერი
კომპიუტერიდან, რომელიც ჩართულია ქსელში, გვერდების მოსაძი-
ებლად ვიყენებთ ბრაუზერებს, ხოლო ნებისმიერი ინფორმაციის მო-
სანახად არსებობს მრავლანაირი საძიებო სისტემა. ამჟამად ტურის-
ტული მოსამხურების რეკლამის განთავსება ინტერნეტის ქსელში გა-
ცილებით ეფექტურია, ვიდრე სხვა საინფორმაციო საშუალებების
გამოყენება; ონლაინური ტურისტული რესურსები შეიძლება დავყოთ
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როგორც: სპეციალიზირებული ტურისტული პორტალები და ვებ-
გვერდები, - ზოგადი დანიშნულების ვებ-გვერდბი, სადაც განთავ-
სებულია ტურისტული ინფორმაციის განყოფილებები; ტურფირმა,
ტუროპერატორის ვებ-გვერდები, ტურფირმა-ტურაგენტების ვებ-
გვერდები; მგზავრთა პირადი ვებ-გვერდები.

ტურისტული პორტალები არის ონლაინური რეკლამის სისტემები,
რომლებიც ხელს უწყობენ რეკლამის განმთავსებლებს ანუ ტუროპე-
რატორებს და ტურაგენტებს საკუთარი მომსახურების გაყიდვაში,
ისინი მომხმარებელს სთავაზობენ ტურისტული თემატიკის საკმაოდ
დიდი მოცულობის ინფორმაციას როგორიცაა: ინფორმაცია ქვეყნების
შესახებ, ამინდის პროგნოზი, ინფორმაცია ვიზებზე, პასპორტებზე,
სასარგებლო რჩევები და სხვა როგორც მომავალი შუამავლები, პორტა-
ლები ტურფირმებს შესაძლებლობას აძლევენ განაცხადონ საკუთარი
თავისა და ტურპროდუქტის შესახებ.

ინერნეტით ხშირად იძენენ სასტუმროთა ნომრებს, ავიაბილეთებს.
დღეს ძალიან იოალად შესაკვეთია ნომერი სასტუმროში, როგორც სპე-
ციალიზირებულ ტურისტულ საიტზე, ასევე სასტუმრო ასოციაციების
ვებ-გვერდებზე. ვებგვერდებმა კლიენტი უნდა დააკმყოფილოს სრუ-
ლად, უნდა იყოს უბრალო, ადვილად გასაგები;

საინტერესოა ვებსაიტი, რომელზეც განთავსებულია მონაცემთა
ბაზა საქართველოში არსებული კურორტების, ტურისტული სააგენ-
ტოების და მათ მიერ შემოთავაზებული სერვისების შესახებ. ამ რე-
სურსის მეშვეობით ნებისმიერ მსურველს შეეძლება შეიტყოს სხვადა-
სხვა საგზურის ტარიფები, საქართველოში არსებული სასტუმროებზე
ინფორმაცია, ანუ მთელი ის ინფორმაცია, რომელიც დასვენების და-
გეგმვაში დაეხმარება.

ტურისტებისათვის ქუთაისზე მრავალ ინფორმაციას შეიცავს საიტი
ვირტუალური მოგზაურობა ქუთაისში იმერეთის ტურისტული პო-
ტენციალის შესახებ. ინფორმაცია განთავსებულია პორტალზე.

ამჟამად ინტერნეტ სამყაროში ძალიან ბევრი ტურისტული ვებ
გვერდი არსებობს, სადაც ტურისტული სასტუმროების, ავიაბილე-
თებისა თუ კურორტების შესახებ გარკვეული ინფორმაციის გაგება
შეგიძლია.

ტურისტებს ყოველთვის მოსწონთ იმ ვებ-გვერდების სტუმრობა,
სადაც სრულყოფილად გებულობენ ტურის მგზავრობის, ფასების
შესახებ დაწვრილებით ინფორმაიას, რისი გაგების საშუალებასაც სამ-
წუხაროდ ქართული საიტები ნაკლებად იძლევიან.
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ტურისტების გამოკითხვის შედეგები ცხადყოფს, რომ დღესდღე-
ობით მსოფლიოში ტურისტებისათვის ინფორმაციის მთავარ წყაროს
ინტერნეტი წარმოადგენს.

ამრიგად, ტურიზმი წარმოადგენს ინფორმაციულად დატვირთულ
საქმიანობას.

მეცნიერ ხელმძღვანელი - ნატო ჟორჟოლიანი, საქართველოს ტუ-
რიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

xecuriani giorgi

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის
უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

internetis roli turistul saqmianobaSi

რეზიუმე
ტურიზმი არის საქმიანობა, რომელიც ემსახურება ინფორმაციის

მოხმარებას და უზრუნველყოფს ამ ინფორმაციის შეგროვებას, გამო-
ყენებას და მის გაგზავნას.
მეცნიერ ხელმძღვანელი - ნატო ჟორჟოლიანი, საქართველოს ტურიზ-
მის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

ХЕЦУРИАНИ ГИОРГИ
Учебный университет Академии наук туризма Грузии,

студент второго курса

РОЛЬ ИНТЕРНЕТА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Туризм - это деятельность, которая служит в качестве источника
информации. Который может собирать информацию, использовать ее,
обрабатывать и отправлять.

Научный руководитель – Нато Жоржолиани, академик Академии
наук туризма Грузии

CHETSURIANI GIORGI
Summary

The  role os the internet in tourism activity
Tourism is an activity which serves as a pravider of information. Which

can gather the information, use it, procesand send.
Research supervisior – Nato Jorjoliani
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საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო
უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

turizmi da politikur-samarTlebrivi garemo

ტურიზმის ინდუსტრია მსოფლიო ეკონომიკის ერთ-ერთი ყვე-
ლაზე დიდი დარგია. ტურიზმი განსაკუთრებით დიდ მნიშვნელო-
ბას იძენს მსოფლიოს ხალხთა მშვიდობიანი თანაარსებობისათვის.
იგი ხელს უწყობს კეთილმეზობლური პოლიტიკის განმტკიცებას,
სოციალურ-ეკონომიკურ თანამშრომლობას და დიალოგს კულტუ-
რათა შორის. საქართველოს თავისი გეოპოლიტიკური მდებარეობი-
თა და არსებული ბუნებრივი, ისტორიული თუ კულტურული რე-
სურსებით ტურიზმის განვითარების უზარმაზარი შესაძლებლობა-
ნი გააჩნია. ამის გამო საჭიროა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის ხე-
ლსაყრელი შესაძლებლობები, რომლებსაც ტურიზმის შემდგომი გა-
ნვითარება გვთავაზობს [1].

ტურიზმი, ჯერ ერთი, მოგზაურობაა, ადამიანთა გადაადგილება
დროსა და სივრცეში, ახალი ქვეყნების, ხალხების, კულტურების,
ცივილიზაციების აღმოჩენა, გაცნობა, გეოგრაფიული ცნობისმოყვა-
რეობის დაკმაყოფილება; მეორე _ ტურიზმი დღეს უკვე დიდი,
მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი საქმიანობაა, რომელშიც ასობით
მილიონი ადამიანია ჩართული და საქმიანი თუ ცხოვრებისეული
ინტერესითაა დაკავშირებული; მესამე _ ტურიზმი ეკონომიკის დი-
დი დარგია, _ ინდუსტრია, საკუთარი სუბიექტებით, ობიექტებით,

სახეებით, ნაირსახეობებითა და ურთიერთობების თავისებურებე-
ბით, და ბოლოს, ტურიზმი _ სპეციფიკური ბიზნესია, _ მომსახუ-
რების სფეროს მრავლისმომცველი სფერო.

დღეს ეს დარგი ჩვენი სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის
ერთ-ერთი პრიორიტეტი გახდა. ტურიზმის განვითარების თვალსა-
ზრისით ქვეყანაში, მნიშვნელოვანი დადებითი ძვრები უკვე შეინი-
შნება: ტარდება ინფრასტრუქტურის გაფართოების და კეთილმოწ-
ყობის მასშტაბური სამუშაოები, უკვე ფუნქციონირებს 380-მდე და
შექმნის პროცესშია რამოდენიმე ათეული სასტუმრო, თანდათან ყა-
ლიბდება კადრების მომზადების სისტემა. შესაბამისად, იზრდება
ტურისტების ნაკადი. საქართველოს სასტუმროებში სხვა ქვეყნები-
დან დასვენებისა და რეკრეაციის მიზნით ჩამოსულთა რაოდენობა
მარტო 2005 წლის მანძილზე 3084-დან 7317-მდე გაიზარდა, ხოლო
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შემდეგ 2006 წელს ეს მაჩვენებელი 12646 კაცამდე ავიდა, 2008

წლის მოვლენების შემდგომ ტურისტების რიცხვი მკვეთრად შემ-
ცირდა და 2009 წლისათვის 1509 კაცი შეადგინა. მაგრამ თუ დავაკ-
ვირდებით სტატისტიკურ მონაცეებს 2009 წლიდან დღემდე ზრდის
ტემპი საშუალოდ შეადგენს 1,122%. მიუხედავად ზრდის ტენდენ-
ციისა, საქართველოში ტურიზმი ჯერ არ არის საკმარისად განვი-
თარებული და მისი წილი საქართველოს მთლიან ეროვნულ პრო-
დუქტში ჯერ კიდევ მცირეა. არადა, ქვეყანა საკმაო რესურსებს
ფლობს ამ დარგის განვითარებისთვის და მათ ეფექტიან, გონივ-
რულ ათვისებას მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და სოციალური მო-
გების მოტანა შეუძლია.

ტურიზმის სფეროში ძირითადი პარამეტრების შეფასებისა და
პროგნოზირებული მაჩვენებლების გაანგარიშების მიზნით საჭიროა,
ჩვენი ქვეყნის ტურიზმის სტატისტიკის პრაქტიკაში რიგი დეფინი-
ციებისა და აღრიცხვის საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნების თა-
ნამედროვე მეთოდების დანერგვა.

ჩვენი აზრით ტურიზმის განვითარების სტრატეგიასთან დაკავ-
შირებით გასათვალისწინებელია შემდეგი პრობლემები:

• ტურისტული ინფრასტრუქტურის დაბალი ხარისხი;
• ტურიზმის დარგში კომპეტენტური პერსონალის ნაკლებო-

ბა;
• უსაფრთხოების პრობლემები;
• კავკასიის რეგიონის არასტაბილურობა;
• ინვესტიციების ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორები.

პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს საქართველოში ტურიზ-
მის განვითარების სტრატეგია და შესაბამისად ის ნაბიჯები, რომ-
ლებიც ამ ზრდას უზრუნველყოფენ. საქართველოში ტურიზმის სა-
თანადოდ განვითარებისათვის და ტურისტული პროდუქტის წინ-
წაწევისათვის უნდა მომზადდეს სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც
სტრატეგიული გეგმიდან უნდა გამომდინარეობდეს.

მნიშვნელოვანია, რომ ტურიზმის პოლიტიკის პრიორიტეტული
მიმართულებებისა და მოკლე და გრძელვადიანი სამოქმედო გეგ-
მის განსაზღვრის მიზნით მოხდეს შეჯერებული პოზიციების ჩამო-
ყალიბება. ყოველივე ზემოაღნიშნული დადებით გავლენას იქონი-
ებს ტურისტული პროდუქტის მიმართულებით განსახორციელებე-
ლი ღონისძიებების ეფექტიანად დაგეგმვისა და განხორციელების
მიმართულებით.
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ტურიზმი ხომ სწორედ ის სფეროა, სადაც წარმატება სწორედ
იმაზეა დამოკიდებული, თუ რამდენად შეძლებს ქვეყანა ტურის-
ტის მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და მათი უსაფრთხოების უზ-
რუნველყოფას. ამდენად, ქვეყანაში არსებული სხვადასხვა ექსტრე-
მალური, არასასურველი პირობები პირდაპირ აისახება იმ სფერო-
ში, რომელიც ადამიანის გაჯანსაღებას, დასვენებას, რეკრეაციას ემ-
სახურება.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – ნარგიზა ქარქაშაძე, აკაკი წერეთლის
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფე-
სორი.

გამოყენებუული ლიტერატურა 1.www.nplg.gov.ge/dlibrary/collect/0002/
000356/Meladze%20M.pdf გვ.3
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საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო
უნივერსიტეტის II კურსის სტუდენტი

turizmi da politikur-samarTlebrivi garemo

რეზიუმე
სტატიაში `ტურიზმი და პოლიტიკურ-სამართლებრივი გარე-

მო~ წარმოდგენილია ტურიზის როლისა და მნიშვნელობის შესახებ
საქართველოში და რა გავლენას ახდენს მის განვითარებაზე ქვე-
ყანაში არსებული პოლიტკური და სამართლებრივი გარემო. ახსნი-
ლია თუ რა გავლენა მოახდინა ტურიზმის განვითარებაზე პოლი-
ტიკურმა არასტაბილურობამ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებმა.
ამიტომ აუცილებელია საქართველოს მთავრობამ მეტი ყურადღება
მიაქციოს ამ დარგის განვითარებას. ფრო გაამყაროს ტურიზმი და
მიმზიდველი უცხოელი ტურისტებისათვის.
მეცნიერ ხელმძღვანელი – ნარგიზა ქარქაშაძე, აკაკი წერეთლის
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფე-
სორი.
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ЦУЛАЯ ЛАЛИ
Учебный университет Академии наук туризма Грузии,

студентка второго курса
ТУРИЗМ И ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ СРЕДА

Резюме
В статье « Туризм и политико-правовая среда» представлены роль и

значение туризма в Грузии и какое влияние оказывает на его развитие
существующая в стране политическая и правовая среда. Объяснено, какое
влияние оказывала на развитие туризма политическая нестабильность в
результате событий августа 2008 года. Поэтому необходимо, чтобы пра-
вительство Грузии сыграло большую роль в развитии этой отрасли, что
выражается в принятии соответствующих законов и улучшении меропри-
ятий по безопасности. Также необходимо внести определенные изме-
нения, чтобы еще более укрепить положение предприятий туризма и соз-
дать условия, привлекательные для иностранных туристов.
Научный руководитель – Наргиза Каркашадзе, Государственный
университет Акакия Церетели, ассоциированный профессор

TSULAIA LALI

TOURISM AND POLITIC-LEGAL ENVIRONMENT
Summary

In clause " Tourism and politic-legal environment " are submitted a role
and meaning(importance) of tourism in Georgia and what influence renders on
his(its) development political in country political and legal environment. Is ex-
plained, what influence rendered on development of tourism the political insta-
bility as a result of events of August, 2008.   Therefore it is necessary, that the
government of Georgia has played the large role in development of this branch,
that is expressed in acceptance of the appropriate laws and improvement of
measures on safety. Also it is necessary to bring in the certain changes even
more to strengthen a rule(situation) of the enterprises of tourism and to create
conditions attractive to the foreign tourists.
Research supervisior-Nargiza Karkashadze, State university Akaki Were-
teli, associated professor.
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tuberkuliozi da Tanamedroveoba

ტუბერკულიოზის გავრცელება ბევრად არის დამოკიდებული
ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე, კვების რაციონზე, ჯანმრთელო-
ბის დაცვის სისტემის სრულყოფაზე, მაგრამ დღეს იგი შეძლებულთა
და სოციალურად უზრუნველყოფილთა დაავადებადაც იქცა. ტუბერ-
კულიოზი ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც იწვევეს რამდენიმე სა-
ხეობის მიკრობაქტერია, ტუბერკულიოზი ყველაზე ხშირად აზიანებს
ფილტვებს. მეოცე საუკუნემდე იგი პრაქტიკულად განუკურნებელი
დაავადება იყო. ტუბერკულიოზის გამომწვევი- ტუბერკულოზის მიკ-
რობაქტერია კოხის ჩხირითაც არის ცნობილი, იგი შეიძლება იყოს ჩა-
სუნთქულ ჰაერშ, ნახველის წვეთბში, ჭურჭელზე და ა.შ. ტუბერ-
კულიოზი არამარტო ჰაერწვეთოვანი გზით გადამდები ინფექციაა,
არამედ მტვრითაც გადაიტანება, ნესტიან ადგილებში სადაც მზის სხი-
ვები ვერ აღწევს, ტუბერკულოზის გამომწვევი ბაქტერიები დიდხანს
ინარჩუნებენ სიცოცხლის უნარიანობას, ხშირად და კარგად განათბულ
ადგილებშ, მზის სხივებს, კერძოდ კი ულტრაიისფერი სხივების პირ-
დაპირი მოქმედებით ისისნი მალე იღუპებიან.

ტუბერკულოზის საშიშროება იმაში მდგომარეობს, რომ დაავა-
დება ზოგჯერ ფარულად მიმდინარეობს, ზოგჯერ კი მის სიმპტომებს,
უბრალოდ სათანადო ყურადღებას არ აქცევენ, საბოლოოდ პაციენტები
დაგვიანებით მიმართავენ სამედიცინო დაწესებულებას, ამ შემთხვე-
ვაში ლი მკურნალობა მოითხოვს მეტ დროს, ძალისხმევას და რაც მთა-
ვარია შესაძლოა უშედეგოც კი აღმოჩნდეს. ტუბერკულოზის გადამდე-
ბი ფორმით დაავადებულმა ერთი წლის განმავლობაში შესაძლოა 10-
15 ჯანმრთელი ადამიანი დააინფიციროს, განსაკუთრებული საფრთხე
ემუქრებათ ოჯახის წევრებსა და მასთან მჭიდრო კონტაქტში მყოფ
პირებს.

მურნალობის დაწყებიდან 2-3 კვირის შემდეგ მკურნალობის
ადეკვატური სქემის შერჩევისა და სამკურნალო რეჟიმის სწორად დაც-
ვის პირობებში, როგორც წესი პაციენტი აღარ არის ბაცილაგამყოფი.
არსებობს შემთხვევები, როდესაც ტუბერკულიოზის მიკრობაქტერია
ორგანიზმში მრავალი წლის განმავლობაში რჩება, ყოველგვარი სიმ-
პტომების გარეშე. ასეთ შემთხვევებს ტუბერკულიოზის ლატენტურ
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ინფექციას ანუ ლატენტურ ტუბერკულიოზს უწოდებენ. ლატენტური
ტუბერკულიოზის მქონე ადამიანი უსიმპტომო და არაგადამდებია.
ლატენტური ტუბერკულოზის გამოვლენა შესაძლებელია სხვადასხვა
იმუნური სინჯით, მათ შორის ტუბერკულიოზის კანის ტესტის, მან-
ტუს სინჯის მეშვეობით. ჩვეულებრივ ლატენტური ტუბერკულიოზის
მქონე პირების 5-10 %-ს ცხოვრების მანძილზე აქტიური ტუბერკუ-
ლიოზი უნვითარდებათ, აქტიური ტუბერკულიოზის განვითარების
რისკი განსაკუთრებით მაღალია ინფეცირებიდან პირველი რამდენიმე
წლის განმავლობაში.

პათოგენოზი: ზემო სასუნთქ გზებში ტუბერკულოზის მიკრობაქ-
ტერიის მოხვედრისას დაავადები სგანვითარებისაგან ორგანიზმს
იცავს მუკოცილიარული ბარიერი. თუმცა გარკვეულ პირობებში, ტუ-
ბერკულოზის მიკრობაქტერია გადალახავს მუკოცილიარულ ბარიერს
და ხვდება ფილტვის ალვეოლებში, სადაც გამრავლებას იწყებს და აყა-
ლიბებს პნევმონიურ ფოკუსს. ინფიცირებიდან 2-8 კვირის განმავლო-
ბაში იმუნური სისტემა მიკრობაქტერიის შეჭრის საწინააღმდეგოდ
ააქტივებს უჯრედულ პასუხს- მიკროფაგებისა და ლიმფოციტების
მეშვეობით, რაც აფერხებს მიკრობაქტერიების გამრავლებას.

მიკროფაგების არასაკმარეისი აქტივაციისას ფაგოციტოზი არა-
ეფექტურია, მიკრობის გამრავლება არაკონტროლებადია და იწვევს
დაავადების განვითარევბის პირველად ტუბერკულიოზს. ეს პროცესი
შეიძლება ორგანიზმის სხვადასხვა ნაწილში განვითარდეს, თუმცა
ყველაზე ხშირად ფილტვები ზიანდება.

ფილტვის ტუბერკულიოზის დამახასიათებელი სიმპტომებია:
- ხველა ნახველით
- სხეულის ტემპერატურის მომატება, ოფლიანობა
- წონის კლება
- სისხლიანი ნახველი
- ტკივილი გულმკერდის არეში
- უმადობა
- საერთო სისუსტე
- ადვილად დაღლა
- ქოშინი
ტუბერკულიოზი ჯერ კიდევ რჩება მსოფლიო ჯანდაცვის პრობ-

ლემად. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის გაანგარიშებით,
მსოფლიოში აქტიური ტუბერკულიოზით ყოველწლიურად ავადდება
9 მილიონამდე ადამიანი და იღუპება 2 მილიონზე მეტი ადამიანი.
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პრობლემას ქმნის ასევე ტუბერკულიოზის არსებული, მაგრამ გამოუვ-
ლენელი შემთხვევები, რომლის რიცხვიც 3 მილიონს აღწევს. ტუბერ-
კულიოზმა იმსხვერპლა ძალიან ბევრი კორიფე, ყველასათვის ნაცნობი
და საყვარელი საზოგადო მოღვაწეები, მაგალითად:
1. ეგნატე ნინოშვილი - ქართველი მწერალი, რომელიც ბათუმში

დაავადდა
2. ლადო ასათიანი, ქართველი პოეტი, 1939 წ. ტუბერკულიოზით

დაავადებული პოეტი სავალდებულო სამხედრო სამსახურში
გაიწვიეს, სამხედრო ექიმებმა გულისხმიერება გამოიჩინეს და
ავადმყოფი პოეტი უკან დააბრუნეს, 1943 წელს, გარდაიცვალა

3. ტომას ვულფი - ამერიკელი ნოველისტი, მოგზაურობისას ტვინის
ტუბერკულიოზით დაავადდა და მალევე გარდაიცვალა

4. ფრიდრიხ შილერი- გერმანელი პოეტი, ფილოსოფოსი
5. ჟან-ჟაკ რუსო ფრანგი მწერალი, ფილოსოფოსი, 2 ივლისს მოუ-

ლოდნელად გარდაიცვალა
6. ალექსანდრე პოპი- ინგლისელი პოეტი
7. სიდნი ლაინერი- ამერიკელი მუსიკოსი, პოეტი
8. ონორე დე ბალზაკი
9. ანტონ ჩეხოვი - რუსი მწერალი
10. მასაოკა შიკი - იაპონელი მწერალი, პოეტი

ტუბერკულიოზის პრევენცია მოიცავს, მაღალი რისკის ჯგუფების
გამოვლენას, ადრეულ დიაგნოსტიკას და მკურნალობას, ახალშობილ-
თა ვაქცინაციით, მაღალი რსკის ქვეშ შედიან აქტიურ ტუბერკულო-
ზით დაავადებულის ოჯახის წევრები, თანამშრომლები, მეგობრები.

მკურნალობა ტარდება რამდენიმე ანტიბიოტიკით ხანგრძლივი
დროის განმავლობაში.
მეცნიერ ხელმძღვანელი–ნატო ტეფნაძე
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რეზიუმე
დღეისათვის ცნობილია რომ მსოფლიოს მოსახლეობის ერთი მე-

სამედი ინფიცირებულია ტუბერკულოზის მიკობაქტერიით. ახალი
შემთხვევები მოსახლეობის 1%–ში ერთი წლის განმავლობაში. 2014
წელს აქტიური ტუბერკულოზის 9,6 მილიონი შემთხვევა გამოვლინ-
და, რომელთაგან 1,5 მილიონი პაციენტი გარდაიცვალა. გარდაც-
ვლილთაგან 95% განვითარებადი ქვეყნების მოქალაქეები იყვნენ.
ახალი შემთხვევების რაოდენობამ იკლო 2000 წლიდან. აზიისა და აფ-
რიკის მოსახლეობის 80% ტუბერკულინით ტესტირებისას დადებით
შედეგს აჩვენებს, ხოლო ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს მაჩვე-
ნებელი 5-10%–ს უდრის. თემის მიზანიც ეყრდნობა ამ სტატისტიკურ
მონაცემებს, რომ მოკლედ, და კონკრეტულად გააცნოს საზოგადოებას
ისეთი ვერაგი დაავადება ,როგორიც ტუბერკულოზია, რადგან
მიუხედავად უდიდესი მიღწევებისა მედიცინაში, იგი მაინც რჩება
ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ სენად სამყაროში.

მეცნიერ ხელმძღვანელი–ნატო ტეფნაძე

ДЖАЛАГОНИА НИНО
Учебный университет Академии наук туризма Грузии,

студентка второго курса

ТУБЕРКУЛЕЗ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Резюме

В настоящее время известно, что одна треть населения мира ин-
фицировано микобактерией туберкулеза. Новые случаи появляются в 1 %
населения в течение одного года. В 2014 году выявилось 9,6 миллионов
случаев активного туберкулеза, из которых 1,5 миллиона пациентов скон-
чались. 95 % умерших были гражданами развивающихся стран. Коли-
чество новых случаев уменьшилось с 2000 года. 80 % населения Азии и
Африки показывают положительный результат при тестировании тубер-
кулином, а в США этот показатель составляет 5-10 %. Цель темы опира-
ется на эти статистические данные, чтоб кратко и конкретно ознакомить
общество с таким коварным заболеванием как туберкулез, так как нес-
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мотря на большие достижения в медицине он все равно остается одним из
распространенных видов в мире.

Научный руководитель – Нато Тепнадзе

DJALAGONIA NINO

TUBERCULOSIS AND MODERNITY
Summary

It is now known that one third of the world's population is infected with
Mycobacterium tuberculosis. New cases appear in 1% of the population within
one year. In 2014, there were 9.6 million cases of active tuberculosis, of which
1.5 million patients died. 95% of the deceased were citizens of developing
countries. The number of new cases has decreased since 2000. 80% of the popu-
lation of Asia and Africa show a positive result when tested with tuberculin, and
in the United States, this figure is 5-10%. The purpose of the topic is based on
these statistics in order to briefly and specifically acquaint the society with such
an insidious disease as tuberculosis, since despite great achievements in medi-
cine it still remains one of the most widespread species in the world.

Research supervisior–Nato Tepnadze
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Ежегодно из недр Казахстана извлекаются миллионы тонн гор-
ных пород. С учетом геологических условий и экономических выгод зна-
чительная часть сырья, добываемая открытым способом, относится к энер-
гетическим ресурсам, рудным и нерудным полезным ископаемым. В про-
цессе разработки карьеров разрушается самый устойчивый компонент
природы – литогенная основа, которая представляет арену для геолого-
геохимических процессов. В результате горнотехнического воздействия
трансформируются гидрогеологические условия и уничтожаются наиболее
пластичные компоненты – почва и растительный покров. Следовательно,
открытая добыча оказывает комплексное негативное воздействие на при-
родную среду, которое в современных условиях роста промышленного
производства будет только усиливаться.

Республика Казахстан располагает огромными земельными богат-
ствами. Единый государственный земельный фонд насчитывает 272,5 млн.
гектаров. Рациональное использование всех земельных ресурсов, и, преж-
де всего сельскохозяйственного назначения, регулирование земельных от-
ношений, связанных с этим, представляет собой весьма сложную пробле-
му. Её решение требует максимального вовлечения земель в народнохозя-
йственный оборот; повышения интенсивности использования продуктив-
ных угодий и культуры земледелия; активной борьбы с эрозией почв во
всех её проявлениях, а также с другими отрицательными воздействиями на
землю, её порчей и загрязнением [1].

Алматинскаяч область - это регион с богатыми природными ре-
сурсами, потенциально способствующие высокому уровню развития эко-
номики. Однако, исторически сложившаяся, ресурсно-сырьевая и моно-
культурная система природопользования и осуществляемое без учета
природных условий, национальных традиций хозяйствование, как в целом
по республике  так и в Алматинской области, привели к образованию мно-
жества экологических проблем. Для решения таковых, в мире создается
множество экологических программ, которые помогают обеспечивать
охрану окружающей среды [2].

Геоэкологическая оценка территории - это процесс систематичес-
кого анализа и оценки экологических и связанных с ними социальных и
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иных последствий намечаемой деятельности, а также учет результатов
этого анализа до принятия решения об осуществлении данной деятель-
ности [3].

При геоэкологических исследованиях используются методичес-
кие приемы различных отраслей науки, в частности геологии, горного
дела, географии, биологии, экологии, экономики. Это с одной стороны,
способствует всестороннему изучению объектов исследования, а с другой
- позволяет находить нестандартные пути решения геоэкологических
задач. Геоэкология использует трансформированные ранее географией и
экологией сравнительный, системный, временной подходы, восприятие
действительности как гетерогенной целостности. Однако традиционные,
например геологические методы эффективные во многих случаях, требу-
ют существенной доработки при исследовании таких сложных объектов,
как техногенные и техногенно-преобразованные грунты. Таким образом,
возникает необходимость рационального комплексирования различных
методов в зависимости от характера решаемых задач, природных особен-
ностей и специфики техногенных изменений: моделирование, районирова-
ние, системный анализ и др. [4].

Для определения геоэкологической оценки компонентов при-
родной среды Алматинской области были определены  ключевые точки, к
которым относятся физико-химические свойства почвы, а именно:  общий
гумус, кислотность почв, азотный режим почв и подвижные соединения
фосфора и калия.

Органическое вещество почвы представлено органическими ос-
татками живых организмов, продуктами их метаболизма, а так же специ-
фическими органическими соединениями, носящими название почвенного
гумуса. По современным представлениям все органические вещества,
находящиеся в почвенной массе генетических горизонтов, делятся на две
группы [5].

Среди материальных ценностей, которыми располагает чело-
вечество, особое место занимает почвенный покров, который будучи во-
влеченным в общественное производство,  выступает как средство произ-
водства. Если он правильно используется, то его качество повышается, что
находит свое отражение в улучшении состава и структуры почвенного
покрова, а именно в рациональном использовании земельного фонда РК
[6].

Осуществление мер, связанных с рациональным и эффективным
использованием и охраной земельных ресурсов республики, обуславлива-
ет необходимость всестороннего изучения земель и получения соответ-
ствующей информации в масштабе республики. Важно иметь не только
сведения о количестве, состоянии и качестве земельных ресурсов страны.,
но и об их потенциальных возможностях.
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Таким образом, в рамках геоэколого-социоэкономического под-
хода предусматривается усиление экологического аспекта, в связи с чем
разработан методический инструментарий геоэкологической оценки
территории, основанный на оценке устойчивости геосистем (экосистем) к
антропогенным воздействиям и позволяющий осуществлять прогнози-
рование и контроль техногенной нагрузки, а также детализацию возмож-
ных экологических последствий при осуществлении многокритериального
выбора управленческого решения. В результате исследования сформули-
рован алгоритм выполнения геоэкологической оценки территории
Алматинской области по комплексному критерию устойчивости к антро-
погенному воздействию [7].
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Аннотация:
В современных условиях с целью сохранения экосистемы при ее вов-

лечении в хозяйственный оборот необходимо проведение упреждающих
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геоэкологических оценок для выявления степени ее устойчивости к пред-
полагаемому антропогенному воздействию. Обобщен и  систематизирован
материал по геоэкологическому состоянию природных компонентов  Ал-
матинской области. Алматинская область является районом с интенсив-
ным антропогенным воздействием. Это связано с развитием промышлен-
ности, транспорта, что приводит к ухудшению состояния почвенного пок-
рова, развитию нежелательных процессов минерализации гумуса. Дру-
гими проблемами, связанными с антропогенным воздействием являются
изменение газового состава атмосферного воздуха, что влечет  ухудшение
и изменение состояния растительного покрова.
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Геоэкологическое состояние, природные компоненты, антропогенное
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АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ
АСПЕКТОВ АБОРТА

Актуальность. Произошедшие в мире за последние десятилетия
социальные преобразования значительно изменили положение женщины,
способствовали росту ее экономической самостоятельности, психоло-
гической независимости. По данным многочисленных исследований, урба-
низация, индустриализация, все возрастающая занятость женщин, твор-
ческое отношение к профессии находятся в обратной корреляции с рож-
даемостью. Учеба, более позднее наступление профессиональной зрелости
нередко обуславливает желание временно отложить рождение ребенка при
положительном в целом отношении к материнству. В связи с этим все от-
четливее проявляется тенденция сознательного регулирования деторожде-
ния. Однако определенная часть женщин в этих целях прибегает к искус-
ственному прерыванию беременности, а не предупреждению ее современ-
ными надежными средствами контрацепции [1].

Объекты и методы исследования. Объектом исследования была
информация о числе абортов и  численности женского населения фертиль-
ного возраста Республики Беларусь, полученная из ежегодных демографи-
ческих сборников за изучаемый период,  результаты анкетирования 89
женщин, решивших сделать аборт. В работе были использованы сле-
дующие методы: вычисление многолетней тенденции (А1) и коэффици-
ента детерминированности (R2) при анализе динамического ряда по па-
раболе первого порядка, вычисление доверительных интервалов к рас-
считанным показателям (ДИ), определение достоверности показателя (р) ,
определение достоверных различий в двух совокупностях (t).

Результаты и обсуждение. В работе проведен сравнительный ана-
лиз показателей относительного числа абортов в 2015 году по сравнению с
1995 годом. Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Значения числа абортов, проведенных в РБ среди женщин
фертильного возраста (на 1000 изучаемого контингента и на 100 родов)

Год
Число женщин
фертильного

возраста (тыс.)

Число абортов на 1000
женщин фертильного

возраста

Число абортов
на 100 родов

Число
абортов
( тыс.)

1995 2580,77 74,9±1,5 188,6±26,9 193,3

2015 2273,54 12,8±0,7 24,7±6,9 29,2

2015/1995 t=9,81,p<0,01 t=5,7,p<0,01
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Как видно из таблицы 1 выявлены достоверные различия в сторону
снижения в числе абортов, проведенных в РБ за 10 лет, рассчитанные  на
1000 женщин фертильного возраста и на 100 родов. Кроме того, отме-
чается 6-ти кратное снижение абсолютного числа абортов, проведенных а
РБ в конце изучаемого периода по сравнению с началом.

Анализ анкетирования женщин, сделавших аборт был предпринят
с целью определения роли социальных факторов, личностной мотивации и
морально-этической ответственности. Наибольшее число абортов отмеча-
ется в возрастной группе 21-25 лет. В то же время достаточно велик про-
цент абортов в возрастной группе 18-20 лет (7,8±2,98)%. Абсолютное чис-
ло респонденток предпочитают делать аборт в государственном учрежде-
нии, что свидетельствует о доверии к  уровню системы здравоохранения в
республике. Удельный вес причин, по которым респондентки сделали
аборт, наиболее высок (38,2±5,15)% среди женщин, имеющих материаль-
ные проблемы. На втором месте (22,4±4,42)% - отсутствие жилья. Таким
образом, три четверти  опрошенных имеют материальные проблемы,
нерешенные жилищные вопросы и не уверены в завтрашнем дне. Кроме
того, анализ результатов анкетирования выявил, что 30% респондентов  до
20 лет, делают аборт по настоянию партнера. Осведомленность респон-
денток о сроках формирования эмбриона достаточно высока — около
80,0%, что в свою очередь говорит о достаточном объеме знаний в этой
области. Однако следует отметить, что информированность в большинстве
случаев носит теоретический характер и не является основанием для
отказа от прерывания беременности. 81% опрошенных не откажутся от
аборта имея полную осведомленность о сроках формирования эмбриона.
Негативным является тот факт, что еще значительное число женщин
старше 30 лет, которые должны иметь опыт профилактики нежелательной
беременности, все-таки прибегают к аборту как к методу регулирования
рождаемости

Выводы. Исходя из проанализированных данных, можно сделать
вывод, что главные усилия по профилактике абортов должны быть
направлены на реализацию программ планирования семьи, проведение
консультирования по вопросам контрацепции, а также реализацию
программ сексуального образования , так как данная проблема является
социально значимой и ведущей в плане улучшения демографической
ситуации в РБ.
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Аннотация
С использованием количественных методов оценки в работе прове-

ден анализ показателей числа абортов.Анализ анкетирования женщин,
сделавших аборт по вопросам их отношения к аборту ,выявил роль
социальных факторов, личностной мотивации и морально-этической от-
ветственности .
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КАРИЕСОМ ЗУБОВ ДЕТСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ Г.БОРИСОВА

Актуальность. Кариес зубов является самым распространенным за-
болеванием человека. Им поражено почти все взрослое и детское населе-
ние земного шара. В экономически развитых странах из 10 человек 8-9
нуждаются в лечении этой патологии зубов. Особенно резко возросла по-
ражаемость кариесом зубов в последние два столетия, что можно связать с
изменением не только характера питания людей, но и иными условиями
труда, быта и внешней среды. Необходимо учитывать, что с внедрением
автоматизации и химизации в современную жизнь изменяется и окружаю-
щая человека среда и природа. Адаптационные же возможности организма
человека отстают от скорости изменения этой среды. В настоящее время
общепризнано, что профилактика стоматологических заболеваний способ-
ствует предупреждению и ряда заболеваний внутренних органов [1,2].

Объекты и методы исследования. Объектом исследования была
информация о случаях заболевания кариесом зубов и  количестве детского
населения, обслуживаемого детской стоматологической поликлиникой г.Бо-
рисова, а также результаты опроса родителей 90 дошкольников на предмет
употребления легкоусвояемых углеводов. В работе использован расчет
экстенсивных  и интенсивных показателей, анализ  динамических  рядов
методом выравнивания ряда по параболе первого порядка, расчет показа-
теля тенденции, среднегодового показателя, коэффициента детермини-
рованности,  сравнительный анализ показателей в двух совокупностях на
достоверность различий.

Результаты исследования. Не выявлено достоверных различий в
значениях показателей заболеваемости кариесом зубов детей дошкольного
возраста в 2014 году по сравнению с 2010 годом (t= 0,95, p>0,05). Выя-
влены достоверные различия в сторону снижения в значениях показателей
заболеваемости кариесом зубов детей школьного возраста (t = 4,21,
p<0,01).За весь период  изучения отмечены достоверные различия в сто-
рону увеличения в значениях показателей заболеваемости кариесом детей
школьного возраста по сравнению с показателями среди детей дошколь-
ного возраста (p<0,05).Проведенный анализ динамических рядов заболева-
емости кариесом зубов детского населения г.Борисова по параболе перво-
го порядка выявил достоверное снижение показателя среди детей школь-
ного возраста ( A0 = -1,47%, R2 =0,88). Рассчитанные показатели  куму-
лятивного риска за период с 2010 по 2014 г.г. заболеть кариесом зубов для
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детей дошкольного и школьного возраста г.Борисова не имеют достовер-
ных различий (p>0,05).

Было опрошено 90 родителей детей дошкольного возраста, обслужи-
ваемых Борисовской детской стоматологической поликлиникой. Расчет
атрибутивного риска выявил, что если предположить, что регулярное
употребление легкоусвоямых углеводов в виде сладостей  является предо-
твратимой причиной возникновения кариеса у детей дошкольного воз-
раста, то можно ожидать снижение заболеваемости на 25% при полном
контроле их употребления в группе, регулярно употребляющих сладости.
Рассчитанный относительный риск заболеть кариесом зубов для детей
регулярно и по словам родителей иногда употребляющих сладости с уче-
том доверительных интервалов выше более, чем в 2 раза по сравнению с
детьми, употребляющих сладости под контролем взрослых.

Выводы. Выявленные достоверные различия в сторону снижения
показателей заболеваемости кариесом детей школьного возраста являются
результатом использования международного опыта профилактики стома-
тологических заболеваний. Данные о стоматологических привычках об-
раза жизни детей и взрослых людей, ответственных за формирование этих
привычек (родителей и учителей) и уровне их информированности по
вопросам стоматологического здоровья являются ключевой информацией
в реализации программы профилактики кариеса.
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ANALYSIS OF THE INCIDENCE  OF  DENTAL CARIES IN
THE CHILD POPULATION OF BORISOV

Аnnotation
The work contains the quantitative analysis of the incidence of dental ca-

ries in preschool and school-age children in the city of Borisov. Throughout the
entire study process, a significant difference in the direction of increasing values
in the incidence of school-age children with caries was detected compared to the
rates among the preschool children.
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Аннотация
В работе с использованием количественных методов оценки прове-

ден анализ заболеваемости кариесом зубов детей дошкольного и школь-
ного возраста детского населения г.Борисова. За весь период  изучения от-
мечены достоверные различия в сторону увеличения в значениях показа-
телей заболеваемости кариесом детей школьного возраста по сравнению с
показателями среди детей дошкольного возраста.
Научный руководитель: Дудинская Р.А
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