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კონფერენციის ორგანიზატორები: 

 საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სას-

წავლო უნივერსიტეტი 

 საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემია 

 საქართველო-უკრაინის საგანმანათლებლო საკონსულ-

ტაციო ცენტრი 

 

საორგანიზაციო  კომიტეტი 

1. ცხადაძე ომარი ალექსანდრესძე, საქართველოს განათ-

ლების მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქარ-

თველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზი-

დენტი, პროფესორი 

2. ლორია ლიანა ევტიხის ასული, საქართველოს ტურიზმის 

მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის სასწავ-

ლო უნივერსიტეტის პრორექტორი 

3. გიორგაძე თეიმურაზ  ოთარის ძე, აკაკი წერეთლის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერისტეტის პროფესორი 

4. ცხადაძე  ვლადიმერ ომარის ძე, საქართველოს ტურიზმის 

მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, ქართულ-უკრაინული 

საგანმანათლებლო საკონსულტაციო ცენტრის დირექტო-

რის მოადგილე 

 

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრები 

1. ცხადაძე ედიშერ გიგასძე, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნი-

ერებათა დოქტორი, საქართველოს ტურიზმის მეცნი-

ერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი 

2. დავითულიანი ნათია დავითის ასული,   საქართველოს 

ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. 

3. ღოღობერიძე ლუარა ვლადიმერის ასული, საქართველოს 

ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, აკადემიის 

დამფუძნებელი. 

4. ჟორჟოლიანი ნატო ჯემალის ასული,  საქართველოს 

ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. 
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5. კაკაურიძე ნათელა ვახტანგის ასული, საქართველოს 

ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 

 

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 обра-
зовательных наук Грузии, Президент Академии наук туризма 
Грузии, профессор 

2. Лориа Лиана Евтихиевна, академик Академии наук туризма 
Грузии, проректор научного университета Академии наук 
туризма Грузии 

3. Гиоргадзе Теимураз Отарович, государственный универ-

ситет им. А.Церетели, профессор 
4. Цхададзе Владимер Омарович, Член Академии наук туризма 

Грузии, зам директора Грузинско-Украинского образова-
тельного консультационного центра. 

                                                  
  Члени оргкомитета 

1. Цхададзе Едишер Гигаевич, доктор физико математических 
наук.  Академик, Академии наук туризма Грузии, профессор 

2. Давитулиани Натиа Давитиевна. Член Академии наук 
туризма Грузии 

3. Гогоберидзе Луара Владимеровна, Член Академии наук 
туризма Грузии, основатель Академии. 

4. Жоржолиани Нато Джемалиевна. академик Академии наук 
туризма Грузии. 

5. Какауридзе Натела Вахтангиевна, академик Академии наук 
туризма Грузии. 
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მშვენიერაძე ლაშა 
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის  

სასწავლო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის 

ფაკულტეტის  მესამე კურსის სტუდენტი  

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ანზორ ბაღდავაძე,  
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი 

 

დანაშაულობათა ერთიანი აღრიცხვა 
 

როგორც ცნობილია ყველა დამთავრებული სტატისტი-

კური სამუშაოს ამოსავალ მომენტად ითვლება სტატისტი-

კური დაკვირვება, წინასწარ დამუშავებული მეცნიერული 
პროგრამებით. ამიტომ, პირველადი აღრიცხვის სწორი 
ორგანიზაცია უზრუნველყოფს სამართალდარღვევათა ზუსტ 
და დროულ რეგისტრაციას, აუცილებელი პირობაა მაღალ-

ხარისხოვანი და მეცნიერულად დასაბუთებული სტატის-

ტიკური ანგარიშების შესადგენად: დამნაშავეობაზე, ნასამარ-

თლობაზე, ადმინისტრაციულ სამართალ-დარღვევებზე, ში-

ნაგან საქმეთა ორგანოების, პროკურატურის, იუსტიციის 
ორგანოების და სასამართლოების საქმიანობაზე ქვეყანაში 
კანონიერების რეჟიმის მხარდასაჭერად. 

ინფორმაციათა წყაროებად დანაშაულზე და დამნაშა-

ვეობაზე ითვლებიან: თვით პირი, დანაშაულის ჩამდენი, 
მათი ოჯახის წევრები, დაზარალებულები, სისხლის სამარ-

თლის საქმეთა მასალები და სხვა დოკუმენტები, რომლებიც 
შეიცავენ მონაცემებს დანაშაულობებზე და დამნაშავის 
შესახებ _ ეს გერმანელი მკვლევარების აზრით არის წყა-
როები, ე.წ. პირველადი სტატისტიკისა, მონაცემები, რომ-

ლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია კრიმინოლოგებისთვის, 
პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტები და ბოლოს სტატი-

სტიკური ანგარიშები, როგორც დანაშაულზე ინფორმაციის 
მნიშვნელოვანი წყარო ხსენებული მკვლევარების აზრით _ 

მეორე (მეორადი) სტატისტიკაა. 
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სრულყოფილი,  მაღალხარისხობრივი ინფორმაციები და-

მნაშავეობის შესახებ შეუძლებელია მეცნიერულად ორგა-

ნიზებული პირველადი აღრიცხვის გარეშე _ საფუძველი 
დანაშაულობათა ერთიანი აღრიცხვისა. დანაშაულობათა 
პირველადი აღრიცხვა _ ეს არის დანაშაულობებზე განზო-

გადებული ინფორმაციათა შეკრება და დანაშაულობებზე 
განზოგადებული ინფორმაციათა შეკრება და რეგისტრაცია 
და მათზე სახელმწიფოებრივი, სოციალური კონტროლის 
ზომები: სისხლის სამართლის საქმეთა მოძრაობა, დანაშა-

ულობათა უწყვეტი და დოკუმენტალური აღრიცხვა, მონა-
ცემები დამნაშავეებზე და სისხლის სამართლის იუსტიციის 
ორგანოების პროცესუალური საქმიანობა ამ მიმართუ-

ლებით. 
პირველადი აღრიცხვის ძირითადი ამოცანებია: 
− სტატისტიკური დაკვირვების ობიექტებზე სრული 

და საიმედო ინფორმაციების შეგროვება; 
− სტატისტიკური ინფორმაციებით, დაინტერესებულ 

პირებს, მიწოდებული ინფორმაციები, საშუალებას უნდა 
აძლევდეს სამართალდარღვევათა წინააღმდეგ ბრძოლის კუ-

თხით, გააძლიერონ სოციალური კონტროლი მათზე, პრაქ-

ტიკული და მეცნიერული ამოცანების გადასაწყვეტად. 
ერთიანი აღრიცხვის სისტემას დამნაშავეობაზე, სისხლის-

სამართლებრივი იუსტიციის ორგანოებში უწოდებენ ცენტ-

რალიზებულ აღრიცხვას. 
აღრიცხვის ცენტრალიზებული სისტემა პირველ რიგში 

გულისხმობს პირველ რიგში ამ სამუშაოს ერთიან ორგა-
ნიზებულ, მეთოდოლოგიურ ხელმძღვანელობას, მეორე რიგ-

ში საკუთრივ ერთიანი აღრიცხვა უკლებლივ ყველა დანა-

შაულზე და მის ჩამდენ პირებზე, იმ ორგანოების შესახებ, 
მიუხედავად უწყებრივი დაქვემდებარებისა, რომლებიც 
აწარმოებენ დანაშაულობათა აღმოჩენას, გახსნას, მოკვლე-

ვასა და სისხლის სამართლის საქმეთა გამოძიებას. 



6 
 

აღიშნული აღრიცხვიანობის ორგანიზაცია და წარმოება 
მეტად რთული საქმეა. ვინაიდან დანაშულის წინააღმდეგ, 
მისი გამოსავლინებლად მიმართული რთული ოპერატიულ-
სამძებრო საქმიანობა, დანაშულის გახსნა, მისი გამოძიება, 
გასამართლება და დამნაშავეთა გამოსწორება ძალზედ სპე-

ციფიკურია. 
ერთიანი აღრიცხვაში ყველა მაჩვენებლები უნდა იყოს 

ერთიანი, გათვალისწინებული მონაცემები დანაშაულობებსა 
და დამნაშავეებზე და სხვადასხვა _ მონაცემები, სისხლის 
სამართლის იუსტიციის ორგანოების, ოპერატიულ-სამძებრო 
საქმიანობის განსაკუთრებულობის გამომხატველი. 

დანაშაულობათა ერთიანი აღრიცხვა შედგება პირველადი 
აღრიცხვისგან, როგორიცაა რეგისტრაცია და მისი ჩართვა 
სტატისტიკურ აღრიცხვიანობაში, გათვალისწინებული სის-

ხლის სამართლის კანონმდებლობით _ საზოგადოებრივად 
საშიში ქმედებებისა (დანაშაულებისა), მათი ჩამდენი პირე-

ბისა, დაზარალებულების, აგრეთვე სისხლის სამართლის 
საქმეების, დანაშაულობებზე მასალები, ნებადართული 
სისხლის სამართლის კანონმდებლობის გათვალისწინებით. 

დანაშაულობათა პირველადი აღრიცხვა მთავრდება პრო-

კურორის, გამომძიებლის და მომკვლევის დაფიქსირებით, 
დანაშაულობათა ძირითადი მაჩვენებლებია, ბრალდებუ-

ლების (ეჭვმიტანილების) მიმართ, აგრეთვე დაზარალე-

ბულებზე, სისხლის სამართლის საქმეებზე _ სააღრიცხვო 
ბარათებში (პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტები), დამტკი-

ცებული ფორმატით - ერთიანი, პროკურატურისა და შინაგან 
საქმეთა ორგანოებისათვის. 

 
გამოყენებული ლიტერატურა 

1. ა. კეტლე. მორალური სტატისტიკა. თბ., 2012 
2. ლ. სურგულაძე, დანაშაული, თბ., 2009 
3. საქართველოს კონსტიტუცია 
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რეზიუმე 

დანაშაულობათა ერთიანი აღრიცხვა 
 

ნაშრომში გაშუქებულია სამართლებრივი სტატისტიკის 
ერთ-ერთი ძირითადი დარგის, სისხლის სამართლებრივი 
სტატისტიკის უმთავრესი საკითხები. განსაკუთრებით აღსა-
ნიშნავია სამართლებრივი სტატისტიკის ამ დარგის როლი 
და მნიშვნელობა დანაშაულობათა წინააღმდეგ ბრძოლაში.  

 
Резюме 

Общий учет преступности 
В работе освещены главнейшие вопросы уголовно-правовой 

статистики одной из основных отраслей правовой статистики. 
Необходимо особенно отметить роль и значение этой отрасли 
правовой статистики в борьбе против прступности. Общий учет 
и научная обработка  данных о преступности  являются 
предпосылкой успеха с целью превенции преступности. 

 
Summary 

General crime record 
The paper highlights the main issues of criminal law statistics of 

one of the main branches of legal statistics. It is necessary to 
especially note the role and importance of this branch of legal 
statistics in the fight against crime. General accounting and scientific 
processing of crime data is a prerequisite for success with the goal of 
preventing crime. 
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ობოლაძე ბექა 
ევროპული უნივერსიტეტის (ქ.კიევი)  

სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის  

მესამე კურსის სტუდენტი 

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ანზორ ბაღდავაძე, საქართველოს 

ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი 
 

სტატისტიკური დაკვირვება - პირველადი 
ინფორმაციის შეკრების ძირითადი მეთოდი 

 

იმისათვის, რომ შესწავლილი იქნეს მასობრივი მოვლე-

ნები და საზოგადოებრივი ცხოვრების პროცესები და მათ 
შორის დამნაშავეობა, საჭიროა პირველ რიგში შეკრებილი 
იქნეს მათზე აუცილებელი მონაცემები _ სტატისტიკური 
მონაცემები (ინფორმაცია, რომლის ქვეშ იგულისხმება 
რაოდენობრივი (ციფრობრივი) მახასიათებლების ერთობ-

ლიობა, მიღებული სტატისტიკური გამოკვლევის შედეგად 
(დაკვირვება და მეცნიერული დამუშავება). 

სტატისტიკური მონაცემები _ ეს არის გლობალური 
საინფორმაციო სისტემების შემადგენელი ნაწილი, რომელიც 
ყალიბდება ინფორმატიზაციის კონცეფციის შესაბამისად. 
დამუშავებული საქართველოს სახელმწიფოს მიერ. სახელ-

მწიფოს პოლიტიკა მიმართულია ქვეყნის სოციალური და 
ეკონომიკური პოტენციალის განვითარებისათვის, რაც შესაძ-

ლებელია მხოლოდ საინფორმაციო რესურსების გამოყე-

ნებით, ოპერატიულად ეფექტური და ხარისხიანი ინფორ-

მაციის შექმნის უზრუნველსაყოფად. 
სტატისტიკური კვლევის, სოციალური მოვლენების და 

პროცესების ინფორმაციული ბაზრის ჩამოყალიბება _ რთუ-

ლი, მრავალსაფეხურიანი პროცესია. 
ამ პროცესში გამოიყოფა შემდეგი სავალდებულო ეტაპები, 

სტადიები კვლევისა: სტატისტიკური დაკვირვება, შეკრე-

ბილი მასალების მიღება და დაჯგუფება, მიღებული სტატის-



9 
 

ტიკური მონაცემების (ინფორმაციების) დამუშავება და 
ანალიზი. ჩამოთვლილი ეტაპები ერთმანეთთან განუწყვე-

ტლივ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, წინასწარი 
გეგმის შედგენიდან დაწყებული საბოლოო, ყოველგვარი 
სტატისტიკური კვლევით დამთავრებული. 

სტატისტიკური დაკვირვება _ პირველი ეტაპი სტატის-

ტიკური კვლევისა, ეს არის გეგმაზომიერი, მეცნიერულად 
ორგანიზებული და როგორც წესი, მონაცემთა სისტემატური 
მიღებაა მასობრივ მოვლენებსა და ცხოვრებისეული, სოცი-

ალური და ეკონომიკური პროცესების შესახებ, ამ ნიშნების 
რეგისტრაციის გზით. 

მაგ. როცა ტარდება მოსახლეობის აღწერა, ქვეყნის თითო-

ეული მცხოვრები რეგისტრირდება ისეთი მონაცემები, 
როგორიცაა: სქესი, ასაკი, ეროვნება, ოჯახური მდგომარეობა, 
განათლება, საარსებო საშუალებები და წყაროები და სხვ. 
ხოლო დანაშაულის რეგისტრაციისას, ერთიანი აღრიცხვის 
შესაბამის დოკუმენტებში (ფორმა №1 _ დანაშაულის სტა-
ტისტიკური ბარათი) გათვალისწინებულია არსებითი სისხ-

ლისსამართლებრივი ნიშნები (დანაშაულის კვალიფიკაცია, 
დანაშაულის კატეგორია, დანაშაულის ობიექტი და საგანი, 
მისი ჩადენის საშუალება და სხვ.), სისხლისსამართლებრივი 
_ პროცესუალური (ვის მიერ და როდის აღიძრა სისხლის 
სამართლის საქმე, ვინ აწარმოებდა გამოძიებას ...), კრიმი-

ნოლოგიური (ვიქტიმოლოგიური) _ დაზარალებულთა რა-
ოდენობა, მათი სქესი, ასაკი, ბრალდებულთა დამოკი-

დებულება და სხვა მნიშვნელოვანი მეცნიერულ-პრაქტი-

კული ურთიერთობების ნიშნები. 
სტატისტიკური დაკვირვება, მიზანმიმართული, მეცნი-

ერულად ორგანიზებული და მეთოდურად კონტროლი-

რებადი ნიშნების აღრიცხვა მასობრივი მოვლენების და 
ფაქტების, ფუძემდებლური საშუალებაა საზოგადოებრივი 
ცხოვრების ყველა სფეროში მონაცემების შეგროვებისა. მათ 
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შორის სამართალდარღვევებზე სახელმწიფო კონტროლის 
დაწესებისა.  

დაკვირვების შედეგად მიღებული „სტატისტიკური 
მონაცემები“ წარმოგვიდგება, როგორც „ნედლეული“. ინფ-

ორმაციად ისინი ხდებიან ანალიზისა და მეცნიერული 
დამუშავების პროცესში. ინფორმაცია უნდა იყოს საკმარისად 
ობიექტური და სრული მიღებული სტატისტიკური დაკვი-

რვების შედეგად. 
კვლევის შედეგი ღირებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ იგი ეყრდნობა ფაქტობრივ მასალებს. სწორედ ამიტომ, 
საზოგადოებრივ მოვლენათა შესწავლა უნდა ეყრდნობოდეს 
ზუსტი და უდავო ფაქტების მყარ ფუნდამენტს. ამ შემთ-

ხვევაში მნიშვნელობა აქვს არა მარტო ცალკეულ ფაქტებს, 
არამედ განსახილველი პროცესების ფაქტებთან დაკავში-

რებულ ნიშან-თვისებებსა და მოსაზრებებსაც. 
ტერმინი „ფაქტი“ იხმარება შემდეგი მნიშვნელობით: რო-

გორც სინამდვილე, როგორც მეცნიერული ცოდნის ნაირ-

სახეობას. 
სტატისტიკური დაკვირვება შეიძლება ჩატარდეს სახელ-

მწიფო სტატისტიკის ორგანოების მიერ, სამართალდამცავი 
ორგანოების შესაბამისი დანაყოფების მიერ (მაგ., საქარ-

თველოს შსს _ მთავარი საინფორმაციო ცენტრი, ზონალური 
საინფორმაციო ცენტრი _ შს ორგანოების სააღრიცხვო-
სარეგისტრაციო დანაყოფები), მეცნიერულ-კვლევითი ინს-

ტიტუტების და ცალკეული მეცნიერების მიერ, ბანკების 
ეკონომიკური სამსახურებისა და ფირმების მიერ და სხვ. 

ყოველგვარი სტატისტიკური დაკვირვება შედგება 
შემდეგი ეტაპებისაგან: მოსამზადებელი სამუშაოები, მასო-

ბრივ მონაცემთა უშუალო შეკრება, მათ ხარისხზე კონ-

ტროლი, მონაცემთა მომზადება ავტომატიზირებული დამუ-

შავებისათვის. 
მოსამზადებელი ეტაპი დაკვირვებისა მოიცავს მისი ჩატა-

რებისათვის გეგმის შემუშავებას, რომელიც უნდა შეიცავდეს 
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ორგანიზაციული და პროგრამულ მეთოდოლოგიური კითხ-

ვების გადაწყვეტილებებს. 
პროგრამულ-მეთოდოლოგიურ კითხვებს მიეკუთვნება: 

მიზანი (ამოცანები), ობიექტები, დაკვირვების ერთეულები, 
ერთობლიობა და განზომილება, ნიშანთა ერთობლიობა, რო-

მლებიც ექვემდებარებიან რეგისტრაციას, პროგრამების 
დამუშავება, მონაცემთა შეკრების დოკუმენტები. აგრეთვე 
ადგილის შერჩევა და დაკვირვების დრო. 

ორგანიზაციულ ეტაპს მიეკუთვნება _ დაკვირვების საშუ-

ალება და შერჩევის სახე, ორგანიზაციისა და პირთა წრის 
განსაზღვრა, პასუხისმგებელი დაკვირვების ჩატარებისა. 
კადრების შერჩევა, სწავლება და ინსტრუქტაჟი. პირველადი 
აღრიცხვის ფორმების გამრავლება და დაგზავნა, წარმო-

სადგენი მასალების დადგენილი ვადები, აგრეთვე სხვა 
პრაქტიკული კითხვები. 

მასობრივ მონაცემთა უშალო შეკრება ეხება _ სტა-

ტისტიკური ფორმულიარების, დოკუმენტების შევსებას 
(მიმოწერის ფურცლები, სტატისტიკური ბარათები, ანკე-

ტები. ბლანკები...) და სტატისტიკურ აღრიცხვიანობას. 
მიღებული მონაცემები ეფუძნება არითმეტიკულ და 

ლოგიკურ კონტროლს. 
დასაკვირვებელი ობიექტები უნდა შეიცავდნენ მეცნი-

ერულ-პრაქტიკულ ღირებულებებს, რომელთაც უნდა ჰქონ-

დეთ საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნე-

ლობა. 
 

გამოყენებული ლიტერატურა 
 

1. ა. რადიშჩევი. სამართვლის სტატისტიკა. მ., 2010 
2. გ. შნაიდერი. სისხლის სამართლის სტატისტიკა. მ., 2015 
3. ნ. დრეჟინინი, რა არის სტატისტიკა, 2007 
4. საქართველოს კონსტიტუცია 
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რეზიუმე 

სტატისტიკური დაკვირვება - პირველადი ინფორმაციის 
შეკრების ძირითადი მეთოდი 

ნაშრომში განხილულია სამართლებრივი სტატისტიკის 
ერთ-ერთი ძირთიადი საკითხის, სტატისტიკური მონაცე-

მების, როგორც გლობალური საინფორმაციო სისტემების შე-

მადგენელი ნაწილის ეტაპები და პროცესები. განსაკუთ-

რებით აღსანიშნავია თანამედროვე პირობებში სტატისტი-

კური დაკვირვების, მიღებული სტატისტიკური მონაცე-

მების (ინფორმაციების) დამუშავება და ანალიზი. მათი მნი-

შვნელობა სისხლისსამართლებრივ, პროცესუალურ და კრი-

მინოლოგიური კვლევის პროცესში. 
 

Резюме 
Статистическое наблюдение – основной метод сбора 

первичной информации. 

В работе рассмотрены этапы и процессы одной из основных 
вопросов статистических данных правовой статистики как сос-
тавной части глобальной  инвестиционной системы. Необхо-
димо особенно отметить в современных условиях разработку и 
анализ статистических данных (информации), полученных ста-
тистическим наблюдением, их значение в процессе уголовно-
правового процессуального и криминологического исследо-
вания. 

 
Summary 

Statistical observation is the primary method for collecting 
primary information. 

The paper considers the stages and processes of one of the main 
issues of statistical data of legal statistics as an integral part of the 
global investment system. It is necessary to especially note in 
modern conditions the development and analysis of statistical data 
(information) obtained by statistical observation, their importance in 
the process of criminal law procedural and criminological research. 
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არსენიძე მარიამი 
 მე-2 კურსი, სპეც. ფინანსები და კრედიტები,  

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა  

აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტი 

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს 

ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 

 

საგადასახადო სისტემის როლი და მნიშვნელობა 
ეკონომიკაში 

 
ნებისმიერი ქვეყნის ფინანსური სტაბილურობა დაკავში-

რებულია კომერციული ბანკების საგადამხდელო სისტემის 
მოწესრიგებულ ფუნქციონირებაზე. 

საგადამხდელო სისტემა საგადამხდელო ურთიერთო-

ბების სუბიექტებს შორის ფულადი სახსრების მიმოქცევის 
ორგანიზაციული ფორმების, ინსტრუმენტებისა და პროცე-

დურების ერთობლიობაა.მისი ძირითადი ამოცანაა ხელი 
შეუწყოს სასაქონლო და საფინანსო ბაზრებზე ბიზნესსაქმი-

ანობიდან წარმოშობილ ვალდებულებათა ანგარიშსწო-

რებას. იგი უზრუნველყოფს ფულის ან ფასიანი ქაღალდების 
მიმოქცევას ეკონომიკის ერთი სფეროდან მეორეში. საბაზრო 
ეკონომიკის ნორმალურად ფუქციონირებისთვის საჭიროა, 
რომ საგადახდო სისტემები იყოს სწრაფი, უსაფრთხო, 
საიმედო და ეფექტური. 

მიუხედავად იმისა, რომ საგადამხდელო სისტემები ფუნქ-

ციონირებენ სხვადასხვა ფორმით, ყველა მათგანს გააჩნია 
ერთადერთი დანიშნულება _ გადამხდელის ანგარიშიდან 
მიმღების ანგარიშზე სახსრების უსაფრთხო, საიმედო და 
დროული გადატანა. ამიტომ საგადამხდელო სისტემა მო-

იცავს სამ ძირითად კომპონენტს: 
− აუტენტიფიკაციისა და გადახდების დაწყების პრო-

ცესი _ პროცესი, რომლის დროსაც ხდება სისტემის მონა-
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წილის ამოცნობა, რის შემდეგაც გადამხდელს ეძლევა მისი 
მომსახურე ბანკისადმი სახსრების გადარიცხვის დავალების 
მიცემის საშუალება; 

− მონაწილე ბანკებს შორის საგადახდო საბუთების გა-
დაცემისა და გაცვლის პროცესი _ პროცესი, რომლის დროსაც 
ხდება საგადამხდელო სისტემის ორგანიზატორის მიერ და-

დგენილი ფორმატებით ინფორმაციის გაცვლა; 
− ანგარიშსწორების პროცესი _ პროცესი, რომლის 

დროსაც გადამხდელი ბანკი, საკორესპონდენტო ურთი-

ერთობების საფუძველზე ან მესამე მხარის დახმარებით, 
ახდენს კლიენტის დავალების რეალურ შესრულებას. მესამე 
მხარეს წარმოადგენს ანგარიშსწორების აგენტი (ამ როლს 
ასრულებენ ცენტრალური ბანკები, საანგარიშსწორებო- 
საკლირინგო საპროცესინგო ცენტრები, პალატები და სხვ.). 

პრობლემას წარმოადგენს ის გარემოება, რომ რისკების 
ტიპურობის მიუხედავად, დღეისთვის არ არსებობს მათი 
მართვის ერთადერთი და იდეალური მოდელი. ამდენად, 
ერთ ქვეყანაში მიღებული მექანიზმები ყოველთვის მისა-
ღები არ შეიძლება იყოს მეორე ქვეყნისთვის. 

საგადამხდელო სისტემას სპეციფიკური ინფრასტრუ-

ქტურა და ტექნოლოგია გააჩნია, რომლებზედაც უშუალოდ 
არის დამოკიდებული გადახდების შესრულება, საიმედოობა 
და ანგარიშსწორების სისტემის უსაფრთხოება.ამასთან, 
საგადამხდელო სისტემაში გამოყენებული პროგრამულ-
ტექნიკური საშუალებები უნდა უზრუნველყოფდეს სის-

ტემის შეუფერხებელ მუშაობას.საგადამხდელო სისტემების 
ინფრასტრუქტურა და ტექნოლოგია გათვლილი უნდა იყოს 
არა მხოლოდ გადახდების მიმდინარე მოცულობის დამუ-

შავებაზე. მათ უნდა გააჩნდეთ დამუშავებისთვის სარეზერვო 
სიმძლავრეები სისტემების მაქსიმალური დატვირთვისა და 
მომავალში გადახდების მოცულობის მოსალოდნელი გაზ-

რდის შემთხვევებისათვის. 
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საგადამხდელო სისტემაში საცალო გადახდების ბაზრის 
განვითარებისა და ამ სფეროში მომსახურების ხარისხის 
ამაღლების თვალსაზრისით, ერთ-ერთი პრიორიტეტული 
მიმართულებაა საკლირინგო ოპერაციების წარმოება.  

ამასთან, 2003 წლიდანვე განისაზღვრა ანგარიშსწორების 
მომსახურების ანაზღაურების საკომისიო გადასახადები 
დროის მიხედვით დიფერენცირებულად. 2003 წლის 21 
აგვისტოდან დაინერგა სახაზინო სამსახურის საანგარიშს-

წორებო ინფორმაციის მომსახურება ელექტრონულ-ტექნო-

ლოგიური საშუალებების გამოყენებით.სახაზინო სამსა-

ხურსა და ეროვნულ ბანკს შორის საანგარიშსწორებო ინფორ-

მაციის გაცვლა ხდებოდა ტელესაკომუნიკაციო საშუა-

ლებების გამოყენებით, პირადი ხელმოწერის ანალოგიური 
ელექტრონულ-ციფრული ხელმოწერით დადასტურებული 
ელექტრონული საბუთებით. 2007 წლის აპრილიდან ფინან-

სთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური ანგარიშსწორების 
სისტემაში ჩაერთო როგორც პირდაპირი მონაწილე. 

საგადახდო ბარათების, როგორც საგადახდო ინსტრუ-

მენტის განვითარებაში კომერციულ ბანკების მიერ გატარე-

ბულ ღონისძიებებთან ერთად დიდი როლი ითამაშა 
სახელმწიფო პოლიტიკამაც, კერძოდ: 

• ყველა სოციალური დახმარების (პენსიები, დევნილთა 
დახმარებები და სხვა) გაცემა დაიწყო საბანკო არხების 
საშუალებით. ბანკებმა აღნიშნული დახმარებების გაცემის 
მიზნით, მომხმარებლებს დაუმზადეს საგადახდო ბარათი, 
რის შედეგადაც მათ აღარ სჭირდებათ კონკრეტული მომ-

სახურების ცენტრში მისვლა, არამედ შეუძლიათ თავანთი 
თანხა გამოიტანონ ბანკომატიდან (სერვის ცენტრიდან) ან 
განახორციელონ გადახდა ბარათის მომსახურების ნების-

მიერ ობიექტში. 
• საჯარო სამსახურებისთვის სავალდებულო გახდა 

თანამშრომლისთვის ხელფასების გაცემა მათი პირადი საბან-

კო ანგარიშის საშუალებით. ამ შემთხვევაშიც ყველა ბანკმა 
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საჯარო სამსახურის თანამშრომლებს შესთავაზა საგადახდო 
ბარათები. არასაჯარო სექტორიც თავის თანამშრომლებზე 
ხელფასების გაცემას ამჯობინებს საგადახდო ბარათების 
საშუალებით, 

• რიგი საჯარო სკოლის კვების ობიექტებში შეიზღუდა 
ნაღდი ფულით ვაჭრობა. ბანკებმა გამოუშვეს სპეციალურად 
მოსწავლეებისათვის ლიმიტირებული ფუნქციის მქონე ბა-
რათები, რომელიც მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს მხო-

ლოდ კონკრეტულ ობიექტში (სკოლის სასადილოში) და 
მხოლოდ მშობლის მიერ წინასწარ განსაზღვრული თანხის 
ფარგლებში. 

გამომდინარე აქედან, საგადახდო სისტემა მნიშვნელოვან 
როლს ასრულებს ეკონომიკის განვითარებაში. იგი არის 
ფინანსური ინფრასტრუქტურისა და საბაზრო ეკონომიკის 
მნიშვნელოვანი ნაწილი. მისი საიმედო და ეფექტური 
ფუნქციონირება ხელს უწყობს ეკონომიკის სტაბილურობას, 
მაგრამ როგორც ნებისმიერი ეკონომიკური კატეგორია, 
საგადახდო სისტემაც დაკავშირებულია სხვადასხვა სახის 
რისკებთან, რომელთა გათვალისწინების გარეშეც ქვეყნის 
ფინანსური სტაბილურობა არ იქნება უზრუნველყოფილი. 
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რეზიუმე 

საგადასახადო სისტემის როლი და მნიშვნელობა 
ეკონომიკაში 

ნაშრომში წარმოდგენილია საგადახდო სისტემების განვი-

თარება, მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. 
აღნიშნულია, რომ ხდება ძველი სისტემების ახლით ჩანაცვ-

ლება, უფრო თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვით, 
რომლის  მეშვეობითაც საქართველოში ხორციელდება ფინა-
ნსური ანგარიშსწორება სწრაფად, უსაფრთხოდ და საიმე-

დოდ, რაც ფინანსური და ფულადი ბაზრების შეუფერ-

ხებელი და გამართული ფუნქციონირების ერთ-ერთი წინა-
პირობაა და ხელს უწყობს მთლიანად ეკონომიკის სტაბი-

ლურობასა და ეფექტურობას. 
 

Резюме 
Роль и значение налоговой системы в экономике 

В работе представлено развитие налоговой системы, ее роль 
в экономическом развитии страны. Отмечено,что происходит 
замена старой системы новой, внедрение более современной 
технологии, с помощью которой в Грузии осуществляется 
финансовая отчетность быстро, безопасно и надежно, что 
является одной из предпосылок бесперебойного и исправного 
функционирования и способствует в общем стабильности и 
эффективности экономики. 

 
Summary 

The role and importance of the tax system in the economy 

The paper presents the development of the tax system, its role in 
the economic development of the country. It was noted that the 
replacement of the old system of the new system, the introduction of 
more modern technology, with the help of which financial reporting 
is carried out quickly, safely and reliably in Georgia, is one of the 
prerequisites for the smooth and efficient operation and contributes 
to the overall stability and efficiency of the economy. 
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კვერნაძე ბექა 
 მე- 2 კურსი, სპეც. ეკონომიკა,  

მაინორი - ბიზნესის ადმინისტრირება 

ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ჟორჟოლიანი ნატო,  
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა  

აკადემიის აკადემიკოსი 

 

სამსახურებრივი ეტიკეტის როლი ბიზნესის 
განვითარებაში 

 
ცნებებს «ეთიკა», «მორალი», «ქცევის კულტურა» უპი-

რატესად მიაკუთვნებენ ადამიანთა შორის საგარეო ეკონო-

მიკურ ურთიერთობათა (საერთაშორისო ბიზნესის) სფეროს. 
გარკვეულწილად მათ აკავშირებენ აგრეთვე სამსახურებრივ 
ურთიერთობებთან სახელმწიფოებრივ ორგანიზაციებში. 
ჩვენი მოქალაქეების მნიშვნელოვან ნაწილს მიაჩნია, რომ 
ბიზნესის სფეროში მორალი, ეთიკა, კულტურა აუცილებ-

ლობას არ წარმოადგენენ. უკეთეს შემთხვევაში, მიაჩნიათ, 
რომ ცალკეული ბიზნესმენები ხელმძღვანელობენ მორალის 
პრინციპებით, როდესაც გამოდიან ქველმოქმედისა და სპონ-

სორის როლში. 
პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ სწორედ ბიზნესმენისათვის 

აუცილებელია პატიოსანი ადამიანის იმიჯი, რომელიც 
ხელმძღვანელობს ყოველდღიურ ცხოვრებაში მაღალი მორა-
ლური პრინციპებით. მაგრამ ეს უნდა იყოს არა მოჩვენებითი, 
არამედ რეალური სახე, რაც დასტურდება ადამიანისეული, 
რელიგიური, საზოგადოებრივი მორალის ნორმების მკაცრი 
დაცვით. 

ბიზნესისა და მორალის კავშირი გამომდინარეობს თვით 
ბიზნესის არსიდან. ბიზნესი, ბუნებრივია, გულისხმობს 
მუდმივ კონტაქტებს, ურთიერთობებს, მოლაპარაკებებს, 
შეთანხმებებს მრავალ ადამიანთან. როგორც ცნობილია, 
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ბიზნესმენის მოქმედებათა ორბიტაში მოქცეულია პარტ-

ნიორთა, დაქირავებულ მუშაკთა, საქონლის მიმწოდებელთა 
და მომხმარებელთა მეტად დიდი რაოდენობა. ყველა მათ-

თან და თითოეულთან ცალ-ცალკე უნდა დამყარდეს ურთი-

ერთობები, რომლებიც დაფუძნებულია არა მხოლოდ და არა 
იმდენად იურიდიულ დოკუმენტებზე, რამდენადაც რწმე-

ნაზე, ურთიერთნდობაზე. ამასთან შეიძლება ენდო მხოლოდ 
იმ ადამიანებს, რომლებისთვისაც ყველაზე მნიშვნელოვანია 
ადამიანისეული მორალის პრინციპები. 

ბიზნესი მოიცავს ადამიანებს შორის საქონლით, ფულით, 
მომსახურებით, საქმიანობის შედეგებით, რესურსებით 
გაცვლის ფართო სპექტრს. სამართლიანი გაცვლის განმს-

აზღვრელი პრინციპია მისი ეკვივალენტობა, ტოლფასიანობა 
გაცვლაში მონაწილე ორივე მხარისათვის. ამ წესის წმინდა 
დაცვა უნდა იყოს პატიოსანი ბიზნესის პირველი პრინციპი. 
ეკვივალენტური გაცვლისას არცერთი მისი მონაწილე არ 
ზარალობს. უფრო მეტიც, თითოეული იგებს, მაგრამ არა 
სხვის ხარჯზე, არამედ იმის შედეგად, რომ მას უფრო 
სჭირდება ის პროდუქტი, რომელსაც იგი იძენს თავისი პრო-

დუქტის გაცვლით. 
ბიზნესის მორალურ-ეთიკურ პრინციპებთან ბიზნესის 

სფეროში ქცევის კულტურასთან ერთად არსებობს კეთილი 
ტონის წესები, რომელთა დაცვა ნებისმიერ სამსახურში, მათ 
შორის ბიზნესშიც აუცილებელია. კორექტული ქცევის ნორ-

მებსა და წესებს თავის კოლეგებთან ურთიერთობებში, ქცე-

ვის წესსა და ფორმებს სამსახურებრივი კონტაქტების პრო-

ცესში უწოდებენ სამსახურებრივ ეტიკეტს. იგი მოიცავს 
ურთიერთმისალმების, წარდგენის, გაცნობის, ხელქვეითებ-

თან, კოლეგებთან, მენეჯერებთან კავშირურთიერთობის, 
საქმიანი მოლაპარაკებების, მიწერ-მოწერის წარმოების წე-

სებს. 
ეტიკეტი ნიშნავს აგრეთვე მოთხოვნებს ჰაბიტუსის (გარე-

განი შესახედაობის), ჩაცმულობის (ტანსაცმლის), ქცევის მა-
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ნერის, მეტყველებისადმი. საქმიანი ეტიკეტის წესები 
მეტწილად არ არის უთუო მოთხოვნილების ხასიათის იმ 
გაგებით, რომ სამსახურებრივი ეტიკეტის დებულებების 
დაცვა აუცილებელია თვით ბიზნესმენის ან ბიზნესოპერა-
ციების მონაწილისათვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათზე 
ჩამოყალიბდება ცუდი შთაბეჭდილება, რამაც შეიძლება 
უარყოფითად იმოქმედოს კარიერაზე. მაგრამ საერთაშო-

რისო ბიზნესთან, მასთან დაკავშირებულ ოფიციალურ 
შეხვედრებთან და მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით შემუ-

შავებულია საერთაშორისო ოქმის წესები, რომლებიც მკა-
ფიოდ და ერთმნიშვნელოვნად განსაზღვრავენ სამსახუ-

რებრივი ქცევის წესებსა და ნორმებს. მაგალითად, ბიზნეს-

მენის ტანსაცმელმა კარგად უნდა წარმოაჩინოს მისი გემოვ-

ნება, მოდის ცოდნა, მაგრამ ამავე დროს განსხვავდებოდეს 
საკმაო სისადავით, არ იყოს «მყვირალა». 

ბიზნესმენის ჰაბიტუსი არ უნდა ამცირებდეს მის პრეს-

ტიჟს, პირიქით, უნდა უჩვენებდეს მის სოლიდურობას. საერ-

თოდ მიღებული ეტიკეტის თანახმად, მამაკაცი პირველი 
ესალმება ქალს. ანალოგიურად, ასაკით უმცროსი პირველი 
უნდა მიესალმოს ასაკით უფროსს. წესი, რომლის თანახმად 
ხელქვეითი პირველი ესალმება მენეჯერს, არ არის აბსო-

ლუტური ხასიათის, დასაშვებია ურთიერთმისალმების შებ-

რუნებითი წესი. 
ოფიციალურ სიტყვიერ და წერილობით მიმართვებში 

სასურველია დავამატოთ სიტყვა «პატივცემულო». გვარით 
მიმართვისას სავალდებულოა დაემატოს სიტყვები: «ბატო-

ნო», «ქალბატონო», «კოლეგა». სახელით შეიძლება მივ-

მართოთ მხოლოდ ძალიან ახლობელ მეგობრებს და გაცი-

ლებით უფრო ახალგაზრდა კოლეგებს, და ესეც მაშინ, თუ 
ისინი არ იქნებიან ამის წინააღმდეგი. რუსეთში ყველაზე 
მეტად მიღებულია მიმართვა ხელმძღვანელობისადმი, პარ-

ტნიორებისადმი, თანამოსამსახურეებისადმი სახელითა და 
მამის სახელით. 
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საქმიან ურთიერთობებში უნდა იყოს დაცული 
სუბორდინაცია, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ თითოეული 
მონაწილე იქცევა დაკავებული თანამდებობისა და სამსა-
ხურებრივი მდგომარეობის შესაბამისად. მაგრამ ნებისმიერ 
სიტუაციაში აუცილებელია, უპირველეს ყოვლისა, დავეყ-

რდნოთ კორექტული ქცევის წესებს იმ პირთან პატივისცემის 
პოზიციიდან, რომელთანაც გვაქვს საერთო საქმე. 

ზომიერი საუბრის და უფრო მეტად სხვათა მოსმენის 
უნარი განეკუთვნება საქმიანი ეტიკეტის დაცვისა და გარ-

შემომყოფთა პატივისცემის კარგ ნიშან-თვისებათა რიცხვს. 
არ უნდა გავაწყვეტინოთ სიტყვა თანამოსაუბრეს ბოლომდე 
მის მოსმენამდე. მეტისმეტად გაჭიანურებული საუბრის 
შეწყვეტის აუცილებლობისას, როდესაც თანამოსაუბრის გა-
მონათქვამებს არ გააჩნია სასარგებლო დატვირთვა, საჭიროა 
მის წინაშე ბოდიშის მოხდა შეწყვეტილი საუბრისათვის. 

თავაზიანობა, ყურადღება და პატივისცემა პარტნიორი-

სადმი თან უნდა ახლდეს ნებისმიერ საქმიან კონტაქტებს, 
რომლებიც განხორციელებული იქნებიან სიტყვიერი, წერი-

ლობითი, სატელეფონო, სატელეგრაფო, ტელექსის, ტელე-

ფაქსის კავშირის ფორმით. უნდა გამოირიცხოს ემოციური 
რეაქცია მოლაპარაკებათა პროცესში. ამასთან ყველაზე მწვა-
ვე რეაქციაც კი უნდა გაკეთდეს მშვიდად და თავშეკა-

ვებულად. 
უაღრესად დიდ როლს ასრულებს საქმიან ეტიკეტში 

წერისა და მეტყველების კულტურა, აზრის მკაფიოდ, 
მოკლედ, გასაგები ფორმით გამოთქმის უნარი. 
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რეზიუმე 
სამსახურებრივი ეტიკეტის როლი ბიზნესის 

განვითარებაში 
 
ნაშრომში წარმოდგენილია ბიზნესის, როგორც კაცობ-

რიობის ცივილიზაციის ნაწილის ბუნებრივი ევოლუცია, 
რომელიც ემყარება ეკონომიკური კულტურის პროგრესს, 
მოწმობს, რომ ბიზნესი უნდა იყოს დაკავშირებული ზნე-

ობასთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბიზნესს არ ექნება მო-

მავალი. არსებობს ურყევი პრინციპები, რომლებითაც ვალ-

დებულია იხელმძღვანელოს თითოეულმა ადამიანმა საქმი-

ანობის ნებისმიერ სფეროში. ეს პრინცეპები შეადგენენ ცივი-

ლიზებული ბიზნესის მორალურ-ეთიკურ კოდექსს, რომლის 
დაცვა ყველა ბიზნესმენის წმინდა საქმეა. 

 
Резюме 

Роль служебного этикета в развитии бизнеса 
 
  В работе представлена природная эволюция бизнеса, как 

части человеческой цивилизации, которая опирается на прогресс 
экономической культуры, свидетельствует, что бизнес должен 
быть связан с моралью, в противном случае бизнес не будет 
иметь будущее. Существуют непоколебимые принципы, кото-
рыми должен руководствоваться каждый человек в любой сфере 
деятельности. Эти  принципы составляют морально-этический 
кодекс, соблюдение которого для всех бизнесменов является 
святым делом. 

 
Summary 

The role of official etiquette in business development 
 

   The paper presents the natural evolution of business, as part of 
human civilization, which is based on the progress of economic 
culture, shows that business must be associated with morality, 
otherwise business will not have a future. There are unshakable 
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principles that should guide every person in any field of activity. 
These principles constitute a moral and ethical code, the observance 
of which is a holy cause for all businessmen. 
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შანიძე მარიამი 
 მე- 2 კურსი, სპეც. ფინანსები და კრედიტები 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა  

აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტი 
მეცნიერ ხელმძღვანელი: კაკაურიძე ნათელა, 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა  

აკადემიის აკადემიკოსი 
 

სრულყოფილი ელექტრონული სავალუტო სისტემის 
შექმნის აუცილებლობა საქართველოში 

 

თავის დროზე, რევოლუციურ წინსვლად ჩაითვალა, როცა 
ძვირფასი ლითონებისგან დამზადებული ფულის ნიშნების 
ნაცვლად მიმოქცევაში შემოვიდა ქაღალდის ბანკნოტები. 

შემდეგი ნაბიჯი იყო ელექტრონული ფული, რომლის მი-

მოქცევამაც მთელი მსოფლიო დაიპყრო და დღეს, განვი-

თარებული საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნებში ეჭვით უყურებენ 
იმ ადამიანებს, ვინც ანგარიშსწორებას ახდენს ნაღდი ფუ-

ლით.  
მთელი მსოფლიო მიდის იქით, რომ ანგარიშსწორებასა და 

ფულად ტრანზაქციებში ხარჯები შემცირდეს, რაც საბო-

ლოოდ ემსახურება სამომხმარებლო ეფექტის მიღებისას 
გაწეული თანამდევი ხარჯების მინიმიზაციას. ამიტომ ეს 
პროცესი არ შეიძლება შეეხოს მხოლოდ ფულად ანგარიშ-

სწორებას, არამედ იმ ვალდებულებებსაც, რომლებიც წარმო-

იქმნება საწარმოო სუბიექტებსა და სახელმწიფოს შორის. 
კომპიუტერის საუკუნემ და ტექნოლოგიების განვითა-

რებამ მოიტანა ელექტრონული ფულის შექმნის შესაძლებ-

ლობა და დროსთან ერთად უნაღდო ანგარიშსწორებაზე 
გადასვლამ დაადასტურა ელექტრონული  ფულის მთელი 
რიგი უპირატესობები ქაღალდის ფულთან შედარებით.  



25 
 

დღესდღეობით მსოფლიო ფულის უდიდესი ნაწილი 
საბანკო ანგარიშებზეა განთავსებული. იგი კომპიუტერულ 
ანგარიშებზე დაცულ ელექტრონულ ფულს წარმოადგენს. 
ადამიანებს საშუალება აქვთ გადასახადები ელექტრონული 
ფოსტით მიიღონ და მაშინვე ონლაინ სისტემით გაანაღდონ.  

ელექტრონული ფული არის უახლესი გამოგონება, რაც  
ნიშნავს იმას, რომ ვალუტას თავისი რეალური ღირებუ-

ლებით შეუძლია ჩაანაცვლოს ტრადიციული ნაღდი ფული. 
იგი, ნაღდი ფულისაგან განსხვავებით არის მთლიანად 
ვირტუალური ან ციფრული. ეს არის ახალი გამონაგონება 
ფულის ისტორიასა და კომერციაში.  

21-ე საუკუნეში ჩვენ უკვე შევედით  პოსტ-მოდერნულ და 
და პოსტ-ინდუსტრიულ ერაში.  მსოფლიო დღესდღეობით 
არის მოწმე უპრეცედენტო და წარმოუდგენელი ცვლილე-

ბებისა, რომლებიც ხორციელდება ყოველდღიურად ცხოვ-

რებაში, რითაც იქმნება ქაოსური და უპრეცედენტო ცვლი-

ლებების სცენარი. ცვლილებები საზოგადოების სხვადასხვა 
სექტორში: ეკონომიკაში, საზოგადოებაში, პოლიტიკაში, 
ოჯახში და კულტურულ ცხოვრებაში. და ეს ცვლილებები 
იმდენად მრავალ-მიმართულია, რომ ძალიან რთულია გაში-

ფრო ღრმად მნიშვნელოვანი და მასთან დაკავშირებული 
ცვლილებების სრული სცენარი. სწორედ სამყაროში შექმ-

ნილმა უპრეცედენტო ცვლილებებმა, სირთულეებმა და 
მოთხოვნების ყველა სექტორში ზრდამ მოითხოვა საჭიროება 
ახალი მონეტარული სისტემის შესაქმნელად. 

ეკონომიკურ ასპექტიდან გამომდინარე,  სოფლის მეურნე-

ობას შეუძლია აწაარმოოს თავისი ბიზნესი ბარტერული 
სისტემის გავლით, კომპლექსურ ინდუსტრიულ სამყაროში, 
სადაც საბაზრო ეკონომიკა მნიშვნელოვნად აყვავდა და 
სადაც ბიზნეს ტრანზაქციების საწარმოებლად გახდა საჭირო 
ახალი მონეტარული სისტემის შექმნა. მაგრამ პოსტ-ინდუს-

ტრიულ საზოგადოებაში, სადაც საბაზრო ფასები გახდა საკ-

მაოდ კომპლექსური, ტრადიციული ეკონომიკური ტრანზექ-



26 
 

ციული მექანიზმები, რომელშიც შედის ახლად დანერგილი 
კრედიტ-ბარათები, დენეტორული-ბარათები, ATM და სხხა 
ელეტრონული სისტემები არ არის საკმარისი გაუძლოს ახ-

ლად შექმნილ ეკონომიკურ ზეწოლასა და საზოგადოების 
მოთხოვნებს. 

ფართოდ იქნა გათვიცნობირებული, რომ ბაზრის რეალო-

ბები გლობალური ეკონომიკის ზეწოლას ვერ  უძლებს და 
დგება მოთხოვნა ახალი ალტერნატიული მონეტარული 
სისტემის შექმნისა, რომელიც იზრუნებს არა მარტო რუტი-

ნულ ტრანზექციის ბიზნესსა და სავალუტო ბაზარზე, 
არამედ  შეაღწევს ასევე  ღრმად  თანამედროვე ცხოვრების 
რეალობებში, როგორიცაა მაგალითად დაუთვლელი ფული, 
რომელსაც მივყავართ ფართო მასშტაბის კორუფციამდე, 
კიბერ-ეკონომიკური კრიმინალი, ტერორისტული ოპერაცი-

ების ფონდები, ეკონომიკური ინფლაცია და ა.შ. სწორედ 
ამიტომ, დგება საჭიროება  შემუშავდეს და დაინერგოს ახა-
ლი ალტერნატიული ელექტრონული ფულადი სისტემა, 
რომელსაც შეუძლია აღმოფხვრას არსებული ხარვეზები და 
პასუხი გასცემს ღია საკითხებს.  

კომპიუტერული ტექნოლოგიების მრავალმხრივ განვითა-

რებამ და ეფექტურობამ განაპირობა დახვეწილი და უსაფრ-

თხო ელექტრონული სისტემების შექმნა და მათი დანერგვა  
საქართველოს ერთიან საბანკო სფეროში. შედეგად დღეს 
საქართველოში კომერციული ბანკების ფუნქციონირება სა-
დებეტო და საკრედიტო საგადამხდელო სისტემების მეშვე-

ობით ხორციელდება, რომელსაც სათავეში უდგას საქარ-

თველოს ეროვნული ბანკი. 
ქართულ ონლაინ ბაზარი დღითი-დღე ფართოვდება და 

მას მომხმარებელი შესაბამისად უფრო ფართოდ იყენებს. 
ელექტრონული გადარიცხვების კომპანიების რიცხვი ასევე 
ყოველდღოირად მატულობს. მათ რიცხვს ეკუთვნის „უნი-

ფეი“, რომელიც ავითარებს და ნერგავს ელექტრონული 
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გადარიცხვებისა და ელექტრონული კომერციის გადაწყვე-

ტილებებს.  
ონლაინ სამყარო სულ უფრო და უფრო მეტ ადგილს 

იკავებს თითოეული ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 
მსოფლიო მასშტაბით ვითარდება ონლაინ მაღაზიები და 
ელექტრონული კომერცია. კომპანიის მიზანი კი, მომხმა-
რებლის უზრუნველყოფაა მსოფლიო ბაზარზე არსებული 
ინოვაციური პროდუქტებითა და განვითარებადი ტექნოლო-

გიური სერვისებით.  
კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში მოსახლეობის დიდი 

ნაწილი დღემდე არ არის გათვითცნობირებული ელექტრო-

ნული ფულის მიმოქცევის თავისებურებებში, მის უპირა-

ტესობაში და გამოყენების წესებში, ამიტომ მიზანშეწო-

ნილად მიგვაჩნია სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით 
მოხდეს საზოგადოების ინფრომირება ელექტრონული ფუ-

ლისა და მისი მიმოქცევის სპეციფიკის შესახებ, მოხმარების 
წესებისა და უსაფრთხოების შესახებ. 

დღევანდელი პრაქტიკა თვალნათლივ გვიჩვენებს, რომ 
მიუხედავად ყველანაირი ძალისხმევისა, რომელსაც ატარებს 
ამა თუ იმ ქვეყნის მსვილი ქვეყნების მთავრობები იმისა-
თვის, რომ დაარეგულიროს ბიზნესს ტრანზექციები ბანკების 
გავლით, მაინც ხშირად ვაწყდებით მსოფლიოს მასშტაბით 
ისეთ შემთხვევებს, როდესაც ბიზნესს ტრანზექციები ხორცი-

ელდება ოფიციალური საბანკო პროცესების მიღმა. სწორედ 
ისეთი ამომწურავი, დახვეწილი და ალტერატიული საბანკო 
მექანიზმის შექმნა, რომელიც გამორიცხავს მომავალში თან-

ხების გაცემასა თუ მიღებას საბანკო ინსტიტუციის გარეშე, 
არის უაღრესად აქტუალური და მნიშვნელოვანი.  
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რეზიუმე 
სრულყოფილი ელექტრონული სავალუტო სისტემის 

შექმნის აუცილებლობა საქართველოში 

 

ნაშრომში განხილულია ელექტრონული ფულის, როგორც 
ინოვაციური პროდუქტის, როლი ქვეყნის ეკონომიკისათვის, 
ელექტრონული ფულადი სისტემის განვითარების ისტორია, 
ელექტრონული ფულის ბაზრის განვითარების თავისებუ-

რებები საქართველოში, ელექტრონული კომერცია და ქარ-

თული ონლაინ-ბაზარი. განსაკუთრებული ყურადღება არის 
გამახვილებული  ელექტრონული ფულის მიმოქცევის და-

დებით მხარეებზე და განვითარების პერსპექტივეზე საქარ-

თველოში.  
 

Резюме 
Необходимость создания совершенной электронной 

валютной системы в Грузии 
 

В работе рассмотрена роль электронных денег, как 
инновационного продукта для экономики, история развития 
электронной денежной системы, особенности развития  рынка 
электронных денег в Грузии, электронная коммерция и грузин-
ский онлайн-рынок. Особое внимание уделено положительной 
стороне обращения электронных денег и перспективе развития в 
Грузии. 
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Summary 

The need to create a perfect e-currency system in Georgia 
 
The paper examines the role of electronic money as an innovative 

product for the economy, the history of the development of the 
electronic money system, features of the development of the 
electronic money market in Georgia, electronic commerce and the 
Georgian online market. Particular attention is paid to the positive 
side of the circulation of electronic money and the prospects for 
development in Georgia. 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

ჩინჩალაძე ზურაბი 
 მე-4 კურსი, სპეც.ფინანსები და კრედიტები. 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა  

აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტი 

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს 

ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 

 

ელექტრონული ფულის  უპირატესობები ქაღალდის 
ფულთან შედარებით 

 

ფული ეს არის სახელმწიფოს მიერ ქვეყნის ტერიტორიაზე 
აღიარებული სავალდებულო და კანონიერი გადახდის საშუ-

ალება. ფულის ერთეულს სახელმწიფო აწესებს, ასევე სახელ-

მწიფო ადგენს ფულის ერთეულის სახელწოდებას და მიმო-

ქცევის წესებს. ფულს გააჩნია დაგროვების, გაცვლის და ღი-

რებულების საზომის ფუნქცია.  
ისტორიკოსთა ცნობებით მონეტების დამზადება ჩვენს 

წელთაღრიცხვამდე მე–7 საუკუნეში, თანამედროვე თურქე-

თის ტერიტორიაზე დაიწყო. ქაღალდის ფული პირველად  
IX საუკუნეში ჩინეთში გამოიყენეს. ფული ხელს უწყობს 
ადამიანთა სტიმულირებას, რადგან მხოლოდ მისი საშუ-

ალებით იზომება საკუთრებაში არსებული საქონლის ღირე-

ბულება. 
დღეისათვის მთელ რიგ წამყვან ქვეყნებს შორის საშუ-

ალებით ან მსოფლიო საბანკო ტელესაკომუნიკაციო სისტე-

მის მეშვეობით ეკონომიკური ურთიერთობების დამყარება 
შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ნაღდი ფულით, 
ასევე უნაღდო ანგარიშსწორებითაც მოცემული პერიოდი-

სათვის ეკონომიკურ ურთიერთობაში მონაწილე ქვეყნების 
ვალუტების არსებული კურსის შესაბამისად. უნაღდო ანგა-
რიშსწორება წარმოებს ელექტრონული ფულის საშუალებით 
ან მსოფლიო საბანკო ტელესაკომუნიკაციო სისტემის მეშვე-

ობით.  
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ელექტრონული ფული მთლიანად წარმოადგენს რეალუ-

რი ფულის მოდელს. ამასთან, ემისიური ორგანიზაცია _ 
ემიტენტი უშვებს მათ ელექტრონულ ანალოგებს, რომე-

ლთაც სხვადასხვა სისტემებში განსხვავებული სახელწოდება 
აქვთ. მომხმარებლები ყიდულობენ მათ და მათი მეშვეობით 
ახორციელებენ გადახდას, ხოლო შემდეგ გამყიდველი უგზა-
ვნის მათ ემიტენტს. ემისიის დროს ფულადი ერთეულის 
დამოწმება ხდება ელექტრონული ხელმოწერით. 

ელექტრონული ფული არსებობს მხოლოდ ციფრულ 
ფორმატში და, პირველ რიგში, ეფუძნება ინტერნეტსა  ან 
სმარტ-ბარათებს.  გადარიცხვები, რომლებიც კეთდება ელექ-

ტრონულად, ცნობილია როგორც ელექტრონული ფული. 
მსგავსი სახელები ელექტრონული ფულისთვის არის: ელექ-

ტრონული ანგარიში, ციფრული ფული, ციფრული ნაღდი 
ფული ან ციფრული ვალუტა. 

უნაღდო ანგარიშსწორებაზე გადასვლა განაპირობა ელ. 
ფულის მთელმა რიგმა უპირატესობებმა ქაღალდის ფულთან 
შედარებით. რიგი ბანკები, როცა უნაღდო ანგარიშსწორებას 
აწარმოებენ ქვეყნის შიგნით, სარგებლობენ როგორც მზა 
საბანკო ინფორმაციული ტექნოლოგიებით, ასევე მონაცემთა 
ბაზების მართვის სისტემების საფუძველზე (SQL, Acsess, 
Oracle და სხვადასხვა,) დაპროექტებული ავტომატიზებული 
საბანკო საინფორმაციო სისტემებით. 

დღესდღეობით ბანკების უმეტესობა მოიხმარს ოპერა-

ციულ სისტემას Windows XP-ს, რადგანაც იგი კარგად ინსტა-
ლირდება და წარმატებით გამოიყენება საშუალო ღირებუ-

ლების მქონე კომპიუტერებზე, მაშინ როცა Windows Vista 
საჭიროებს უფრო მეტ აპარატურულ რესურსებს. თუ, 
მაგალითად, Windows XP-ის დაყენებისას კომპიუტერზე 
ოპერატიული მეხსიერება რეკომენდებულია იყოს 128 მ 
ბაიტი, ხოლო ვინჩესტერზე _ 1.5 გბაიტი, პროცესორი კი _ 
300 მჰერცი, Windows Vista-სთვის რეკომენდებულია 
ოპერატიული მეხსიერება _ 512 მბაიტი, ვინჩესტერზე 
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თავისუფალი ადგილი _ 15 გბაიტი, ხოლო პროცესორის სიხ-

შირე _ 1 გჰერცი (სიზუსტისათვის გავიხსენებთ, რომ ერთი 
გეგა ბაიტი ტოლია 1024 მეგა ბაიტის). 

ეს ბანკები ცდილობენ გამოიყენონ მათ მიერ შექმნილი 
პროგრამული პროდუქტები, რადგანაც არსებულის შეძენა 
საკმაოდ დიდი თანხა ღირს. მათ შეუძლიათ ისარგებლონ 
აგრეთვე ექსელის ფინანსური ფუნქციებით. თუ ბანკის ფინა-
ნსური რესურსები იძლევა საშუალებას, მაშინ ისინი იძენენ 
და ნერგავენ მზა გამოყენებით პროგრამათა პაკეტებს.  

დღეისათვის საქართველოში მასობრივად გამოიყენება 
პლასტიკური ბარათები. ინტერნეტ-ბანკინგითაც ბევრნი 
სარგებლობენ, ამიტომაც საინტერესოა ელექტრონულ ფულ-

ზე დამყარებული უნაღდო ანგარიშსწორების ტექნოლოგია.  
მდგომარეობს იმაში, რომ ელექტრონული ფული ვერ 

იქნება რეალური იურიდიული თვალსაზრისით. თუმცა გა-
მოყენებული ტერმინი „ფული“ გვიჩვენებს, რომ ელემთა-

ვარი განსხვავება ელექტრონულ ფულსა და რეალურ ფულს 
შორის ქტრონული ფული მნიშვნელოვანი ხარისხით ატა-
რებს რეალური ნაღდი ფულის თვისებებს, რომელთა შორის 
მთავარია _ ანონიმურობა, ე.ი. მათზე არ არის ნაჩვენები ვინ 
და როდის გამოიყენა ისინი. 

ზოგიერთი სისტემა ანალოგიით საშუალებას აძლევს მყი-

დველს მიიღოს ელექტრონულად ნაღდი ფული, ისე, რომ 
შეუძლებელი იყოს მასა და ფულს შორის კავშირის დადგენა. 
ეს ხდება ხელმოწერის პრინციპის საშუალებით. რომ გან-

ხორციელდეს ანგარიშსწორება ელექტრონული ფულის საშ-

უალებით, ამისათვის:  
1. მყიდველი წინასწარ ცვლის რეალურ ფულს ელექტ-

რონულ ფულზე; 
2. მყიდველი შეძენილი საქონლისა და მომსახურების 

საფასურს ელექტრონულ ფულს რიცხავს გამყიდველის 
სერვერზე; 
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3. ფული წარედგინება ემიტენტს, რომელიც ამოწმებს მის 
ნამდვილობას.  

მას შემდეგ, რაც დადასტურდება ელექტრონული კუპი-

ურის ნამდვილობა, გამყიდველის ანგარიში იზრდება ნავა-
ჭრის საფასურით. 

საქართველოში ტრადიციული საგადახდო ინსტრუმენ-

ტების პარალელურად ვითარდება დისტანციური საბანკო 
მომსახურების არხები, რომლებიც მომხმარებლებს საშუ-

ალებას აძლევს საბანკო ოპერაციები განახორციელონ სხვა-
დასხვა ელექტრონული არხის გამოყენებით. 

ელექტრონული ფულის მიმოქცევას შემდეგი უპირა-

ტესობები გააჩნია: კონფიდენციალობის დაცვა, ინფორმა-

ციის უცვლელობის შენარჩუნება, აუტენტიფიკაციის პროცე-

დურის გატარება, ავტორიზაციის უზრუნველყოფა, გარან-

ტიები გამყიდველის რისკებზე და ტრანზაქციის მინიმა-

ლური გადასახადი.  
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რეზიუმე 

ელექტრონული ფულის  უპირატესობები ქაღალდის 
ფულთან შედარებით 

ნაშრომში განხილულია ელექტრონული ფულის  მიმოქ-

ცევის უპირატესობა ქაღალდის ფულთან შედარებით, ელექ-
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ტრონული საგადახდო სისტემები და საგადახდო ინსტ-

რუმენტები. ელექტრონული ფული არსებობს მხოლოდ ციფ-

რულ ფორმატში და, პირველ რიგში, ეფუძნება ინტერნეტსა  
ან სმარტ-ბარათებს. მთავარი განსხვავება ელექტრონულ 
ფულსა და რეალურ ფულს შორის მდგომარეობს იმაში, რომ 
ელექტრონული ფული ვერ იქნება რეალური იურიდიული 
თვალსაზრისით. იგი  მნიშვნელოვანი ხარისხით ატარებს 
რეალური ნაღდი ფულის თვისებებს, რომელთა შორის 
მთავარია - ანონიმურობა. 

 
Резюме 

Преимущество электронных денег перед бумажными 
деньгами 

В работе рассмотрено преимущество обращения элек-
тронных денег перед бумажными деньгами, электронные 
налоговые системы и налоговые инструменты. Электртонные 
деньги существуют лишь в цифровом формате и, в первую 
очередь, опираются на интернет или смарт-карты. Главное 
различие между электронными деньгами и  бумажными 
деньгами состоит в том, что электронные деньги не могут быть 
реальными  с юридической точки зрения. Они со значительным 
качеством  имеют свойства реальных наличных денег, среди 
которых главное – анонимность. 

 
Summary 

The advantage of electronic money over paper money 

The paper considers the advantage of electronic money 
circulation over paper money, electronic tax systems and tax 
instruments. Electrone money exists only in digital format and, first 
of all, they rely on the Internet or smart cards. The main difference 
between electronic money and paper money is that electronic money 
cannot be real from a legal point of view. With significant quality, 
they have the properties of real cash, among which the main thing is 
anonymity. 
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ფოფხაძე თეკლა 
 მე-2 კურსი სპეც. ფინანსები და კრედიტები 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა  

აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტი 

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს 

ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 
 

ინფლაციის გამომწვევი მიზეზები საქართველოში 
 

ინფლაცია მაკროეკონომიკური პრობლემებიდან ერთ-
ერთი ყველაზე კარგად შესწავლილი პრობლემაა. ინფლაცია 
ნიშნავს, რომ მიმოქცევაში გამოყენებულია ფულის ისეთი 
მასა, რომელიც არ არის უზრუნველყოფილი შესაბამისი რა-
ოდენობის საქონლითა და მომსახურებით. ასეთ შემთ-

ხვევაში ირღვევა თანაფარდობა გადახდისუნარიან მოთხოვ-

ნასა და მიწოდებას შორის. ერთიდაიგივე მოცულობის 
საქონლისა და მომსახურების შესაძენად მეტი რაოდენობის 
ფული იქნება საჭირო.  

ინფლაცია განსხვავებულად მოქმედებს საზოგადოების 
სხვადასხვა სოციალურ ფენაზე. ყველაზე მძიმე დარტყმას 
იგი ღარიბ ფენებს და ფიქსირებული შემოსავლების მქონე 
ჯგუფებს აყენებს. მათი რეალური შემოსავალი მკვეთრად 
მცირდება ფასების ზრდისა და ფულის გაუფასურების გამო 
და ისინი იძულებულნი არიან იბრძოლონ ხელფასის გადი-

დებისთვის. მმართველი წრეები სოციალური კატაკლი-

ზმების თავიდან აცილების მიზნით აკმაყოფილებენ მათ 
მოთხოვნებს, რისთვისაც მიმოქცევაში უშვებენ ფულის 
ნიშნების დამატებით რაოდენობას, რაც კიდევ უფრო ამწ-

ვავებს ინფლაციას, აუფასურებს ფულს, ზრდის ფასებს. ასე 
წარმოიშობა ე.წ. ინფლაციური სპირალი _ მიმოქცევაში 
გაშვებული ფულის ნიშნების რაოდენობისა და ხელფასების 
პარალელური ზრდა, რაც კიდევ უფრო აღრმავებს და 
ახანგრძლივებს ინფლაციას. 
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ინფლაცია მრავალმხრივ ნეგატიურად ზემოქმედებს ქვე-

ყნის ეკონომიკაზე. იგი ძირფესვიანად არღვევს კვლავ-

წარმოების პროპორციებს, აიძულებს საზოგადოებას შეამცი-

როს დანაზოგები და კაპიტალური დაბანდებები, ფულადი 
სახსრები ძირითადად პირველადი მოხმარების საგნების 
შეძენაზე დახარჯოს. 

ინფლაციის პერიოდში მკვეთრად იცვლება მოსახლეობის 
ფულადი ხარჯების სტრუქტურა. მათი უდიდესი ნაწილი 
იხარჯება სასურსათო საქონლის შესაძენად. ვადიანი სამომ-

ხმარებლო საქონლის ხვედრითი წილი მოხმარების საერთო 
მოცულობაში მცირდება, რაც ცხოვრების დონის დაქვეითე-

ბის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მაჩვენებელია. 
ამასთან ძლიერდება წარმოების სფეროდან მიმოქცევის 

სფეროში კაპიტალის გადადინების ტემპები, ფართოვდება 
«შავი ბაზრისა" და ჩრდილოვანი ეკონომიკის მასშტაბები. 

ინფლაცია აღრმავებს საზოგადოების სოციალურ და ქო-

ნებრივ დიფერენციაციას, იზრდება ღარიბებისა და ღატა-
კების რიცხვი. ზღაპრულად მდიდრდება მცირერიცხოვანი 
საქმოსნებისა და სპეკულანტების წრე. განვითარებული სა-
ბაზრო ეკონომიკის ქვეყნებში კიდევ უფრო თვალსაჩინო 
ხდება მსხვილი კაპიტალისტების სასარგებლოდ ეროვნული 
შემოსავლების გადანაწილების პროცესი. მდიდრები კიდევ 
უფრო მდიდრდებიან, ღარიბები კიდევ უფრო ღარიბდებიან. 
ეს პროცესი საზოგადოების სოციალურ კატაკლიზმებს ამწ-

ვავებს. მოსალოდნელი სოციალური პრობლემების თავიდან 
აცილების მიზნით ხელისუფლება ამ პერიოდში მიმართავს 
ფიქსირებული შემოსავლების ინდექსაციას, მაგრამ ინდექ-

საციის დონე, როგორც წესი, ჩამორჩება ინფლაციის ტემპებს 
და ამიტომ დიდად ვერ ამსუბუქებს მუშა-მოსამსახურეთა და 
ფიქსირებული შემოსავლის შემყურე სხვა ფენების ეკონო-

მიკურ მდგომარეობას.  
ინფლაცია ამუხრუჭებს წარმოების პროცესს. სწრაფად 

იზრდება უმუშევართა რიცხოვნობა, მცირდება წარმოებული 
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პროდუქციის მოცულობა, ეცემა სამომხმარებლო ბაზრის 
გაჯერებულობის დონე რაც იწვევს დეფიციტს.  ის კიდევ 
უფრო აჩქარებს ფასების ზრდას და მინიმუმამდე ამცირებს 
მოსახლეობის მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესაძლებ-

ლობას. 
ინფლაცია არღვევს და ანადგურებს ფულად-საკრედიტო 

სისტემას, ძირს უთხრის ფულადი დაგროვების ფორმირების 
პროცესს. ამიტომ ძნელდება საკრედიტო რესურსების მობი-

ლიზაცია და შესაბამისად ფერხდება ეკონომიკის მოზიდუ-

ლი ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფა. ბანკებს 
ეკარგება გრძელვადიანი კრედიტის გაცემის ინტერესი, 
რადგან ფულის გაუფასურების გამო უფასურდება დაბრუ-

ნებული სესხის რეალური სიდიდე გაცემული სესხის სი-

დიდესთან შედარებით. ინფლაციისაგან თავის დაცვის 
მიზნით ბანკები აწესებენ მაღალ საპროცენტო განაკვეთებს, 
რის შედეგადაც წვრილი მეურნეობები პრაქტიკულად ვერ 
ღებულობენ კრედიტს, რაც ამწვავებს ეკონომიკურ კრიზისს, 
ზრდის გაკოტრებული საწარმოების რაოდენობას. 

ინფლაცია უარყოფითად მოქმედებს სახელმწიფო ბი-

უჯეტის ფორმირებაზე. იზღუდება მისი საშემოსავლო ბაზა, 
ხოლო ხარჯები იზრდება, რაც იწვევს ბიუჯეტის დეფიციტს, 
რომლის დასაფარავად ხელისუფლება იძულებულია გაზარ-

დოს სახელმწიფო ვალი, დაუშვას ფასიანი ქაღალდების და 
ფულის ჭარბი ემისია.  

ინფლაცია სავალუტო კრიზისის ერთ-ერთი უმნიშვნე-

ლოვანესი ფაქტორია. იგი განაპირობებს ეროვნული ვალ-

უტის გაუფასურებას. მისი კურსის დაცემას სხვა ვალუ-

ტასთან შედარებით, რაც უარყოფითად მოქმედებს ქვეყნის 
საგადასახდელო და სავაჭრო ბალანსებზე. 

ინფლაციის გაძლიერება და მისი სოციალურ-ეკონომი-

კური შედეგები აიძულებს ხელისუფლებას ეკონომიკის, 
ფინანსების, ფულის მიმოქცევის, კრედიტის, ხელფასების, 
უმუშევრობის, საერთაშორისო სავალუტო და საკრედიტო 
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ურთიერთობების სფეროებში გაატაროს საგანგებო ღონის-

ძიებათა კომპლექსი მათი გაჯანსაღების მიზნით. ასეთ ღო-

ნისძიებეთა სისტემას განეკუთვნება სახელმწიფოს საბიუჯე-

ტო, საგადასახადო და ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა, 
რომლებსაც ახორციელებს სახელმწიფო სპეციალურად 
შემუშავებული ეკონომიკური და სოციალური პროგრამების 
მეშვეობით. ამავე მიზნებს ემსახურება ფასებისა და 
ხელფასების სახელმწიფოებრივი რეგულირება, დეფლაცი-

ური ღონისძიებების გატარება. 
მთლიანობაში ქვეყნის ანტიინფლაციური პოლიტიკა, 

რომელიც ფინანსური სტბილიზაციის კონცეფციაში ძირი-

თადი კომპონენტია, აუცილებლად უნდა განხორციელდეს 
პრინციპით: «კაპიტალის დაგროვება – მოთხოვნის გაფარ-

თოება _ წარმოებისა და დასაქმების ზრდა _ ბიუჯეტის 
შემოსავლების გადიდება _ ბიუჯეტის დეფიციტის შემ-

ცირება _ ინფლაციის შემცირება”. ქვეყანაში დაბალან-

სებული ფულადი პოლიტიკის შემუშავება მოითხოვს 
გადავიდეთ ინფლაციის წინააღმდეგ ბრძოლიდან ინფ-

ლაციისა და საბიუჯეტო დეფიციტის რეგულირების, ეკონო-

მიკაში სტრუქტურულ და ინსტიტუციონალურ გარდაქ-

მნათა სისტემის შემუშავებაზე.  
იმისთვის, რომ სერიოზულ აღმავლობას მიაღწიოს ეროვ-

ნულმა ეკონომიკამ, აუცილებელია ხელისუფლებამ უპირვე-

ლესად ჩამოაყალიბოს ეროვნული ეკონომიკური პოლი-

ტიკის მიზანი და ამ მიზნის მიღწევის მიმართულებები, 
რომელთა განხორციელებასაც დაემორჩილება ნებისმიერი 
საოჯახო მეურნეობა, ფირმა თუ კორპორაცია, რა თქმა უნდა 
შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების ამოქმედებით. სწორი 
ეკონომიკური პოლიტიკის ჩამოყალიბება არსებით გავლენას 
მოახდენს ფინანსების მართვის სფეროზე სასაქონლო და 
ფინანსური ბაზრების მეშვეობით.  
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რეზიუმე 

ინფლაციის გამომწვევი მიზეზები საქართველოში 
 

ნაშრომში აღნიშნულია, რომ ინფლაცია ერთ–ერთი ყვე-

ლაზე მტკივნეული და საშიში პროცესია, რომელიც მიმდი-

ნარეობს და დიდ პრობლემას უქმნის ეკონომიკურ სისტემას. 
ინფლაცია არა მხოლოდ ამცირებს მსყიდველობით უნარს, 
არამედ ანადგურებს ეკონომიკური რეგულირების შესაძ-

ლებლობას და ხელს უშლის ეკონომისტებს განახორციელონ 
სტრუქტურული რეფორმები. ინფლაციის მართვა დიდ 
პრობლემას წარმოადგენს ფულადი და ზოგადად ეკონო-

მიკური პოლიტიკისთვის. სახელმწიფოს ხარჯების მაქსიმა-
ლურად შემცირებისთვის საჭიროა ჩატარდეს ფართო სპექტ-

რის ანტიინფლაციური ღონისძიებები.  
 

 

Резюме 

Причины,вызывающие инфляцию в Грузии 

 

В работе отмечено, что инфляция является одним из 

болезненных и опасных процессов, которые происходят  и  

большие проблемы создают экономической системе. Инфля-

ция не только снижает платежеспособность, но и уничтожает 
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возможность экономического регулирования и мешает эконо-

мистам осуществить структурные реформы. Управление 

инфляцией представляет собой большую проблему для дене-

жной и в общем экономической политики. Для макси-

мального снижения государственных расходов необходимо 

проведение антиинфляционных мероприятий широкого 

спектра. 

 
Summary 

The advantage of electronic money over paper money 
 

The paper considers the advantage of electronic money 
circulation over paper money, electronic tax systems and tax 
instruments. Electrone money exists only in digital format and, first 
of all, they rely on the Internet or smart cards. The main difference 
between electronic money and paper money is that electronic money 
cannot be real from a legal point of view. With significant quality, 
they have the properties of real cash, among which the main thing is 
anonymity. 
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ნიქაბაძე თამარი 
მე-2 კურსი, სპეც. ფინანსები და კრედიტები 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა  

აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტი 

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე მარინა, საქართველოს 

ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 
 

პირადი დაზღვევის სრულყოფის საკითხები 
საქართველოში 

 

წარმატებული პირადი სადაზღვევო საქმიანობა ნების-

მიერი ეფექტური ეკონომიკის სისტემის არსებითი კომპო-

ნენტია. ეკონომიკის ისტორიისა და დაზღვევის ისტორიის 
მრავალი მკვლევარი აღიარებს მჭიდრო კავშირს მყარ 
სადაზღვევო ბაზარსა და ეფექტიან ეკონომიკურ განვი-

თარებას შორის. პირადი სადაზღვევო საქმიანობის საფუძვე-

ლია ადამიანი და მისი მოთხოვნილება სიცოცლისა და 
ჯანმრთელობისა დაზღვევაზე. 

დღეისათვის ჩვენს ქვეყანაში აქტიურად მიმდინარეობს 
პირადი სადაზღვევო სისტემის რეფორმირება და შეიძლება 
ითქვას ამ სფეროში მიღწეულია გარკვეული წარმატებებიც. 

პირადი დაზღვევა დაკავშირებულია სარისკო შემთხ-

ვევების დადგომისას არასასურველი ფინანსურ შედეგების 
დაძლევასთან და მისი მიზანია შეუმსუბუქოს დამზღვევს 
მატერიალური და სოციალური ტვირთი, რომელიც განპი-

რობებულია ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის მდგო-

მარეობის გართულებით. პირადი დაზღვევა, ჯანმრთელობა-
სოციალური ფონის შემსუბუქებასთან ერთად საქმიანი 
აქტივობის დიდი სტიმულია, რაც ხორციელდება სადაზ-

ღვევო კომპანიების განკარგულებაში არსებული დროებით 
თავისუფალი ფულადი სახსრების ინვესტირებით. პირად 
სადაზღვევო ბაზარზე სპეციალური საქონელი იყიდება, ესაა 
პირადი სადაზღვევო დაცვა და აღნიშნულ საქმიანობაში 
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ჩართულია სადაზღვევო კომპანიების უმეტესი ნაწილი. 
ისინი სულ უფრო და უფრო ღრმად შედიან ერთმანეთთან 
იურიდიულ და ეკონომიკურ ურთიერთობებში. რაც საერთო 
ჯამში ქვეყნის ეკონომიკური სტაბილიზაციის გარანტი 
ხდება. 

პირადი სადაზღვევო ბაზრის  ანალიზის შედეგად ჩამოვა-
ყალიბეთ კონკრეტული წინადადებები, რომელიც გულის-

ხმობს სახელმწიფო ჩარევის შესაბამისად ოპტიმალური 
პირადი დაზღვევის მოდელის შექმნას საქართველოში. რო-

მელის მოიცავს შემდეგს: 
1. პირადი სადაზღვევო ურთიერთობების ცივილიზებული 

სახით ფორმირებისას ერთ-ერთი უმთავრესი პირობაა 
სადაზღვევო მომსახურების სფეროს სახელმწიფოებრივი 
რეგულირების ნორმების ჩამოყალიბება. ამ უკანასკ-

ნელის ძირითადი მიზანია, ერთის მხრივ, ქვეყნის სა-
დაზღვევო ბაზარზე მოქმედი სადაზღვევო ორგანიზა-
ციების ქმედითუნარიანობის უზრუნველყოფა, ხოლო 
მეორეს მხრივ, სადაზღვევო სფეროში სახელმწიფო პო-

ლიტიკის შემუშავება და სოციალურად ორიენტირე-

ბული საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების გატარება; 
2. ქვეყნის საერთო ფონზე, პირადი დაზღვევის ბაზარი 

ჯერჯერობით შორსაა სრულყოფისგან, იგი ჯერ კიდევ 
იმყოფება დირექტიული ეკონომიკისთვის დამახასი-

ათებელი უარყოფითი სადაზღვევო მენტალიტეტის 
ზეგავლენის ქვეშ.  საუბარია იმაზე, რომ დღესდღეობით 
ყველა სადაზღვევო კომპანია ვერ უზრუნველყოფს 
სადაზღვევო შემთხვევის სრულ ანაზღაურებას, ადგილი 
აქვს არაჯანსაღ კონკურენციას სადაზღვევო კომპანიებს 
შორის. შეიმჩნევა სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ ამა 
თუ იმ სადაზღვევო კომპანიებისადმი ლობირების 
შემთხვევები, მსგავსად სხვა სამეურნეო სუბიექტებისა, 
სადაზღვევო კომპანიებიც არარიან დაზღვეულნი კორ-

უფციისა და ჩრდილოვანი საქმიანობისაგან, ამ მიზნით 
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საჭიროა სახელმწიფომ განსაკუთრებით გააკმაცროს 
პირადი სადაზღვევო ბაზრის რეგულირება და ასეთის 
გამოვლენის შემთხვევაში მოახდინოს მკაცრი რეაგი-

რება, რაც მაგალითი იქნება მსგავსი საქმიანობის განმა-
ხორციელებელი ორგანიზაციებისათვის; 

3. პირადი სადაზღვევო ბაზრის რეგულირების მნიშვნე-

ლოვანი საკითხია სადაზღვევო კომპანიების გაკოტ-

რების შემთხვევაში დაზღვეულთა დანაკარგების გამო-

თვლის მეთოდების შერჩევა. აუცილებელია და მათი 
გადაფარვის ერთ-ერთი წყარო იყოს სპეციალიზებული 
ფონდი, რომელიც უნდა შეიქმნას მიზნობრივი პროგ-

რამებისა და სადაზღვევო კომპანიების ხარჯზე; 
4. სახელმწიფოს მხრიდან აუცილებელია შემუშავდეს 

რეკომენდაციები და მიეცეს განვითარება პირადი დაზ-

ღვევის  ისეთი მოდელების არსებობას ქვეყანაში, როგო-

რიცაა სიცოცხლის დაზღვევა, უბედური შემთხვევისგან 
დაზღვევა, საპენსიო დაზღვევა. ამისათვის საჭიროა 
აღნიშნული ბიზნესის სახელმწიფოს მიერ წახალისება. 
ეს ეხება, როგორც მზღვეველებს, ისე დაზღვეულებს. რა 
თქმა უნდა აღნიშნული სამუშაო გულისხმობს განხორ-

ციელებამდე ჩატარებულ მოსამზადებელ და საკმაოდ 
შრომატევად სამუშაოს; 

5. ეროვნულმა ბანკმა დახმარება გაუწიოს სადაზღვევო 
კომპანიებს ისეთი სისტემით, რომელიც კომპანიის მარა-
გებისა და ფულადი ნაკადების მაქსიმალურად შე-

მოქმებით დროულად პროგნოზირების შესაძლებლობას 
იძლევა; 

6. საავადმყოფოები მართონ დამოუკიდებელმა მენეჯმენტ-
კომპანიებმა და არა სადაზღვეოების შვილობილმა კომ-

პანიებმა.    საჭიროა მოხდეს პრობლემების დროული 
დანახვა და მათი უმტკივნეულოდ აღმოფხვრა. მოხდეს 
საზოგადოების ინტერესებისდაყენება წინა პლანზე, რომ 
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არ შეილახოს ინდივიდის უფლება მისი სიცოცხლისა 
თუ ჯანმრთელობის უზრუნველყოფაში. 

ზემოთ აღნიშნული პრობლემის მოგვარება  შესაძლე-

ბელია სახელმწიფოს მიერ გატარებული ღონისძიებათა 
ერთობლიობებით, რომლის პროცესებშიც აუცილებელია 
მაღალი საზოგადოებრივი ჩართულობა, რათა საზოგა-

დოების მეტი ინფორმაციულობით, საჭირო და სწორი ანა-
ლიზი გაკეთდეს. სადაზღვევო კომპანიების მხრიდან კი 
სწორი სერვისების შერჩევა და მოსახლეობაზე ფიქრი, 
საჭიროა დავალებული მოქმედების მიუკერძოებლად განხო-

რციელობა და არადისკრიმინაციული ქმედებების დანერგვა 
ჯანმრთელობის დაზღვევით გათვალისწინებულ მომსახუ-

რებებში. 
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ნაშრომში განხილულია დაზღვევის, როგორც ეკონო-

მიკური კატეგორიის ერთ-ერთი სახე პირადი დაზღვევა, 
მისი ფუნქციონირების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკი-

თხები, მისი არსი და მნიშვნელობა სახელმწიფოებრივ 
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ჭრილში. პირადი დაზღვევა წარმოადგენს ურთიერთდახ-

მარების საუკეთესო შესაძლებლობას. პირადი დაზღვევა ანუ, 
როგორც ძირითადად მას მოიხსენიებენ, სიცოცხლის დაზ-

ღვევა ფართოდაა გავრცელებული  ბევრ ქვეყანაში. ნაშრომი 
მიზნად ისახავს საქართველოს პირადი დაზღვევის მექა-

ნიზმების ეფექტიანი ფუნქციონირების შესაძლებლობათა 
გამოვლენას და მათი კოორდინაციის როლის ამაღლებისა-

თვის ღონისძიებათა შემუშავებას.  
 

Резюме 
Вопросы совершенствования личного  

страхования в Грузии 
В работе рассмотрено личное страхование как один из видов 

экономической категории страхования, теоретико-методологи-

ческие вопросы его функционирования, его сущность и значе-
ние в государственном разрезе. Личное страхование предс-
тавляет собой наилучшую возможность взаимопомощи. Личное 
страхование или как  в основном его называют страхование 
жизни широко распространено во многих странах. Цель работы 
выявление возможностей механизмов эффективного функцио-
нирования личного страхования в Грузии и разработка 
меропритятий для повышенния роли их координации. 

 
Summary 

Issues of improving personal insurance in Georgia 
 

The paper considers personal insurance as one of the types of the 
economic category of insurance, theoretical and methodological 
issues of its functioning, its essence and importance in the public 
context. Personal insurance is the best opportunity for mutual help. 
Personal insurance or as it is basically called life insurance is 
widespread in many countries. The purpose of the work is to identify 
the mechanisms for the effective functioning of personal insurance in 
Georgia and to develop measures to enhance the role of their 
coordination. 
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გოცირიძე თათია 
 მე-4 კურსი, სპეც. ფინანსები და კრედიტები 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა  

აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტი 

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე ნათელა, საქართველოს 

ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 
 

პერსონალის მოტივაცია  სს სამკერვალო კომპანია 
,,იმერი“-ის მენეჯმენტში 

 

საქართველოში ეკონომიკური და სოციალური კატაკლი-

ზმების პირობებში საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმა-

რებით შესაძლებელი გახდა, საბაზრო პრინციპებზე დამყა-

რებული სოციალურად ორიენტირებული შერეული ეკონო-

მიკის დამკვიდრება-განვითარება. ამის მაგალითს წარმო-

ადგენს   ქუთაისში   სს სამკერვალო კომპანია ,,იმერი“. 
ადამიანური ფაქტორის შეუფასებლობა და ეკონომიკურ 

ინტერესთა თითქოს განსხვავებულობა, რომელიც დამახა-

სიათებელი იყო მბრძანებლურ-ადმინისტრაციული სისტე-

მისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა დღევანდელი რეალო-

ბისათვის, რამეთუ ინტერესების შესწავლა-შეთანხმება ძალ-

ზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კომპანიის დემოკრა-

ტიულ მართვაში. შრომის მწარმოებლურობის ზრდაში მნი-

შვნელოვანია მოტივაცია, რამეთუ მოტივირებული თანამ-

შრომელი ცდილობს საკუთარი შესაძლებლობების მაქსიმა-
ლურად გამოყენებას, რაც ორმხრივად სასარგებლოა. 

თუ გვინდა, რომ ბიზნესი გავზარდოთ და განვავითაროთ 
სს სამკერვალო კომპანია  ,,იმერში“, ამისათვის მას უნდა 
ჰქონდეს პერსონალის მოტივაციის საკუთარი მეთოდები. ეს 
ასეა დღევანდელ რეალობაში, მაგრამ თითოეული  მათგანი 
დაცული არ არის ნაკლოვანებებისაგან, რაც ხელს უშლის 
შრომითი პოტენციალის სრულ  გამოყენებას. ამიტომ მიზან-
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შეწონილად მიგვაჩნია  სხვადასხვა ფორმებიდან შევარჩიოთ 
შესაბამისის მოტივაცია. 

მოტივაციის მატერიალური ფორმა მისაღებია ნებისმიერი 
კომპანიის შრომითი კოლექტივისათვის. რამეთუ ამ დროს 
შესაძლებელია სამუშაოს საუკეთესო შესრულებისათვის 
ხელფასის ზრდა; კონკურსში გამარჯვებულთა დაჯილ-

დოვება ფულადი ფორმით; წარმატებული წლიური შედე-

გების მიხედვით შეიძლება გამოვიყენოთ ბონუს სისტემა, 
რომელიც შეიძლება იყოს ერთჯერადი და ყოვეთვიურიც. 
რაც შეეხება დამატებით ბონუსებს იგი შეიძლება იყოს: 
საცხოვრებლის სესხები შეღავათიანი პირობებით; საკვები 
კალათები; სადღესასწაულო საჩუქრები. 

არამატერიალური მოტივაციის ფორმებიდან კი მნიშვ-

ნელოვანად მიგვაჩნია: 
1. თანამშრომელთათვის შობა-ახალი წლების, დაბადების 

დღეების მილოცვა. 
2. ქორწინების ან დაკრძალვის ორგანიზებაში დახმარება. 
3. ინდივიდუალური სამუშაო გრაფიკის შეთავაზება. 
4. სერთიფიკატის მინიჭება. 
5. მეგობრული გარემოს შექმნა და ა.შ. 
რაც შეეხება სოციალურ მოტივაციას მასში შეიძლება 

მოვიაზროთ პროფესიის სიყვარულთან დაკავშირებული ინ-

ტერესები, რომელიც ვლინდება შრომის მიმზიდველობასა 
და შინაარსში, რაც თავის მხრივ გულისხმობს: 

1. თითოეული თანამშრომლის პროფესიული ზრდის 
სურვილს; 

2. გუნდის ყველა წევრის წახალისებას გაიუმჯობესოს 
შრომის უნარ-ჩვევები; 

3. ჯანსაღი კონკურენციის ფორმირების ხელშეწყობას; 
4. კომპანიაში საუკეთესო თანამშრომლების საქმიანობის 

რწმენის ჩამოყალიბებას; 
5. მწარმობლურობისა და ეფექტიანობის ზრდის ხელ-

შეწყობას; 
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6. პერსონალისადმი ნდობის გაზრდას. 
ტექნოლოგიური პროგრესის პირობებში პროფესიულ 

კომპეტეციებთან ერთად მწარმოებლურობის ზრდაში მნიშვ-

ნელოვანი გახდა მოტივაციის ფსიქოლოგიური ფაქტორების 
გათვალისწინება. სააქციო საზოგადოება სამკერვალო 
კომპანია ,,იმერი“, რომელიც ქუთაისში ერთ-ერთი გამორ-

ჩეული ორგანიზაციაა თავისი წარსულით  და მომავლით,  
ჩვენი კვლევის ობიექტს  წარმოადგენს, შრომის პროცესში 
მოტივაციის სოციალურ-ფსიქოლოგიური ფაქტორის გავლე-

ნის შესწავლის მიზნით. აქ პერსონალის განვითარება დაფუ-

ძნებულია თანამშრომელთა სისტემურ უწყვეტ პროცესზე, 
რომელიც ორიენტირებულია მათი შესაძლებლობების მაქსი-

მალურ გამოყენებაზე და ორივე მხარის  სარგებლიანობაზე. 
რამეთუ სარგებლიანობა  ჩვენი აზრით  განსაზღვრავს მოტი-

ვაციას. ამასთან ვეთანხმებით ჰერცბერგის მოსაზრებას 
არაკომპეტენტურობის წინააღმდეგ მოტივირების გამოყე-

ნების შესაძლებლობის შესახებ. თუმცა შესაძლებლობის 
გარეშე ვერ მოხდება უნარის განვითარება. ამიტომ უნარი და 
შესაძლებლობა მოტივაციის წინაპირობაა. 

ზოგადად, კოორდინირებულ გუნდში, სტრუქტურული 
ერთეულის მუშაობის საერთო ეფექტი უფრო მაღალია, 
ვიდრე არაკოორდინირებულ  და თანამშრომლების ინდივი-

დუალური ქცევაზე დამყარებული ქმედებები.  პერსონალის 
სხვადასხვა კატეგორიისათვის, შრომის შედეგების ეფექტუ-

რობა შეიძლება შეფასდეს სხვადასხვა ინდიკატორის 
მიხედვით.  მაღალი დონის მენეჯერებისათვის, მათი მენეჯ-

მენტის მუშაობის ეფექტურობის ინდიკატორები შეიძლება 
იყოს კომპანიის ერთობლივი შემოსავალი, კომპანიის წმინდა 
მოგების ზრდა, საბაზრო წილი და კომპანიის კონკურენ-

ტუნარიანობა, ხოლო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი-

სათვის _ შემუშავებული და ჩატარებული ტრენინგები 
დანადგარების მოვლასა და ექსპლუატაციაზე, რაციონალი-

ზატორულ წინადადებებსა და გამოგონებებზე, რომელიც 
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მიზნად ისახავს აღჭურვილობის ფუნქციონირების გაუმჯო-

ბესებას. 
კვლევისას გამოიკვეთა პერსონალის მოტივაციის ისეთი 

ძირითადი ფორმები როგორიცაა: ფულადი მოტივაცია, 
საცხოვრებელით უზრუნველყოფა, საწარმოს ხარჯზე  განათ-

ლების მიღება ან გადაკვალიფიცირება მიზნობრივი მიმარ-

თულებით, კვების ვაუჩერები, სამუშაო გრაფიკზე ხელ-

შეწყობა. 
რესპონდენტებმა კითხვარებში  მიუთითეს  მოტივაციის 

მათთვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტებზე.  რაც განპირო-

ბებული იყო ისეთი ფაქტორებით, როგორიცაა ასაკი, განათ-

ლება, ოჯახური მდგომარეობა, საოჯახო შემოსავალი, 
სოციალური მდგომარეობა, საცხოვრებლის ქონა  ან არქონა, 
პროფესიული და პირადი მიღწევების დაკმაყოფილების 
ხარისხი, ჯანმრთელობის მდგომარეობა და სხვა. ამ თვალ-

საზრისით, მოტივაციის შესაბამისი მეთოდების არჩევისას 
ყურადღება ექცევა პერსონალის ყველაზე მნიშვნელოვან 
საჭიროებებს. 

სააქციო საზოგადოება სამკერვალო კომპანია ,,იმერი“  
ძირითადად დაკომპლექტებულია ახალგაზრდა კადრებით. 
კერძოდ, როგორც  კვლევამ აჩვენა, ძირითადი მომუშავეები 
35-40 წლის ასაკისაა, მხოლოდ 10%-ია 50 წელს ზევით. 
ამასთან, უმაღლესი განათლებით 30%-ია, საცხოვრებლით 
უზრუნველყოფის მოტივაციაზე ორიენტირებულია 5%. 
ვაუჩერებით უზრუნველყოფის მოტივი, რომლებიც ძირი-

თადად კვებაში აისახება 85%-ისათვის მისაღებია. გამოკით-

ხულთა 90% უპირატესობას ანიჭებს ფულად მოტივაციას, 
რაც განპირობებულია ხელფასის დაბალი მსყიდველ-

თუნარიანობით და მნიშვნელოვნად ეროვნული ვალუტის 
დევალვაციით. 

სააქციო საზოგადოება სამკერვალო კომპანია ,,იმერის“ 
ეფექტიანობის შემდგომი ზრდისათვის მიზანშეწონილად 
მიგვაჩნია: 
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• კომპანიის პოლიტიკის  შემუშავებისას გამჭირვალობისა 
და ინფორმაციულობის დონის გაზრდა; 

• მომუშავეთათვის თვითგანვითარების შესაძლებლო-

ბების უზრუნველყოფა; 
• უწყვეტი სასწავლო გარემო პირობების შექმნა და 

თანამშრომელთა შიდა როტაციის განვითარება; 
• კონკურენტი კომპანიების ლიდერთა მიერ განხორ-

ციელებული მოტივების შესწავლა და კარგი იდეების 
გათვალისწინება. 
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თბ., 2008 

  2. შენგელია თ., თანამედროვე ბიზნესის საფუძვლები (ნაწ. I). 
თბ., 2007.. 

  3. შუბლაძე გ. ნანიტაშვილი მ., ბიზნესის საფუძვლები, 
სახელმძღვანელო, თბ., 2011 წ. 

   4.ბარათაშვილი ე., ქოქიაური ლ.,  მენეჯმენტის პრინციპები, 
სახელმძღვანელო, თბ.,სტუ, 2010. – 608 გვ.  

   5.ბარათაშვილი ე., თაკალანძე ლ., მენეჯმენტის საფუძვლები,  

თბ., სოხუმის სახელმწ. უნ-ტი, 2010. - 495გვ. 
 

რეზიუმე 

პერსონალის მოტივაცია  სს სამკერვალო კომპანია 
,,იმერი“-ის მენეჯმენტში 

 

   ნაშრომში განხილულია პერსონალის მიტივაციის მატე-

რიალური, არამატერიალური სოციალური ფირმები  სს სამ-

კერვალო კომპანია ,,იმერი“- ში. შრომის მწარმოებლურობის 
ზრდაში მნიშვნელოვანია მოტივაცია, რამეთუ მოტივი-

რებული თანამშრომელი ცდილობს საკუთარი შესაძლებ-

ლობების მაქსიმალურად გამოყენებას, რაც ორმხრივად 
სასარგებლოა. კვლევისას გამოიკვეთა პერსონალის მოტი-
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ვაციის ისეთი ძირითადი ფორმები როგორიცაა: ფულადი 
მოტივაცია, საცხოვრებელით უზრუნველყოფა, საწარმოს 
ხარჯზე  განათლების მიღება ან გადაკვალიფიცირება მიზ-

ნობრივი მიმართულებით, კვების ვაუჩერები, სამუშაო 
გრაფიკზე ხელშეწყობა. 

 

Резюме 

Мотивация персонала в менеджменте АО швейная 

компания „Имери“ 
 
В работе рассмотрены  материальная, нематериальная и 

социальная формы мотивации персонала в  АО швейная ком-
пания „Имери“. В росте производительности труда важна 
мотивация, так как мотивированный сотрудник старается 
максимально  использовать собственные возможности, что 
обоюдно полезно. При исследовании были выявлены такие ос-
новные формы мотивации как: денежная мотивация, жилищное 
обеспечение, получение образования или переквалифициро-
вание по целевому направлению за счет предприятия, пищевые 
ваучеры, содействие по рабочему графику. 

 

Summary 

Personnel motivation in the management of JSC sewing 

company "Imeri" 

 

The paper considers the material, intangible and social forms of 

staff motivation in the JSC sewing company "Imeri". In the growth 

of labor productivity, motivation is important, as a motivated 

employee tries to maximize his own potential, which is mutually 

beneficial. The study revealed such basic forms of motivation as: 

monetary motivation, housing, education or retraining in a 

targeted direction at the expense of the company, food vouchers, 

assistance on work schedule. 
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რობაქიძე სალომე 
მე-4 კურსი, სპეც. ფინანსები და კრედიტები 

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა  

აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტი 
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: კაკაურიძე ნათელა, საქართველოს 

ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  

 

ლოგისტიკის  პრობლემები სს სამკერვალო კომპანია  
„იმერში“ 

 
თანამედროვე, გლობალურ ანთროპოცენტრულ სამყარო-

ში ჩამოყალიბდა სამომხმარებლო საზოგადოება და მსო-

ფლიო ეკონომიკა მომხმარებელზე ორიენტირებული გახდა. 
ესაა სამყარო სადაც, აზრი მიეცა ადამიანის არსებობას: 
შექმნას და გარდაქმნას ყოველივე, სიკეთის, სიმართლის და 
ზნეობის შესაბამისად. სხვა ფაქტორებთან ერთად და 
განვითარებადი ქვეყნებიდან შეძენილი იაფი ნედლეულის  
საფუძველზე, განვითარებულმა ქვეყნება შეძლეს მწარმოებ-

ლურობის გაზრდა და მაღალი ცხოვრების დონის მიღწევა. 
მწარმოებლის ბაზრიდან, მომხმარებლის ბაზარზე გადას-

ვლის შედეგად, ისინი ორიენტირებული გახდნენ, კლიენ-

ტების მაღალი მოთხოვნის შესაბამისად, საქონლის ხა-

რისხსა და მომსახურებაზე. მათთვის მნიშვნელოვანი გახდა 
დანახარჯების შემცირების კვალობაზე საქონლისა და 
მომსახურების  მომხმარებლამდე მიტანა, რაც სამეურნეო 
პრაქტიკაში საქონლის მიწოდების ახალი ტექნოლოგიების 
ანუ ლოგისტიკის დანერგვით  განახორციელეს. თუმცა, 
მიუხედავად ამისა მათთვის დღესაც მნიშვნელოვანია 
პროდუქციის მიწოდების ვადები, ფასების ხელმისაწ-

ვდომობა და ეფექტური ინფორმაციული უზრუნველყოფა. 
რაც შეეხება საქართველოს რეალობას ლოგისტიკის ტერ-

მინი საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლას უკავშირდება. იგი  
ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროსთან არის დაკავ-
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შირებული, თუმცა უახლოეს წარსულში სხვადასხვა  
სახელწოდებით არსებობდა. დღევანდელ პირობებში მისი 
განსაზღვრება მრავალმხრივია. ჩვენი მიზანია, იგი სს 
სამკერვალო კომპანია ,,იმერის“ სამეურნეო პრაქტიკაში 
საქონლის მიწოდების ახალი ტექნოლოგიების დანერ-

გვასთან დაკავშირებული პროცესების კუთხით განვიხი-

ლოთ, რომელიც დამყარებული იქნება მატერიალურ-
ტექნიკური უზრუნველყოფის, ტრანსპორტის და უახლესი 
ტექნოლოგიური საშუალებების ორგანიზაციულ ურთიერ-

თკავშირზე. რამეთუ მისი საშუალებით, გადავწყვიტოთ 
ისეთი დონის პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია 
მატერიალურ და საინფორმაციო ნაკადებთან. კერძოდ, 
წარმოების და სასაწყობო ქსელის განლაგება-განვითა-

რებასთან, მატერიალური ნაკადის რაციონალური მიმარ-

თულების შემუშავებასა და სტრატეგიის განსაზღვრასთან, 
ლოგისტიკური ჯაჭვის აგებასა და კომპლექსურ მარ-

თვასთან, ტრანსპორტირებისა და სასაწყობო მოცულობის 
განსაზღვრასთან, ნედლეულის და მასალების, ნახევარ-

ფაბრიკატების და მზა პროდუქციის მიწოდების ობიექტების 
შერჩევასთან, ტრანსპორტისა და სატრანსპორტო პროცე-

სების ორგანიზაციასა და მათი მართვის საინფორმაციო 
სისტემის შექმნასთან. 

სს სამკერვალო კომპანია  „იმერში“ წარმოებული პრო-

დუქცია  ტექნოლოგიური ოპერაციების მიხედვით თავის-

თავად მატერიალური ნაკადია, რომელიც წარმოადგენს 
მართვის ძირითად ობიექტს ლოგისტიკაში. ლოგისტიკა 
გეგმავს ამ პროცესს, განსაზღვრავს ტექნოლოგიას და ირჩევს 
ტექნიკას ამა თუ იმ ოპერაციის შესასრულებლად, განსაზ-

ღვრავს სად და რა მოცულობით შეინახონ პროდუქციის 
მარაგი, ახდენს დოკუმენტ-ბრუნვის ორგანიზებას, ე.ი. 
საქონელმოძრაობის საინფორმაციო მხარდაჭერას, ოპერატი-

ულად მართავს მთელ გამჭირვალე პროცესს. 
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საქონლის წაწევა და მხოლოდ მართვადი ჯაჭვის ფარ-

გლებში ოპერაციათა გამჭირვალე ჯაჭვის ერთიანი მართვის 
სისტემის არსებობა      სს სამკერვალო კომპანია  „იმერში“ შე-

საძლებლობას იძლევა  სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულო-

ბების წინსვლის გზაზე სატრანსპორტო, საწარმოო, სასწყობო 
რგოლების გავლის საშუალებით: 1. დავინახოთ პროდუქტის 
წაწევის საერთო პროცესი საბოლოოდ მომხმარებლამდე; 2. 
დავგეგმოთ ეს პროცესი ბაზრის მოთხოვნათა გათვალის-

წინებით. მატერიალურმა ნაკადმა იმერში 2016 წელს საშუ-

ალოდ თვეში შეადგინა 24000 ცალი; 2017 წელს კი 26000, 
ხოლო  2018 წელს  35000. ასეთი ზრდა განაპირობა თანამ-

შრომლობის გაფართოებამ თურქულ BTM-TEXTILE -თან 
იგივე პირობებით  როგორც გერმანიასთან.    

ისეთი ლოგისტიკური ოპერაციის განხორციელებისას, 
როდესაც ტვირთი (ნედლეული, მზა პროდუქტი) სარ-

კინიგზო ტრანსპორტის საშუალებით გადაიტანება და 
გზაშია, ის გვევლინება მატერიალურ მარაგად, ე.წ. ,,მარაგად 
გზაში“. რასაც მოცემული კომპანიის შემთხვევაში არ ააქვს 
ადგილი, რამეთუ იგი სატვირთო მისაბმელი ავტომან-

ქანებით (ტრაილერებით) ხორციელდება (გერმანიიდან 
თვეში 2-3-ჯერ, თურქეთიდან კვირაში 2-ჯერ აქედან 
გამომდინარე საკუთარ საწყობებში არც მზა პროდუქციას და 
ნედლეულს დიდი ხნით დაყოვნება არ ჭირდება. მატე-

რიალური ნაკადების შესწავლისა და მართვის სირთულე  
დამოკიდებულია ლოგისტიკური ოპერაციების მრავალფე-

როვნებაზე. სს სამკერვალო კომპანია  „იმერში“ ლოგის-

ტიკური სისტემა მოიცავს  გარე, შიდა, შემავალ და 
გამომავალ მატერიალურ ნაკადებს. რაც შეეხება ნატუ-

რალურ-ნივთობრივი შემადგელობის მიხედვით კომპანიის 
მატერიალური ნაკადები მარავალ ასორტიმენტულია, 
რომელიც ზოგჯერ იღებს მასიურ ხასიათს. 

მატერიალური ნაკადის მართვისას ლოგისტიკური მიდ-

გომა მდგომარეობს იმაში, რომ მოახდინოს ცალკეული 
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მონაწილე ლოგისტიკური პროცესის ინტეგრაცია  ერთ 
სისტემაში, სწრაფად და ნაკლები დანახარჯებით მიიტანოს 
საჭირო საქონელი საჭირო ადგილზე. ამ დროს სირთულეს 
წარმოადგენს  ის, რომ  ერთიანი სიტემის ჩარჩო საჭიროებს 
ცალკეული მესაკუთრის ანუ ცალკეული სუბიექტის 
ეკონომიკური ინეტერესების გაერთიანებას. ასეთ პირობებში 
შესაძლებელი იქნება საქონელმოძრაობის პროცესებისადმი 
მთლიანობითი, ანუ საბოლოო შედეგზე ორიენტირებული 
მიდგომის მიღწევა. მატერიალური ნაკადის ლოგისტიკური 
ოპტიმიზაცია ამცირებს საქონლემოძრაობის ერთობლივ 
დანახარჯებს. ამ მიზნით სს სამკერვალო კომპანია  „იმერში“  
გახსნილია მაღაზია, სადაც მომხმარებელს შეუძლია 
შეარჩიოს მისთვის სასურველი პროდუქცია კიდევ უფრო 
დაბალ ფასში. ასევე მაღაზიები აქვს თბილისა და ქუთაისში. 

სს სამკერვალო კომპანია  „იმერში“ ლოგისტიკური ეფექ-

ტიანობის დონეს უზრუნველყოფს წარმოების ორგანიზების 
ქაჩვის სისტემა. რის შედეგად აქცენტი გაკეთებულია 
წარმოების მუდმივ გაუმჯობესებაზე; წარმოების ფასე-

ულობების ზრდაზე; მომწოდებლების მცირე რიცხვზე და 
მცირე პარტიებით ხშირ მომარაგებაზე; საწარმოო სტრა-

ტეგიის შესაბამისად შეკვეთების შესატყვისი წარმოების 
განხორციელებაზე;  მზა პროდუქციის მარაგების არ ქონაზე; 
კვალიფიციურ კადრებზე  და გამანაწილებელი სისტემის 
„პარტიის ზომა-შეკვეთას“ ინდივიდუალურ მიდგომაზე.    

სს სამკერვალო კომპანია ,,იმერის“ შესწავლამ გვიჩვენა, 
რომ მომხმარებლის მოთხოვნის დაკმაყოფილებას   შრომითი  
და მატერიალური რესურსების მინიმალური დანახარჯებით  
ახორციელებს გერმანიისა LEBEK და თურქეთის BTM-
TEXTILE ფირმები ლოჯისტიკის საშუალებით. მართალია, 
ქართველი მომუშავეები წარმოადგენს იაფ სამუშაო ძალას, 
მაგრამ ვიმედოვნებთ კომპანია შეძლებს არა მხოლოდ 
ბიზნესის განვითარებას არამედ  მსოფლიო ბაზარში ჩარ-

თვას. რამეთუ ზოგადად საქართველოს გეოპოლიტიკური 
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მდგომარეობაც ყოველწლიურად იძლევა იმის საშუალებას, 
რომ გაიზარდოს მოთხოვნა ლოგისტიკურ საქმიანობაზე. 
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რეზიუმე 

ლოგისტიკის  პრობლემები სს სამკერვალო კომპანია  
„იმერში“ 

 
ნაშრომში აღნიშნულია, რომ დღევანდელ პირობებში 

მწარმოებლის ბაზრიდან მომხმარებლის ბაზარზე გადას-

ვლამ მსოფლიო ეკონომიკა ორიენტირებული გახადა კლიენ-

ტების მაღალი მოთხოვნის შესაბამისად  საქონლის ხარისხსა 
და მომსახურებაზე. მნიშვნელოვანია დანახარჯების შემ-

ცირების კვალობაზე საქონლისა და მომსახურების  მომხმა-
რებლამდე მიტანა, რაც სამეურნეო პრაქტიკაში საქონლის 
მიწოდების ახალი ტექნოლოგიების ანუ ლოგისტიკის 
დანერგვით  ხორციელდება.  მასში დღევანდელი მდგომა-

რეობით გადმოცემულია ლოგისტიკასთან დაკავშირებული 
პრობლემები და გადაჭრის გზები. 
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Резюме 
Проблемы логистики в АО швейная компания „Имери“ 

 
В работе отмечено, что в нынешних условиях переход от 

рынка производителя к рынку потребителя сделало мировую 
экономику ориентированной на качество продукции и обслу-
живания соответственно высоким потребностям клиентов. 
Важно за счет снижения затрат донесение до потребителя 
продукции и обслуживания, что осуществляется  в хозяйс-
твенной практике внедрением новых технологий  поставки 
продукции или логистики. В ней  на сегодняшнее состояние  
переданы связанные с логистикой проблемы  и пути решения. 

 
 
 

Summary 
Problems of logistics in JSC sewing company "Imeri" 

 
It is noted in the work that in the present conditions the transition 

from the producer to the consumer market has made the world 
economy focused on the quality of products and services 
corresponding to the high needs of customers. It is important to 
reduce the cost of reporting to the consumer products and services, 
which is carried out in business practice by introducing new 
technologies for the supply of products or logistics. In it, the 
problems related to logistics and solutions are transferred to the 
current state. 
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ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი  

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა  

აკადემიის აკადემიკოსი 

 

ელექტრონული ექსკურსიები  

და სავაჭრო ბიზნესი 

 

ბუნებასთან, ისტორიასთან და ადამიანის სამეურნეო საქ-

მიანობასთან სიახლოვე და კავშირი ყველაზე უკეთ ტუ-

რიზმის მეშვეობით ხორციელდება. ეს სამი ფაქტორი ტუ-

რიზმის განვითარების აუცილებელი პირობაა. საქართველოს 

ტერიტორიაზე ბუნებრივი, ისტორიული და ეკონომიკური 

ფაქტორების კარგი შეხამებაა, რაც თავის მხრივ ტურიზმის 

განვითარების საფუძველია. 

ტურისტული და საექსკურსიო მოგზაურობა ორ მიზანს 

ისახავს – ფიზიკურ გაჯანსაღებასა და კულტურულ – შემეც-

ნებითი ინტელექტის ამაღლებას. 

საექსკურსიო მომსახურება ტურიზმის ერთ–ერთი მნიშ-

ვნელოვანი სეგმენტია, მასზე მიშვნელოვანწილადაა დამო-

კიდებული მოგზაურობის შესახებ ტურისტის კმაყო-

ფილების აღმოცენება. ექსკურსია სერვისის ერთ–ერთი ფო-

რმაა, რომელიც ზემოქმედებს ტურისტის მიერ სამოგზაურო 

ქვეყნის შესახებ აზრის ფორმირებაზე. 

ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებაზე მნიშვნელოვნად 

ზემოქმედებს ტექნიკური პროგრესი. ტურიზმი ღრუბე-

ლივით ისრუტავს სიახლეებს და საზოგადოებაც მოითხოვს 

ტურისტული სერვისისაგან მომსახურების თანამედროვე 

ფორმებს. ელექტრონული ტექნიკის არნახული წარმატე-
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ბების შედეგად დაინერგა ტურიზმში მომსახურების ახალი 

ფორმა – ელექტრონული ექსკურსიები. დასავლეთში უკვე 

დიდი წარმატებით ატარებენ ელექტრონულ ექსკურსიებს 

მუზეუმებსა და ისტორიულ ქალაქებში. საყოველთაოდ 

გავრცელებულია საქალაქო ელექტრონული ექსკურსიის შემ-

დეგი ფორმები: 

1.  აუდიო საქალაქო ექსკურსიები; 

2.  აუდიო – ვიზუალური საქალაქო ექსკურსიები; 

3. ვირტუალური საქალაქო ექსკურსიები ინტერნეტის 

გამოყენებით. 

ჩვენთან არ დანერგილა არცერთი ეს სიახლე. სამაგიეროდ 

ჩვენ უკვე დიდი რაოდენობით ვიღებთ ტურისტებს, 

რომლებიც შეიარარებულნი არიან სმარტფონებში ჩაწერილი 

აპლიკაციებით. ეს აპლიკაციები შემუშავებულია იმ ტურის-

ტული ფირმების მიერ, რომლებიც საქართველოში აგზავნიან 

ტურისტებს წინასწარ შედგენილი მარშრუტით. ამ მარ-

შრუტზე არსებული ღირსშესანიშნაობების შესახებ ინფორ-

მაციას ამზადებს უცხო ქვეყნის ტუროპერატორი. სწორედ ეს 

არის გამოწვევაც და საფრთხეც. 

ნებისმიერი ექსკურსია დაკავშირებულია სუვენირების 

შეძენასთან, სავაჭრო ობიექტების დათვალიერებასთან, უფ-

რო ზუსტად, მათ სიახლოვესთან, როგორც წესი, საექ-

სკურსიო მეთოდიკით გათვალისწინებლია ტურისიტე-

ბისთვის ამ მიზნებით გარკვეული დროის დათმობა. ძნელია 

იპოვო მსოფლიოში მუზეუმი, რომელიც არ ვაჭრობს 

სუვენირებით და არ სთავაზობს ტურისტებს სარესტორნო 

მომსახურებას. როგორც წესი, ყველა ეს ობიექტი განთავ-

სებულია მუზეუმის გასასვლელში. ტურისტი მუზეუმიდან 

გამოდის მხოლოდ მათი გავლის შემდეგ.მაგრამ ეს არის 

ცივილებული მიდგომა ვაჭრობისადმი. არის საპირისპირო 

მაგალითებიც. მაგ. აღმოსავლეთის ტურისტულ ქვეყნებში: 

თურქეთი, ეგვიპტე, ისრაელი და სხვ. ჩამოყალიბებულია 

ტრადიციებზე დაფუძნებული ცნობილი კორუფციული 
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სქემა, რომელიც ითვალისწინებს საქალაქო ექსკურსიების 

განმავლობაში არაერთი  სავაჭრო ობიექტის, სპეციალიზი-

რებული მაღაზიების (ტექსტილი: ტყავის ნაწარმი, იუვე-

ლირული – თურქეთში; სუვენირები; პაპირუსი; აღმო-

სავლური ხელოვნება – ეგვიპტეში; სანთლები; ქრის-

ტიანული რელიგიისთვის დამახასიათებელი ნაწარმი; 

მკვდარი ზღვის პროდუქტების ვაჭრობით დაკავებული ობი-

ექტების ჩართვა ექსკურსიები – ისრაელში) დათვალიერებას. 

ადგილობრივი გიდები და ტურიზმის მესვეურები აშკარად 

სარგებლობენ ტურისტების გაუთვითცნობიერებლობით და 

სთავაზობენ ნივთებს, რომელიც გაცილებით ძვირად იქნა 

გაყიდული მათი ხელშეწყობით, ვიდრე ქალაქის სხვა 

მაღაზიებში, სადაც ტურისტები დამოუკიდებლად ხვდებიან. 

საბედნიეროდ, ეს ცუდი მაგალითი ჯერ საქართველოში 

მთლიანად არ გადმოუღიათ, თუმცა ტაქსის მძღოლები 

(საქართველო იმ გამონაკლისი ქვეყნების რიგშია, სადაც 

ტაქსის მძღოლების უმრავლესობა აღებული თანხის შესახებ 

ქვითარს არ იძლევა და არც მრიცხველი მუშაობს, რომ 

სტუმარმა გადაამოწმოს კილომეტრაჟი და მასთან დაკავში-

რებული გადასახელი თანხა. ასეთივე მდგომარებაა 

ბაზრებზე და ბაზრობებზე). რაც შეეხება საქართველოს მოსა-

ხლეობის გაყვანას საზღვარგარეთ, ჩვენმა ტუროპე-

რატორებმა, რომლებიც აწყობენ უცხოეთში ასეთ მოგზა-

ურობებს უნდა აუცილებლად გააფრთხილონ ტურისტები. 

ან უმჯობესია ასეთი ტრადიციის შესახებ ინფორმაცია 

გაავრცელონ ელექტრონული მედიის, ან ისეთი ბეჭდური 

პროდუქციის, როგორიცაა ბუკლეტები, ლიფლეტები, 

ფლაიერები და სხვა მსგავსი საინფორმაციო მასალების 

საშუალებით. 

ამრიგად, სახეზეა საქართველოში საექსკურსიო მომსა-

ხურების საყოველთაო ხარვეზები. რაც იმას არ ნიშნავს, რომ 

დარგში არ არიან კომპეტენტური ტურისტული ფირმები და 

საუკეთესო გიდი–პროფესიონალები. საჭიროა, რომ სახელ-
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მწიფო არ იყოს ტურფირმების კეთილი ნების იმედზე, 

არამედ შემოიღოს რეგულაციები, რომლებიც უზრუნველ-

ყოფს გიდის მომზადების სახელმწიფო სტანდარტის 

შემუშავებასა და დანერგვას, პასუხისმგებლობას ექსკურსიის 

შინაარსზე, ამასთანავე დააკისრებს უცხო ქვეყნების 

სუბიექტების პასუხისმგებლობას. ტექნიკური პროგრესის 

შესაბამისად, აპლიკაციების შედგენასა და გავრცელებაზე, 

ხოლო უცხო ქვეყნის გიდებს განუსაზღრავს სამოქმედო 

არეალს. 

ექსკურსია, როგორც ტურისტული მომსახურების ფორმა 

არსებობს უძველესი დროიდან და თავდაპირველად ის 

გახდა თვით ტურიზმის მოტოვატორი. სხვადასხვა დროსა 

და ეპოქაში ექსკურსია იცვლებოდა და იღებდა განს-

ხვავებულ ფორმებს და შინაარს, მაგრამ ყოველთვის 

ზუსტად გამოხატავდა იგი საზოგადოების ინტერესს და 

დამოკიდებულებას თავისუფალი დროის მიმართ. თავის-

უფალი დრო კი საზოგადოების განვითარებასთან ერთად 

სულ უფრო მეტად ღირებული ხდება. XXI საუკუნეში 

ელექტრონული ტექნიკის არნახული წარმატებების შედეგად 

დაინერგა ტურიზმში მომსახურების ახალი ფორმა – 

ელექტრონული ექსკურსიები. ეს არის გამოწვევა თანამედ-

როვე საქართველოსთვის და მან საკანონმდებლო რეგულა-

ციების შემოღების გზით უნდა გადაჭრას ეს პრობლემა. 

ზოგადად კი საჭიროა, რომ სახელმწიფომ უფრო მეტი 

ყურადღება მიაქციოს ექსკურსიას, როგორც ტურისტული 

მომსახურების ფორმას და რეგულაციების გააქტიურებით 

დაეხმაროს ექსკურსიის ორგანიზატორებს, რომ მხოლოდ 

ერთეული ადამიანების და ტურისტული ფირმების გადასა-

წყვეტი არ იყოს ექსკურსიის ფორმა და განსაკუთრებით კი 

მისი შინაარსი. 
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გამოყენებული ლიტერატურა 

1. მ. მეტრეველი,  ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის 

საფუძვლები, თბ.2008წ.  

2. ნ. კვარაცხელია, ექსკურსია, როგორც ტურისტული 

მომსახურის ფორმა. თბ. 2015. ქართული უნივერსიტეტის 

შრომები. 

 

რეზიუმე 

ელექტრონული ექსკურსიები  

და სავაჭრო ბიზნესი 

 

ექსკურსია, როგორც ტურისტული მომსახურების ფორმა 

არსებობს უძველესი დროიდან და თავდაპირველად ის 

გახდა თვით ტურიზმის მოტოვატორი. სხვადასხვა დროსა 

და ეპოქაში ექსკურსია იცვლებოდა და იღებდა განსხ-

ვავებულ ფორმებს და შინაარს, მაგრამ ყოველთვის ზუსტად 

გამოხატავდა იგი საზოგადოების ინტერესს და დამოკი-

დებულებას თავისუფალი დროის მიმართ. თავისუფალი 

დრო კი საზოგადოების განვითარებასთან ერთად სულ 

უფრო მეტად ღირებული ხდება. XXI საუკუნეში ელექტ-

რონული ტექნიკის არნახული წარმატებების შედეგად და-

ინერგა ტურიზმში მომსახურების ახალი ფორმა – ელექ-

ტრონული ექსკურსიები. 

 

Summary 

Electronic Excursions and Trade Bussiness 

 

Excursion, as a travel services form, exists since ancient times 

and at first it has become tourism motivator. Indifferent time and 

era excursion was changing and taking the various forms and the 

content, nut it always accurately reflected the public interests and 

attitudes toward leisure. Free time is becoming more and more 

valuable with the development of society. In the XXI century as a 
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result of the unprecedented success of the electronic equipment 

there has been implemented a new form of service in tourism - an 

electronic excursion. 

 
Электронные экскурсии и торговый бизнес 

 
Экскурсия как форма туристического обслуживания суще-

ствует сдавних времени сначалао настала мотиватором самого 
туризма. В разное время и эпохи экскурсия менялась и 
принимала различеные формы и содержание, но всегда точно 
выражала интерес общества и отношение к свободному вре-
мени. Свободное время вместе сразвитием общества становится 
всеболее ценным. В XXI веке в результате огромного успеха 
электронной техники была внедрена новая форма обслужи--
вания в туризме -электронные экскурсии. 
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ანა კანკია 
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის  

ფარმაციის ფაკულტეტის I კურსის სტუდენტი 

მეცნიერ–ხელმძღვანელი ნატო ჟორჟოლიანი,  

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის 

აკადემიკოსი საქართველოს ტურიზმის 

მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 

 

გარემო და ტურიზმი 

 

ტურიზმი რთული და მრავალწახნაგოვანი ინდუსტრიაა 

და ასეთივე ხასიათისაა მისი ზემოქმედება გარემოზე. 

ტურიზმი და გარემო მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან. 

ალისტერ მათიესონისა და ჟოფრეი უოლის თანახმად, 

ტურიზმსა და ფიზიკურ გარემოს შორის ურთიერთობის 

სამი ძირითადი სახე არსებობს: ნეიტრალობა, კონფლიქტი 

და ჰარმონია. ბუნებრივი და ადამიანის მიერ შექმნილი 

გარემო შეიცავს ტურისტებისათვის მრავალ მიმზიდველ 

ელემენტს. ამასთან ერთად, ტურიზმი მოიცავს მომსა-

ხურების ისეთ სფეროებს, როგორიცაა: სასტუმროები, 

რესტორნები, ტრანსპორტი, საექსკურსიო მომსახურება და 

ა.შ. ტურისტული ინდუსტრია მოიხმარს ბუნებრივ რესურ-

სებსა და გარემოს. წარმოიქმნება ნარჩენები, ბინძურდება 

ჰაერი, წყალი და ა.შ. ტურიზმის განვითარება და მართვა 

საჭიროა შეესაბამებოდეს გარემოს იმგვარად, რომ მან კი არ 

დააზიანოს იგი, არამედ მისი მდგრადი განვითარების მთა-

ვარი ფაქტორი გახდეს. 

XXI საუკუნეში, ტურიზმის სწრაფი განვითარების 

პროცესში, ტურისტული კომპანიები იძულებულნი არიან 

ეკოლოგია პრიორიტეტად აღიარონ, ვინაიდან დღეს 

ტურიზმი წარმოადგენს ეკონომიკის უმსხვილეს დარგს, 

ეკოლოგია კი ცენტრალურ ადგილს იკავებს ტურიზმის 
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განვითარებაში. ტურისტებს იზიდავს ბუნებრივი, სუფთა და 

გადაუტვირთავი ადგილები. 

ტურიზმს შესწევს ძალა გააფართოვოს გარემოს შესაძ-

ლებლობები, მის დასაცავად აწარმოოს საჭირო სახსრები, 

შეინარჩუნოს კულტურული და ისტორიული მემკვიდ-

რეობა. მიუხედავად იმისა, თუ დანიშნულების რომელ 

ადგილზე მიემგზავრება ტურისტი, მის მიერ საგზურის 

შეძენის გადაწყვეტილებას საფუძვლად უდევს მშობლიური 

გარემოსგან განსხვავებული გარემოს ძიების სურვილი. 

გარდა ამისა, რა გზით ჩავა ტურისტი დანიშნულების პუნ-

ქტში, სად გაჩერდება და რას გააკეთებს დასვენების პერი-

ოდში, ყველაფერ ამას უდიდესი გავლენა აქვს ფიზიკურ 

გარემოზე. ტურიზმი წარმოადგენს ეკოლოგიაზე დამოკი-

დებულ ეკონომიკის დარგს. ფიზიკური გარემო ტურის-

ტული პროდუქტის მნიშვნელოვანი ნაწილია და ჩვენც, 

როგორც ტურისტები, ვეძებთ სხვადასხვა გარემოს, თუმცა, 

გარემოს კვლევის პროცესში კი სიფრთხილეა საჭირო, რათა 

იგი არ დავაზიანოთ. 

ტურიზმის ეკოლოგიური ზემოქმედების შესწავლა მარ-

ტივი არ არის შემდეგი მიზეზების გამო: ხშირად ძნელია 

იმის გარკვევა, ესა თუ ის ეკოლოგიური ცვლილება ტური-

ზმის ზეგავლენის შედეგია თუ სხვა ადამიანური მოქმე-

დების. ხანდახან საკმაოდ ადვილია მხოლოდ ტუ-რიზმს 

გადავაბრალოთ გარემოზე  უარყოფით ზემოქმედება. მაგა-

ლითად, თუ ვხედავთ, რომ ტურისტები პლაჟს აბინ-

ძურებენ, ამავდროულად სულაც არ ვაქცევთ ყურადრებას იმ 

ფაქტორებს, რომლებიც წლების მანძილზე ხელ უწყობდა 

მოცემულ ადგილზე ეკოლოგიურ პირობების გაუმჯო-

ბესებას. 

ტურიზმის განვითარების შედეგად დაგროვილი ნარ-

ჩენებით ჰაერისა და წყლის დაბინძურება, როგორც გლობა-

ლური, ისე ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემაა. ტუ-

რისტების ტრანსპორტირება ჰაერისა და ხმაურით დაბინ-
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ძურების ძირითადი წყაროა. ავია და საავტომობილო 

ტრანსპორტით მოძრაობა მნიშვნელოვნად აბინძურებს, 

როგორც ადგილობრივ, ისე გლობალურ გარემოს. გაეროს 

გარემოს განვითარების პროგრამის ფარგლებში დადგინდა, 

რომ ყოველწლიურად იწვის 2მლნ. ტონა საავიაციო საწვავი, 

რაც გამოყოფს 550 მლნ ტონა აირს და 3,5 მლნ ტონა ქიმიური 

ნივთირებებს, რომლებიც იწვევენ მჟავურ წვიმებს. მსოფ-

ლიოში ტურისტთა დიდი რაოდენობა მოგზაურობისათვის 

იყენებს თვითმფრინავს. აეროპორტების მშენებლობები კი 

დაკავშირებულია დიდძალი ბუნებრივი სიმდიდრის განად-

გურებასთან. მაგ. ფრანქფურტის მესამე ასაფრენი ბილიკის 

მშენებლობას შეეწირა 500 ათასი ხე. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ატმოსფერული ჰაერის დაბინ-

ძურებას ყველაზე მეტად საავტომობილო მოძრაობა იწვევს. 

ჰაერის დაბინძურება თავის მხრივ, არასასურველ ზემოქ-

მედებას ახდენს ტურისტული დანიშნულების პუნქტებზე. 

მაგ. მჟავური წვიმები აზიანებს ანტიკურ ძეგლებსა და 

შენობა–ნაგებობებს. ასევე ანადგურებს წიწვოვან ტყეებს. 

გარდა ამისა, სეზონზე მოგზაურობის პუნქტებში სატრან-

სპორტო საშუალებებით მზარდი სარგებლობის გამო ჰაერის 

დაბინძურების განსაკუთრებით მაღალი მაჩვენებელი მავნე 

ზეგავლენას ახდენს ადგილობრივ მოსახლეობის ჯანმრთე-

ლობაზე. გარდა ჰაერისა, ტურიზმის განვითარების შედეგად 

ბინძურდება წყლის რესურსებიც, თუმცა ზღვის წყალი და 

მინერალური წლების კურორტები განსაკუთრებულ კეთილ-

მყოფელ გავლენას ახდენდა ადამიანის ჯანრმთელობაზე. 

მსოფლიოს მრავალ ნაწილში ტურისტების დაუდევარ 

საქციელს უკავშირდება ტყეებში ხანძრის გაჩენა. მაგრამ 

ხშირ შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობა შეიძლება 

ბუნებრივი გარემოს დაზიანების მიზეზი იყოს. კურორტების 

ადამიანებით გადატვირთვა დისკომფორტს უქმნის არა 

მარტო მხოლოდ ტურისტებს, არამედ ადგილობრივ მოსახ-

ლეობას, ყველაგან მაღაზიასთან, ბეზნინგასამართ სადგურ-
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თან, კაფესთან, რესტორანში თუ პლაჟზე დგება რიგები, 

გზებზე იქმნება საავტომობილო საცობები და სხვა. გარდა 

ამისა, ტურისტები ადგილობრივ მოსახლეობას მიწისა და 

წყლის დეფიციტური რესურსების გამოყენებაშიც ეცილე-

ბიან. იმისათვის, რომ შევამციროთ გარემოზე ტურიზმის 

ნეგატიური ზემოქმედება საჭიროა გარემოს დაცვის 

მონიტორინგი. ქვეყნებისა და რეგიონების დაცულ ტერი-

ტორიებზე ტურიზმიდან მიღებული სარგებელი შეიძლება 

იყოს მნიშვნელოვანი, მაგრამ აუცილებელია ზუსტი 

დაგეგმვით ვებრძოლოთ უარყოფით შედეგებს, რომელიც 

აუცილებლად თან სდევს დადებით ეფექტს. წარსული 

შეცდომები დღეს აისახა დაბინძულებულ წყალსა და ჰაერში, 

დახურულ პლაჟებზე, საკვებად უვარგის თევზეულსა და 

მოშიშვლებულ მთის ფერდობებზე. 

რაც სერიოზულად ზღუდავს ტურიზმის სიცოცხლის-

უნარინობას. ნებისმიერ გარემოს მაქსიმალური დატვირთვის 

ზღვარი გააჩნია, რომლის გადალახვამ შეიძლება გამოიწვიოს 

სერიოზული ზიანიდა საშიშროება ეკონომიკური, სოციალუ-

რი და ეკოლოგიური თვალსაზრისით. 

გარემო დიდ შანს აძლევს ბუნების მოყვარულებს 

ეზიარონ ბუნების საოცრებებს და იმავდროულად იზრუნონ 

მასზე. ტურისტები არიან ადამიანები, რომლებიც უპირა-

ტესობას ანიჭებენ სამედიცინო, სამეცნიერო, სათავგადა-

სავლო, სპეციალიზირებულ, ბუნების მოყვარულთა, სასო-

ფლო, ფერმერულ და აგროტურზმს. 

ტურისტების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრ-

თხოების მიზნით დაცული უნდა იქნეს ნორმატიული 

დოკუმენტებით დადგენილი მოთხოვნები საკვები პროდუქ-

ტების შენახვის, ტრანსპორტირების და მომზადების შესახებ. 

აუცილებელია ტურისტებისათვის მოსალოდნელი რისკების 

გათვალისწინება და დროულად მათი ინფორმირება, 

სწორად არჩეული მარშრუტებისა და დასვნების ადგილების 

შერჩევა. 
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ამრიგად, ტურიზმი გარემოზე დამოკიდებული ინდუს-

ტრიაა და მისივე ინტერესებში შედის გარემოს დაცვა, თუმცა 

ამ მიზნის მიღწევა არც თუ ისე ადვილია, როდესაც 

ტურიზმზე მოთხოვნა ყოველდღიურად იზრდება. 

 

 
გამოყენებული ლიტერატურა 

1. მ. მეტრეველი, ტურიზმი და გარემოს დაცვა, ეკოტურიზმის 

საფუძვლები. თბ. 2004 

2. მ. მეტრეველი.  გარემო და ეკოტურიზმის მენეჯმენტი, თბ. 

2012წ. 

 

რეზიუმე 

გარემო და ტურიზმი 

ტურიზმი  გარემოზე დამოკიდებული ინდუსტრიაა და 

მისივე ინტერესებში შედის გარემოს დაცვა, ტურიზმს შეს-

წევს ძალა გააფართოვოს გარემოს შესაძლებლობები, 

შეინარჩუნოს კულტურული და ისტორიული მემკვი-

დრეობა. 

 

SUMMARY 

Environment and Turism 

The Environment depends on Tourism industry and protection 

of the encironment. Tourism can enlarge environment and 

preserve cultural and historical inheritance. 

 

Резюме 

Туризм и окружающая среда 

Туризм - индустрия, зависящая от окружающей среды и 

защита среды входит в её же интересы. Туризм способствует 

расширению возможностей среды, сохраниюкультурного и 

исторического насдедия. 
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გოგა ჟორჟოლიანი 
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ზუსტი და საბუნებისმეტყველო  

ფაკულტეტის IVკურსის სტუდენტი 

მეცნიერ–ხელმძღვანელი ნატო ჟორჟოლიანი,  
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის 

აკადემიკოსი საქართველოს ტურიზმის  

მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 

 

ეროვნული ფული -  

დამოუკიდებლობის სიმბოლო 

 

დამოუკიდებელი საქართველოს ეკონომუკური და პოლი-

ტიკური პრობლმების კვლევის ერთიან ჯაჭვში ეროვნული 

ფულის საკითხს უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭირავს. 

ქართული ფულის მიმოქცევის გზა ისეთივე ძველ-

თაძველი და დრამატიზმით აღსავსეა, ვითარცა თვით ქარ-

თველი ერის ისტორია. ,,კოლხური თეთრი" მსოფლიოს 

უძველესი მონეტების რიცხვს მიეკუთვნება. ზოგიერთი მისი 

სახეობა ძველი წელთაღრიცხვის VI საუკუნით თარიღდება. 

ქვეყნის პოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, 

საქართველოში სხვადასხვა დროს მიმოქცევაში იყო არა 

მარტო საკუთარი, არამედ რომაული და პართიული, 

სასანიდური და არაბული, ბიზანტიური და მონღოლური, 

თურქული და ირანული მონეტები. ხშირად ქართველი 

მეფეები და მთავრები ქვეყნის ეკონომიკური და პოლი-

ტიკური ვითარებისდა კვალად საკუთარ ფულს სხვა ქვეყნის 

ფულის ნიმუშების მიბაძვითაც ჭრიდნენ. ქართველი ხალხის 

შეურიგებელი ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის ფულის 

მიმოქცევის სფეროში პოულობდა თავის ასახვას. VI სა-

უკუნეში სასანიდურ–სპარსულ ყაიდაზე მოჭრილ ქართულ 

მონეტაზე ჩნდება ჯვრის გამოსახულება – საქართველოს 

რელიგიური და ეროვნული ემბლემა. იგივე ითქმის მონე-
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ტებზე გამოსახული მონოგრამების შესახებაც, რომლებიც 

სპარსელთა წინააღმდეგ აჯანყებულ ქართველ მეფეთა და 

მთავართა სახელებს გვაცნობენ (გურგები, ვახტანგი და სხვ). 

ისტორიული ვითარებით იყო განპირობებული ზოგჯერ 

ქართული მონეტების ორენოვნებაც – ქართულთან ერთად 

გვაქვს არაბული და სპარსული წარწერებიც. საქართველოს 

ეკონომიკური და პოლიტიკური ძლიერების ხანისთვის 

დამახასიათებელია ქართულ ფულზე ქართულ მეფეთა 

სადიდებელი წარწერები. ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა დროს 

იჭრებოდა ვერცხლის, სპილენძის მონეტები, იშვიათად 

ოქროც. თუმცა ოქროს მონეტების მიმოქცევა საქართველოში 

არ ყოფილა. ჩვენი ქვეყნის ნუმიზმატიკა იცნობს ქართული 

ფულის ნიშნებს: ფული (ფოლი), ბისტი, შაური, უზალთუნი, 

აბაზი, მარჩილი, მინალთუნი, ქართული ფული, ქართული 

თეთრი. სხვადასხვა დროს ჩვენს ქვეყანაში ფულის 

მიმოქცევასთან დაკავშირებით არაერთი მნიშვნელოვანი 

ღონისძიება და რეფორმა გაუტარებიათ, რომელთა დროსაც 

იცვლებოდა მონეტის სახე, ფორმა, ფულადი მასალა, სინჯი, 

მოჭრის წესი და სხვ. მათ შორის აღსანიშნავია დავით 

აღმაშენებლის, რუსუდან დედოფლის, ვახტანგ VI–ის, 

ერეკლე II–ის ღონისძიებები. საქართველოს რუსეთთან 

დადებული სამოკავშირეო ხელშეკრულება – "გეორგიევსკის 

ტრაქტატი" – ითვალისწინებდა საქართველოს სამეფოში 

საკუთარი ფულის მოჭრის უფლების შენარჩუნებას. 

1801 წელს კი საქართველოს რუსეთთან პირველი ძალ-

დატანებით შეერთების შემდეგ ცარიზმის ბიუროკრატიული 

აპარატის გადაუდებელ ამოცანად იქცა ეროვნული ფულის 

მიმოქცევის გაუქმება და ახალი, კოლონიური ფულის 

შემოღება. მიზანშეწონილად მიიჩნიეს რუსეთის ფულის 

სისტემასთან შეთანხმებული ქართული მონეტების მოჭრა. 

მის ნიმუშებს წარმოადგენდა საქართველოს ზარაფხანაში 

მოჭრილი ,,ქართული ფული" (სპილენძის) და ,,ქართული 

თეთრი" (ვერცხლი).მათ რუსულ–ქართული წარწერები 
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ჰქონდათ. საქართველოს ფულის ნიშნების ტრიალი მის 

ტერიტორიაზე XIX საუკუნის 50-იან წლებამდე გრძელ-

დებოდა. ცარიზმის კოლონიური პოლიტიკის შემდეგ ის 

იმპერიის ფულის ნიშნებით იცვლება. 1918-1921 წლებში – 

საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებში – მიმოქცევაში 

იყო ამიერკავკასიის სეიმისა და კომისარიატის მიერ გამო-

შვებული ბონები. 1919 წლის ივლისიდან საქართველოს 

დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ დაიწყო დამოუკიდებელი 

ფულის ემისია. ამასთანავე მიმოქცევაში იყო უცხო სახელ-

მწიფოთა ფულის ნიშნებიც. 

1921 წელს, საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ, საბჭოთა 

ხელისუფლების საზრუნავი გახდა ადგილობრივი ფულის 

გაუქმება და რუსული საბჭოთა ფულის მიმოქცევის შემო-

ღება. აღსანიშნავია, რომ ამ იდეის წინააღმდეგ ილაშქრე-

ბოდნენ და მოითხოვნდნენ ეროვნული ფულის მიმოქცევის 

შენარჩუნებას ე.წ. ნაციონალ–უკლონისტები, რომელთა 

ბევრი მოთხოვნა იმხანად ქართველი ხალხის ეროვნულ 

ინტერესებს გამოხატავდა. ანექსირებულ საქართველოში 

საბჭოთა რუსეთის ფულის მიმოქცევა დამყარდა.როდესაც 

საბჭოთა კავშირის მთელ ტერიტორიაზე დემოკრატიზაციის 

და ეროვნულ–განმათავისუფლებელი მოძრაობის შეუქ-

ცევადი პროცესები მიმდინარეობდა. ქართველმა ერმა ხმა 

აიმაღლა თავისი ქვეყნის კანონიერ სუვერენულ უფლებაზე 

და შეუდგა ეროვნული ფულის მიმოქცევის აღდგენის 

საკითხზე მუშაობას.საკუთარი ფულის მიმოქცევის 

შემოღებას ორი მხარე ჰქონდა: ეკონომიკური და პოლი-

ტიკური. ისტორიულად ფული საზოგადოების ეკონომიკურ 

ურთიერთობათა განვითარების ნაყოფია.  საქართველოს 

სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის პოლიტიკურ აღდ-

გენას მყისიერად არ მოჰყოლია სუვერენული სახელ-

მწიფოსათვის დამახასიათებელი სისტემებისა და მექანიზ-

მების დამკვიდრება.  
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რთულად წარიმართა საქართველოს სახელმწიფოს იდენ-

ტობის ერთ–ერთი გამორჩეული ნიშნის – ეროვნული 

ვალუტის დამკვიდრების თავგადასავალი. 1993 წლის 3 

აგვისტომდე საქართველოში მიმოქცევაში იყო საბჭოთა 

რუბლი, ხოლო 1993 წლის 5 აპრილს მიმოქცევაში გაშ-

ვებული იქნა კუპონი, როგორც რუბლის სუროგატი. ეს იყო 

საქართველოს მიერ სამანეთო ზონიდან გასვლის განაცხადი, 

რამდენადაც ქვეყანამ ავტონომიურად ფულის ემისია 

დაიწყო. გასათვალისწინებელია, რომ კუპონი ეკონო-

მიკურად იყო იგივე რუბლი, რომელიც ფაქტობრივად იყო 

იძულებითი ნაბიჯი შექმნილი პრობლემების გადასაჭ-

რელად. 

1993 წლის 3 აგვისტოს განხორციელდა ფულადი რე-

ფორმა, რომლის შედეგადაც რუბლი, როგორც ერთადერთი 

საგადამხდელო საშუალება ჩანაცვლებულ იქნა და ეს 

ფუნქცია დაეკისრა კუპონს, განხორციელდა მისი სურო-

გატიდან ეროვნულ ვალუტად ტრანსოფრმაცია. ამრიგად, 

სამართლებრივად დეფაქტო და დე იურე კუპონი გახდა 

პოსტსაბჭოთა საქართველოს პირველი ეროვნული ვალუტა. 

1992 წლის მარტიდან საქართველოს მინისტრთა კაბი-

ნეტში განახლდა ქართული ფულის შესაქმნელად მუშაობა, 

რომელიც ზვიად გამსახურდიას მმართველობის დროს იყო 

დაწყებული. კომისიას ხელმძღვანელობდა ეკონომიკის 

მინისტრი ირაკლი სურგულაძე, მასში მონაწილეობდნენ 

ისტორიკოსები, ენათმეცნიერები, კულტურის მუშაკები, 

ეკონომისტები და სხვა. მათი ამოცანა იყო ფულის სახელწო-

დების, დიზაინის, დამზადებისა და შემოღების ნორმა-

ტიული და ტექნიკური უზრუნველყოფა. სახელმწიფოს ავ-

ტორიტეტზე დამყარებულმა კუპონის კურსმა კუპონის 

ეროვნულ ვალუტად გამოცხადებისას შეადგინა:1 აშშ – 5690 

კუპონი.1993  წლის 7 ოქტომბერს 1 აშშ 17068 კუპონი.1994 

წლის 23 დეკემბერს 1აშშ – 2400000 კუპონი.1995 წლის 2 

ოქტომბერს მოხდა კუპონის დენომინაცია, შემცირდა მისი 
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მასშტაბი მილიონჯერ და დადგინდა გადაცვლის კურსი 1 

აშშ = 1,3 ლარი. 

1995 წლის 2 ოქტომბერს საკუთარ ფულად სისტემაში 

შემოტანილი იქნა ახალი ფულის ერთეული სახელწოდებით 

,,ლარი" და ,,თეთრი". სიტყვა ,,ლარი" შეირჩა ქართული 

ეროვნული ვალუტის ძირითადი ერთეულის სახელწო-

დებად, ხოლო ,,თეთრი" ლარის მეასედ ნაწილს ეწოდება. 

ამრიგად, საკუთარ ფულის ერთეულის გამოშვება ქვეყნის 

დამოუკიდებლობის ნიშანი იყო. იგი დროშის, გერბისა და 

ჰიმნის მსგავსი ეროვნული სიმბოლოა და ეკონომიკურთან 

ერთად პოლიტიკური არსის მატარებელია. 
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რეზიუმე 

ეროვნული ფული -  

დამოუკიდებლობის სიმბოლო 

 

სტატიაში წარმოდგენილია ეროვნული ვალუტის ისტო-

რია, რომელიც არ არის შესწავლილი და შეფასებული მეცნი-

ერებისაგან. 

საბჭოთა რუბლი და რუსული ფედერაციის რუბლი, 

ორივე დომინირებდა საქართველოში 1990 წლიდან - 1993 

წლამდე. საქართველოს მთავობამ სწორედ ამ პერიოდში 

დაიწყო მუშაობა ეროვნული ვალუტის შესაქმნელად. 
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სრული პაკეტი მზად იყო 1993 წლისათვის, ლოგიკურად 

,,ლარი" უნდა ყოფილიყო პირველი ეროვნული ვალუტა, 

თუმცა რეალურად პროცესის განვითარება სხვანაირად 

მოხდა. 

კუპონი ფულადი რუბლის შემცვლელი გახდა. 1995 წლის 

2 ოქტომბერს, კუპონის დონომინაცია ასეთი იყო 1მლნ 

კუპონი = 1 ლარს, შემოღებული იქნა ახალი ვალუტა 

სახელწოდებით ,,ლარი" და ,,თეთრი". 

 

Summary 

National currency - Symbol of independence 

 

The article presents the history of national currency which 

hasn't been adequately studied and evaluated by scientists. 

Both soviet rubli and Russian Federation rubli dominated in 

Georgia from 1990 to 1993. Georgian government was working on 

creating national currency during this period. 

The complete packet was ready for 1993. Logically "Lari" 

should have been the first national currency though, in reality 

process was developed in different way. 

Coupon became the substitute for cash (roubles). inoctober 2, 

1995 the denomination range was 1 mln coupon = 1Lari and new 

currency was adopted named "Lari" and "tetri". 

 

Резюме 

Национальная валюта с символ независимости 

 

В статье представлена история национальной валюты, 

которая не изучена и не оценена учеными. 

Советский рубль и рубль Российской федерации оба 

доминировали в Грузии в 1990-1993 годы. Правительство 

Грузии именно в этот период начало работу над созданием 

национальной валюты. Полный пакет был тогов к 1993 году. 
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Логически "лари" должна была бить первой национальной 

валютой, хотя реально развитие процесса пошло по-другому. 

Купон стал заменой денежного рубля. 2 октября 1995 года 

деноминация купона была такой 1 млн купон - 1 лари. Была 

приснята новая валюта под названием "лари" и "тетри". 
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ჯალაღონია ნინო 
საქართველოს  ტურიზმის მეცნიერებათა  

აკადემიის სასწავლო უნივერსიტეტის  

ფარმაციის ფაკულტეტის მე- 4 კურსის სტუდენტი 

მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ნინო კუჭაიძე, საქართველოს  
ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი 

 
სამკუნალო მცენარეების შესწავლისა და გამოყენების 

ისტორიული ეტაპები 
   

 ფარმაცია სათავეს იმ პერიოდიდან იღებს, როდესაც 

დაირწა კაცობრიობის კულტურის აკვანი. ადამიანს, ისევე 

როგორც ყველა ცხოველს, ყოველთვის ჰქონდა საზრდოს 

მოპოვებისა და სიცოცხლის შენარჩუნების ინსტიქტი. 

ამიტომ იყო, რომ პირველყოფილი ადამიანები ეცნობოდნენ 

და იმახსოვრებდნენ ადგილობრივ ფლორას. ზოგმა მცენარემ 

სისხლის დენა შეუჩერა და ჭრილობა შეუხორცა, ზოგმა 

ტკივილი დაუამა, ენერგია შემატა, ზოგმა კი – პირიქით, 

ძილი მოგვარა. ეს დაკვირვებები ზეპირსიტყვიერად გადა-

დიოდა თაობიდან თაობაზე, უმეტესად ოჯახის წევრებზე და 

მდიდრდებოდა სამკურნალო საშუალებების არსენალი. 

შემდგომ პერიოდში, როდესაც გაჩნდა დამწერლობა, სამე-

დიცინო გამოცდილება დავიწყებას რომ არ მისცემოდა, და-

იწყეს ჩანაწერების გაკეთება. ასეთი მწიგნობრები ძირი-

თადად საეკლესიო პირები იყვნენ. ქურუმებმა, შემდეგ კი 

ბერებმა და მონაზვნებმა ისწავლეს წამლების დამზადება. ასე 

ეყრებოდა საფუძველი ხალხურ მედიცინას, შემდეგ სატაძრო 

მედიცინას და ასე გაჩნდა პირველი სამედიცინო წიგნები, 

კარაბადინები. მცენარე იყო წამლის ძირითადი წყარო, 

რომელსაც ტყეებში და ველებზე აგროვებდნენ. 

საუკუნეების მანძილზე ქალი იყო ოჯახისა და გვარის 

უფროსი, რომელსაც ევალებოდა არა მარტო საკვებზე, არა-

მედ ჯანმრთელობაზე ზრუნვაც. ამიტომ ქალის მკურნალად 
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მოხსენებული ხალხურ ეპოსში და მითებშიც. მაგ.: ეგვიპ-

ტეში „ყოვლისშემძლე“ – პოლიდამნა, საბერძნეთში – 

„ოქროსთმიანი“ აგამედა, ჩეხეთში - „ბრძენი“ – კაზა, კიევის 

რუსეთში – „მკურნალი“ მარია და ძველ საქართველოში – 

„გრძნეული“ მტეა. ისტორიამ შემოგვინახა მათ მიერ 

გამოყენებული ზოგი მცენარე, რომელიც შევიდა მეცნი-

ერული მედიცინის საგანძურში. 

მსოფლიო მედიცინის განვითარებაში დიდია ძველი 

კოლხების და მათი მონათესავე – კაბადოკიისა და პონტოს 

ტომების როლი. კოლხეთსა და იბერიას კარგად იცნობდნენ 

ბერძენი თუ რომაელი ისტორიკოსები. ისინი ძველ 

საქართველოს სამკურნალო მცენარეებისა და სამედიცინო 

საქმის მცოდნე ქვეყნად თვლიდნენ. 

გერმანელმა, მედიცინის ისტორიის მკვლევარმა, პრო-

ფესორმა ი. შპრენგელმა თავის ნაშრომში მსოფლიო ცივი-

ლიზაციის ისტორიაში უძველესი მედიცინის კლასიკურ 

ქვეყნად ჯერ საქართველო, შემდეგ ეგვიპტე, ფინიკია, 

შუმერი, კართაგენი, საბერძნეთი დაასახელა. მან მსოფლიო 

მედიცინის ისტორიის განხილვა სწორედ ძველი კოლხეთის 

მედიცინიდან დაიწყო. კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ 

მაგიური მედიცინის ფუძემდებლად კოლხეთის ლეგენ-

დარული მეფის – აიეტის ასული მედეა და მისი დედა 

ჰეკატე აღიარა, რომელთაც სამკურნალო მცენარეების ბაღი 

ჰქონდათ გაშენებული ძვ. წ. აღ. XIII-XII სს–ში. ავტორის 

აღწერით, იქ 42 სამკურნალო და შხამიანი მცენარე ხარობდა. 

ევროპა – აზიის გზაშესაყარზე არსებული, უძველეს ცივი-

ლიზაციათა „კვება–ძაბვის“ არეალში მოქცეული, საქარ-

თველო ავლენდა კულტურული უნივერსალიზმის ნიშნებს. 

ისტორიამ შემოგვინახა მასალები ჩვენში სამედიცინო 

კერების არსებობის, სამკურნალო მცენარეთა სხვადასხვა და-

ავადებების დროს მიზნობრივად გამოყენების და ზოგადად 

წამალთმცოდნეობის სფეროდან.  
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ივ. ჯავახიშვილის ცნობით, ქართლში დედოფალ 

ბაკურდუხტ V-ს გაუხსნია საავადმყოფო-სასტუმროები. 

მისმა შვილმა, საყოველთაოდ აღიარებულმა პეტრე იბერმა 

(იბერიელმა), იმავე პერიოდში, იერუსალიმში ააშენა ქარ-

თველთა მონასტერი, გახსნა სასნეულო, სადაც ეწეოდა 

მკურნალობას. 

ქართული მედიცინის დიდი გულშემატკივარი და 

პოპულარიზატორი იყო იოანე პეტრიწი (XI-XII სს.), 

რომელმაც ბულგარეთში დაარსა ქართველთა მონასტერი. 

შემდეგ იგი გელათის აკადე5მიაში მოიწვია დავით აღმა-

შენებელმა, იყო ამ აკადემიის პირველი რექტორი და უძ-

ღვებოდა სამედიცინო საქმეს. გელათის აკადემიაში მოღვა-

წეობდა არანაკლებ ცნობილი არსენ იყალთოელიც. 

საქართველოში სამკურნალო მცენარეების გამოყენების და 

წამალთმცოდნეობის მაღალ დონეზე მეტყველებს ვარძიის 

ციხე-ქალაქში (XII ს.) აღმოჩენილი 220-ზე მეტ ნიშიანი 

(თახჩიანი) კლდეში გამოკვეთილი ნაგებობა, რომელსაც 

მცენარეები თუ წამლების შესანახ, აფთიაქის ტიპის დაწე-

სებულებად თვლიან. ასეთივეა, კლდეში ნაკვეთი ძველი 

ქალაქის-უფლისციხის მრავალთახჩიანი ნაგებობა - აფთიაქი 

და კავთურის ხეობაში მაღალაძიანთ კარში ნაპოვნი 500 

თახჩიანი ოთახი, რომელსაც „წამლის სასახლე“ უწოდეს. იგი 

XV საუკუნითა დათარიღებული. საინტერესოა ისიც, რომ 

კავთურის ხეობაში გაშენებული ყოფილა ე.წ. „წალკოტი“, 

თვალდის ტბაში კი _ ამრავლებდნენ სამედიცინო წურ-

ბელებს. 

ქართული კულტურის ისტორიაში დადგენილია ჩვენი 

სამედიცინო პიროვნების განსაკუთრებული ადგილი. ასეთი 

მოაზროვნეების შექმნილია შუა საუკუნეების ბრწყინვალე 

მოაზროვნეების სამედიცინო ძეგლები _ ქანანელის „უსწორ-

მასწორო კარაბადინი“ (XI ს.), ხოჯაყოფილის - „წიგნი 

სააქიმოი“ (XIII ს.), ზაზა ფანასკერტელ-ციციშვილის _ „სამ-

კურნალო წიგნი“ _ კარაბადინი (XV ს.), დავით ბატო-
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ნიშვილის - „იადგიგარ დაუდი“ (XVI ს.) და სხვ. მათში 

მოცემულია სამკურნალო მცენარეებზე არა მარტო უდიდესი 

მასალა, არამედ შეჯამებულია მრავალსაუკუნოვანი ჩვენი 

ხალხური მედიცინის მონაპოვარი. თვითმყოფად ქართული 

ხალხურ მედიცინასა და წერილობით ძეგლებში აისახა 

აგრეთვე მოწინავე სამედიცინო სისტემების მიერ გამო-

ყენებული სამკურნალო მცენარეთა ნომენკლატურა _ 

არაბეთის, ჩინეთის, ტიბეტისა და სხვათა გამოცდილება, 

რომლებთანაც ჩვენს ქვეყანას აკავშირებდა სავაჭრო და 

კულტურული ურთიერთობები. 

მრავალმხრივია დიდი მწერლისა და სახელმწიფო 

მოღვაწის სულხან-საბა ორბელიანის ღვაწლი სამშობლოს 

წინაშე. „ქართულ ლექსიკონში“ მან მოგვაწოდა სამკურნალო 

მცენარეების ქართული ტერმინოლოგია განმარტებებით. 

აქვე უნდა აღინიშნოს დიდი ქართველი მწერლის რაფიელ 

ერისთავის დამსახურება ქართულ ხალხური მედიცინის 

ლექსიკოგრაფიის და მცენარეთა სახელების შემსწავლელი 

დარგის - ფიტონომიის განვითარებაში, რომლის ნაშრომში 

1200 მცენარის სახელწოდებაა მოყვანილი. 

რ. ერისთავის საქმის გამგრძელებლები შემდგომ პერი-

ოდში იყვნენ ალექსანდრე მაყაშვილი, ილია ალხაზაშვილი, 

ივანე ტყეშელაშვილი და სხვები. 

საქართველოში წამალთმცოდნეობის განვითარებას, სამ-

კურნალო მცენარეული ნედლეულის შეგროვებას, გადა-

მუშავებასა და ფართო მასშტაბით გამოყენებას ხელი შეუწყო 

აფთიაქების - ე.წ. „წამალთხანების“ გახსნამ. პირველი ასეთი 

აფთიაქი 1740 წელს კათოლიკე მისიონერებმა გახსნეს, 

მაგრამ მან მალევე შეწყვიტა ფუნქციონირება. შემდეგ 

აფთიაქი გაიხსნა მეფე ერეკლე II-ს ინიციატივით, პირველმა 

სახაზინო აფთიაქმა კი 1806 წელს დაიწყო მუშაობა, მის 

ლაბორატორიაში მუშავდებოდა შეგროვებული მცენარეები, 

ამზადებდნენ წამლებს და იგი აკმაყოფილებდა მოსახ-

ლეობის მოთხოვნებს. შემდეგ სააფთიაქო ქსელს გაფარ-
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თოებასთან ერთად, საჭირო გახდა სხვა ქვეყნებიდანაც ნედ-

ლეულის შემოტანა და უცხო ფლორის სახეობების შესყიდვა, 

მეორე მხრივ _ მათ კულტივირებაზე ზრუნვა. 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 

1. ლ. ერისთავი, სამკურნალო მცენარეები, 2010 

2. ვ. მახარაძე, ფარმაციის ორგანიზაცია, 2007 

3. ჯ.ჯოხაძე, სამკუნალო მცენარეები, 2012 

 

რეზიუმე 

სამკუნალო მცენარეების შესწავლისა და გამოყენების 

ისტორიული ეტაპები 
 

ქართულ ხალხურ მედიცინას უძველესი დროიდან ჩა-

ეყარა საფუძველი. ქართველ ერს ხალხური მედიცინის უდი-

დესი თვითმყოფადი კულტურა და ტრადიციები გააჩნია. 

ჩვენს ქვეყანაში ხალხური მედიცინის მიმართულება ყოველ-

თვის ეპოქის მოთხოვნილებათა დონეზე იყო განვითა-

რებული. ამ მცენარეებმა გაუძლეს საუკუნეებს, მოაღწიეს 

დღემდე და ჩენ ვალდებულნი ვართ გავუფრთხილდეთ მათ. 

 
Резюме 

Изучения и использования лечебных растений 
 

Основа грузинской народой  медицины была  заложена в  
древнейшие времена и грузинская нация имеет большую 
самобытную культуру и традиции  народной медицины. В 
нашей стране направление народной медицины всегда было 
развито на уровне потребностей эпохи. Эти растения пережили 
века,  достигли настоящего времени и мы обязаны сберечь их. 
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Summary 
Historical stages of the study and use of medicinal plants 

 
The basis of the Georgian people of medicine was laid in ancient 

times and the Georgian nation has a great distinctive culture and 
traditions of traditional medicine. In our country, the direction of 
traditional medicine has always been developed at the level of the 
needs of the era. These plants survived centuries, reached the present 
time and we are obliged to save them. 
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ანი მინდიაშვილი 
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის  

სასწავლო უნივერსიტეტის ფარმაციის ფაკულტეტის  

პირველი კურსის სტუდენტი  
მეცნიერ-ხელმძღვანელი: ასოც. პროფესორი  

ხათუნა კუპრაშვილი 
 

ფიტოპრეპარატების ეფექტურობა ეპილეფსიის 
მკურნალობის საქმეში 

 
ტერმინი ეპილეფსია მოიცავს დაავადებების ჯგუფს დამა-

ხასიათებელი უეცარი და გარდამავალი ეპიზოდებით _ 
კრუნჩხვებით, რომლებიც მოტორული, სენსორული. 
ავტონომიური და ფსიქიკური წარმოშობისაა. ეპილეფსიას 
აქვს ნეიროპათოლოგიური საფუძველი და აღნიშნულია, რომ 
ეპილეფსიის სიმპტომების ჩამოყალიბებაში უნდა მონაწი-

ლეობდეს ამაგზნებელი და შემაკავებელი ნეიროტრან-

სმიტერული პროცესები. ეპილეფსია არღვევს ნორმალური 
ცხოვრების რიტმს და შრომისუნარიანობას, ამიტომ 
მკურნალობის ძირითად პრინციპს წარმოადგენს ანტიეპილ-

ეფსიური პრეპარატების მიღება, რომელთა მიზანიც არის 
ეპილეფსიური გულყრების რაოდენობის შემცირება ან მათი 
სრული შეწყვეტა, რა თქმა უნდა კლინიკურად მნიშვნე-

ლოვანი გვერდითი ეფექტების მინიმალიზაციის გათვალის-

წინებით. ძირთიადი ყურადღება უნდა გავამახვილოთ 
პაციენტების მიერ ანტიეპილეფსიური თერაპიის ამტანო-

ბაზე და გვერდითი ეფექტების დროულ გამოვლენაზე, რაც 
ეპილეფსიის მკურნალობის კურსის განუყოფელ ნაწილს 
უნდა წარმოადგენდეს. არ უნდა ვეცადოთ გულყრების 
შეწყვეტას ნებისმიერ ფასად. განსაკუთრებით მკურნალობის 
შედეგად განვითარებული მძიმე გვერდითი მოვლენების 
ხარჯზე. ლიტერატურულ წყაროებზე დაყრდნობით (1). 
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ გარკვეულ შემთხვევებში 



83 
 

მიზანშეწონილია უმნიშვნელო კლინიკური გამოვლენების 
მქონე გულყრების მცირე რაოდენობის შენარჩუნება, 
რომლებიც არ უქმნიან საფრთხეს ავადმყოფის სიცოცხლეს, 
ვიდრე ანტიეპილეფსიური პრეპარატების რაოდენობის ან 
დოზის გაზრდა, რასაც შეუძლია გამოიწვიოს გარკვეული 
გვერდითი მოვლენები. ისევე როგორც სხვა დაავადებების 
შემთხვევაში, ეპილეფსიის მედიკამენტოზური მკურნა-

ლობისას აუცილებელია გათვალისწინებული იქნას გამოყე-

ნებული პრეპარატების გვერდითი თვისებები. თერაპევ-

ტული ეფექტურობის სპექტრი, უსაფრთხოება, ამტანობა, 
ფარმაკოკინეტიკა, ავადმყოფის მიერ მიღებული სხვა 
სამკურნალო პრეპარატებთან და საკვების ქიმიურ კომპონენ-

ტებთან შესაძლო ურთიერთობა. 
დაავადების კატეგორიის მიხედვით დღესდღეობით 

გამოიყენება სინთეტური წარმოშობის ანტიეპილეფსიური 
პრეპარატების მრავალი სახეობა. თუმცა, ყველა ამ პრეპარატს 
ახასიათებს გვერდითი მოვლენები და ხშირად რთულად 
ამტანია ზოგიერთი პაციენტისათვის. 

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის ფონზე, იკვეთება დაინ-

ტერესება სამკურნალო მცენარეების გამოყენების მიმართ 
ეპილეფსიის შემთხვევების მკურნალობის პროცესები, ტრა-
დიციულ მედიცინაში სამკურნალო მცენარეების გამოყენება 
საკმაოდ გავრცელებულია და წარმოადგენს მკურნალობის 
ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ საშუალებას, რომელიც 
ამავდროულად არის უსაფრთხო და ეფექტური. ამ მეთოდის 
ერთ-ერთ ნაკლოვანებას მიეკუთვნება ის, რომ აუცილებელია 
მხოლოდ ისეთი სამკურნალო მცენარეების გამოყენება, 
რომლებიც საუკუნეების მანძილზე არის ცნობილი და 
რომელთა შედგენილობა სრულად არის შესწავლილი. ჯერ 
კიდევ ი.მ. ბეხტერევმა კრუნჩხვითი შეტევების სამკურ-

ნალოდ შესთავაზა ზოგიერთი გულსისხლძარღვთა სამკურ-

ნალო საშუალებების გამოყენება, რომლებიც შეიცავდნენ 
მცენარეულ კომპონენტებს. მკურნალობის პროცესში ბრო-
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მიდებთან ნარევის სახით გამოყენებულ იქნა Adonis vernalis, 
Digitalis, Convalaria majalis და სხვა მცენარეები. დროთა 
განმავლობაში უპირატესობა, როგორც ყველაზე ეფექტურ 
საშუალებას, მიენიჭა 000. შეიქმნა ე.წ. ბეხტერევის მიქსტურა, 
რომელიც ფართოდ გამოიყენება ეპილეფსიის მკურნალო-

ბისას. დღესდღეობით ტრადიციულ მედიცინაში გამო-

იყენება სამკურანლო მცენარეების საკმაოდ ვრცელი არსე-

ნალი. 
უკანასკნელი წლების განმავლობაში გამოიკვეთა მკვლე-

ვარების დაინტერესება მცენარეული ნედლეულისაგან მიღე-

ბულ კრუნჩხვის საწინააღმდეგო საშუალებების მიართ. ეს 
განპირობებულია რიგი დადებითი თვისებებით, რომლებსაც 
ამჟღავნებდნენ ფიტოპრეპარატები _ მათ ახასიათებთ 
დაბალი ტოქსიკურობა საკაოდ მაღალი ეფექტურობის 
ფონზე, თერაპევტული ზემოქმედების ფართო სპექტრი, 
ნაკლები ღირებულება სინთეტურ ანტიეპილეფსიურ პრეპა-
რატებთან შედარებით. ტრადიციულ მედიცინაში გამო-

იყენება მრავალი მცენარე, რომლებსაც ახასიათებს კრუნ-

ჩხვის საწინააღმდეგო აქტივობა: იორდასალამი (Paeonia 
anomala), ხვეულფოთლა ქაფურა (Filipendula ulmaria), 
სამკურნალო კატაბალახა (Valeriana officinalis), ბაიკალური 
მუზარადა (Scutellaria baicalenses), კეწერა (Empertum nigrum), 
მთის არნიკა (arnica montana), დაწინწკლული კონიო (Conium 
makalatum), ჩვეულებრივი თავშავა (Origanum vulgare), სამ-

კურნალო ანგელოზა (Archangelica officianalis), ჩვეულებრივი 
კრაზანა (Hypericum perforatum), ბარამბო (Melissa officinalis), 
შავბალახა (Leonurus cardiaca), გვირილა (Matricatia 
chamomilla), აბზინდა (Artemisia vulgaris), სამკურნალო სალბი 
(Salvia officinalis) და სხვ. შევეხოთ ფიტონაკრებში შემავალ 
რამდენიმე მათგანს. 

არსებული მონაცემების თანახმად, სამკურნალო კატა-

ბალახას (Valeriana officinalis) ფესვები და ფესურები შეიცავს 
150-ზე მეტი დასახელების იდენტიფიცირებულ ქიმიურ 
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შენაერთს, რომელთაგან უმრავლესობა ფიზიოლოგიურად 
აქტიურია. მათ შორის ძირითადად გვხვდება ვალერიანის 
მჟავა. იგი წარმოადგენს y-ამინოზეთოვანი მჟავას A კლასის 
რეცეპტორების (გაზმA) სპეციფიკურ ალოსტერულ მოდუ-

ლატოს და აგრეთვე 5-ჰიდროქსიტრიპტამინის 5A ქვეტიპის 
(5-HT5A) რეცეპტორების პარციალურ აგონისტს, ხელს 
უშლის გაზმ-ას დაშლას ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში 
(ცნს). ახასიათებს კრუნჩხვის საწინააღმდეგო სედაციური, 
ანტიდეპრესანტული, სპაზმოლიტური ეფექტი. 

ბარამბოს (Melissa officinalis) საფუძველზე დამზადებული 
მცენარეული წარმოშობის საშუალებებს ახასიათებთ კრუნ-

ჩხვის საწინააღმდეგო, ანტიჰიპერტენზიული, არითმიის 
საწინააღმდეგო, ანქსიოლიტური მოქმედება. მთავარ მოქმედ 
ნივთიერებებს წარმოადგენენ ეთეროვანი ზეთის კომპო-

ნენტები (0,06-1%). 
გადახრილი პიონი (Paeonia anomala) ტრადიციულ 

მედიცინაში გამოიყენება როგორც კრუნჩხვის საწინააღ-

მდეგო და სედაციური საშუალება. ის ხელს უწყობს შფო-

თვის და ნერვული დაძაბულობის მოხსნას და აწესრიგებს 
ძილს. მოქმედების ეფექტი ეფ3უძნება ენდორფინების 
წარმოქმნის სტიმულირებას. 

პასიფლორას ბალახი (Passidlora incarnata) სხვადასხვა 
სამკურნალო ფორმით გამოიყენება ეპილეფსიის მკურნა-

ლობისას მრავალ ქვეყანაში. პასიფლორას გარმინს, გარ-

მოლს, გარმანს (პასიფლორინი), რომლებსაც შეუძლიათ 
მონოამინოოქსიდაზის (მაო) ინჰიბირება. პასიფლორაში შე-

მავალი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ერთობ-

ლიობა განაპირობებს კრუნჩხვას საწინააღმდეგო და სედა-

ციურ თვისებებს, რაც აიხსნა ეთეროვანი ზეთების, გლიკო-

ზიდების და შაქრების მაღალი შემცველობით. 
თანამედროვე ლიტერატურული მონაცემების საფუძველ-

ზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ჩვენს მიერ შეთავაზებული 
ფიტონაკრები ახდენს ზეგავლენას ცენტრალური ნერვული 
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სისტემის სხვადასხვა ნაწილების ფუნქციონალურ მდგო-

მარეობაზე და გააჩნია კრუნჩხვების საწინააღმდეგო აქტი-

ვობა. 
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რეზიუმე 

ფიტოპრეპარატების ეფექტურობა ეპილეფსიის 
მკურნალობის საქმეში 

 

ნაშრომში განხილულია ტრადიციულ სამედიცინო ლიტე-

რატურაში რეკომენდირებული რამდენიმე ფიტონაკრები. ამ 
საკითხის ირგვლივ არსებული ლიტერატურის შესწავლამ 
გამოავლინა ის მცენარეული სამკურნალო საშუალებები, 
რომელთაც ახასიათებს კრუნჩხვების საწინააღმდეგო 
ეფექტები, რაც ადასტურებს ფიტოპრეპარატების შესაძლო 
ეფექტურობას ეპილეფსიის მკურნალობის საქმეში. 

 
Резюме 

Эффективность фитопрепаратов в деле лечения 
эпилепсии 

 
В работе рассмотрены рекомендованные в традиционной 

медицинской литературе несколько фитонаборов. Изучение 
существующей вокруг этого вопроса литературы выявило те 
растительные лечебные средства, которые характеризуются 
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противоприпадочным эффектом, что подтверждает возможную 
эффективность фитопрепаратов в деле лечения эпилепсии. 

 
Summary 

The effectiveness of herbal remedies in the  
treatment of epilepsy 

 
The paper considered several phytonaborels recommended in 

traditional medical literature. A study of the existing literature 
around this issue has revealed those herbal remedies that are 
characterized by an anti-seizure effect, which confirms the possible 
effectiveness of herbal remedies in the treatment of epilepsy.  
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თათია გოცირიძე 
საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა  

აკადემიის  სასწავლო უნივერსიტეტის  

მე-4 კურსის სტუდენტი 

მეცნიერ ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი,  

ნარგიზა ქარქაშაძე 

 

ქალი და მისი როლის ცვლილება  

თანამედროვე ეტაპზე 

 

მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვებით, შევ-

ამჩნევდით, თუ როგორ იცვლება ქალის როლი და ფუნ-

ქციები. მარკეტინგის მენეჯერები ყოველთვის ინტერეს-

დებოდნენ ქალების ცხოვრების სტილით, რადგანაც ზუსტად 

ისინი არიან პროდუქტების ძირითადი მყიდველები 

როგორც თავისთვის, ისე ოჯახისათვის. უკანასკნელი 100 

წლის განმავლობაში ქალის ცხოვრების სახე არსებითად 

შეიცვალა. ქალები იბრძოდნენ გენდერული თანასწო-

რობისათვის _ რაც ნიშნავს ქალისა და კაცის თანაბარ უფ-

ლებებს, პასუხისმგებლობებსა და შესაძლებლობებს 

დასაქმებისა და შრომის ანაზღაურების სფეროში. 

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, ქართველ ქალებს 
ოჯახების დასახმარებლად ერთდროულად რამდენიმე 
პასუხისმგებლობის აღება მოუწიათ. მიუხედავად იმისა, რომ 
რეგიონებში არსებული პატრიარქლური სოციალური სის-

ტემა ერთგვარად ზღუდავდა ქალის მონაწილეობას ოჯახს 
გარეთ, და საზოგადოებრივ სფეროში, ამას მაინც არ 
შეუმცირებია მათში ახლებურად აზროვნებისა და ბიზნეს 
საქმიანობის წარმოების სურვილი. 

შვილების დაბადება და აღზრდა, ოჯახი, ინტერიერი, 
კვება, ხელსაქმე ... ქალის მოღვაწეობისა და თვითრეალი-

ზაციის სფეროების სია ოდითგანვე იზრდება და იზრდება. 
თანაც თავად ქალების ძალისხმევით... საკუთარი თავის 
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პოვნა და ისეთ ახალ სამოღვაწეო ასპარეზზე სრულყოფა და 
წარმატება, ადრე რომ მხოლოდ მამაკაცებისთვის იყო 
ხელმისაწვდომი, დაუფარავ სიამოვნებას და სიამაყეს 
ანიჭებს ქალს. 

ანალიტიკოსების და მარკეტინგის სპეციალისტების გან-

საკუთრებული ყურადღება დღეს მიპყრობილია ქალების 

როლზე. როლის ქვეშ გაიგება ქალის როგორც ინდივიდის 

ქცევის მოდელი მოცემულ სიტუაციაში, რომელსაც უკავია 

განსაზღვრული საზოგადოებრივი მდგომარეობა. ჩვენთვის 

განსაკუთრებით საინტერესოა ქალების დასაქმების საკითხი 

(იხ. ცხრილი 1).   

ცხრილი 1. 
დასაქმება 

 2013 2014 2015 2016 2017 

ქალი 776,3 802,2 823 814.1 817,4 

კაცი 867,2 892,2 910,8 903,1 889,3 

 

ანალოგიური ტენდენციები შეიმჩნევა მთელს მსოფ-

ლიოში, კერძოდ კანადაში მომუშავე ქალების წილმა მიაღწია 

52%, იაპონიაში -49%, დიდი ბრიტანეთში -47%, ავსტრა-

ლიაში 46%, დასავლეთ გერმანიაში-39%.  ეკონომიურად 

აქტიურ მოსახლეობას შორის ქალები შეადგენენ 58%, კაცები 

78% (2016 წლის მონაცემებით). 2016 წელს ქალებში 

აქტიურობის ყველაზე მაღალი დონე 45-54 წლის ასაკობრივ 

ჯგუფში შეინიშნება (81%). ასევე მნიშვნელოვანია პარა-

ლელები გავატაროთ ქალისა და კაცის ხელფასებს შორის. 

2015 წელს ქალების საშუალო თვიურმა ნომინალურმა 

ხელფასმა შეადგინა 693 ლარი, ხოლო კაცების -1074 ლარი. 

2017 წელს  კი ქალების საშუალო თვიურმა ნომინალურმა 

ხელფასმა შეადგინა 770 ლარი, ხოლო კაცების -1197 ლარი 

(იხ.დიაგრამა 1). 
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დიაგრამა 1. 

 

2015 წელს ქალის  საშუალო თვიური ნომინალური ხელ-

ფასი სახელმწიფო სექტორში შეადგენდა 717 ლარს, ხოლო 

კაცის 938 ლარს (76%), მსხვილ საწარმოში ქალის ხელფასი 

სასუალოდ შეადგენდა 885 ლარს, ხოლო კაცის 1279 ლარს 

(69%), საშუალო საწარმოში ქალის ხელფასი შეადგენდა 486 

ლარს, ხოლო კაცის 780 ლარს (62%). 

2015 წლის მონაცემებით ბიზნესის სექტორში დასაქ-

მებულთა საშუალო თვიური ანაზღაურებამ 1044 ლარი 

შეადგინა, რაც 364 ლარით არემატება ქალთა საშუალო 

თვიურ ხელფასს. 

ქალების რიცხვის გაზრდისას, მათი სამუშაო სტატუსისა 

და მსყიდველობითი უნარიანობის ამაღლებით. ასევე რო-

ლების ხასიათში ცვლილებებით, ეს ინტერსი კიდევ უფრო 

გაძლიერდა. მყარი და ხანდახან ერთ-ერთი პირველი 
ადგილი თანამედროვე ქალის ცხოვრებაში კარიერას უჭი-

რავს. რაც შეეხება ბიზნესის სექტორს აქ დასაქმებულთა 

რიცხოვნებამ 2017 წელს 708 ათასი შეადგინა (2016 წელთან 

შედარებით 6%-ით მეტი). ბიზნეს სექტორში დასაქმებულ 

ქალთა 33% და კაცთა 37% მსხვილ საწარმოში მუშაობს 

(იხ.ცხრილი 2). 2015 წელს ეს მაჩვენებელი შეადგენდა: ქალი 
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54% და კაცი 58%(2007 წელტან შედარებით 58%-ით მეტი). 
თუმცა მხოლოდ უმცირესობას გამოსდის არჩეული ცხოვ-

რების გზით _ იყოს ბიზნეს-ლედი – დაკმაყოფილება და 
ბედნიერება. შესახედად და გარეგნულად წარმატებულმა 
ბიზნეს-ლედიმ, შეიძლება, უეცრად გაურკვეველი შინაგანი 
დისკომორტი იგრძნოს საკუთარი, როგორც აქამდე ეგონა, 
საყვარელი ,,და ბიზნესი" ახორციელებს აშშ საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტოს მცირე და საშუალო ბიზნესის 
მხარდაჭერის პროექტის 6 თვიან საგრანტო პროგრამას _ 
ქალების სამეწარმეო საქმინობის განვითარება მცირე ბიზ-

ნესში დასაქმებით. პროგრამის მიზანია დაინტერესებულ 
ქალბატონებს მისცეს საშუალება მიიღონ საჭირო განათლება 
და კონსულტაციები ეკონიმიკურ და იურიდიულ საკით-

ხებზე, რომელიც მათ დაეხმარება საკუთარი ბიზნესის 
დაწყებაში. ტრენინგები ხელს შეუწყობს მათ დასაქმების 
პროეცესს და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ახლად 
გახსნილ სწრაფკვების ობიექტში. 

ცხრილი 2. 
ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა ეკონომიკური 

საქმიანობის მიხედვით 
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ქალი 78 58 40 37 32 30 24 8 

კაცი 27 42 60 65 68 70 78 95 

ასევე საყურადღებოა ქალების როლი სამეცნიერო საქმი-

ანობაში. 2017/2018 სასწავლო წელს საქართველოს უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პროფესორ-მასწავლე-

ბელთა რიცხოვნებამ შეადგინა: ქალი-54%, ხოლო კაცი 46%. 
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ამასთან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ის, რომ 2018 წელს 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა ქალების ინტერნეტით მოხმარება 

და შეადგინა 64%, კაცების კი 67%, როცა 2016 წელს ეს 

მონაცემები ასეთი იყო: ქალი -53%, ხოლო კაცი 47%. 

საწარმოთა მფლობელების რაოდენობა სქესის მიხედვით 

2015-2017 წლებში ასეთია (იხ.ცხრილი 3): 

 

ცხრილი 3. 
საწარმოთა მფლობელების რაოდენობა სქესის მიხედვით 2015-

2017 წლებში 

 2015 2016 2017 

ქალი 

(ათასი) 
14054 13860 19744 

კაცი (ათასი) 24720 24678 25425 

სოფლის მეურნეობაში 2014 წლის მონაცემების მიხედვით. 

ოჯახური მეურნეობები ასეა განაწილებული. ქალი -31% (198 

ათასი), კაცი-69% (442ათასი). განათლების დონის მიხედვით 

მონაცემები ასე განაწილდა (იხ.ცხრილი 4). 

ცხრილი 4. 
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კაცი 70 70 71 54 49 36 

ქალი 30 30 29 46 51 64 

2017 წელს ეკონომიურად აქტიური მოსახლეობაში ქალე-

ბის წილი შეადგენს 58%, დასაქმებული ქალი 51%, უმუ-

შევარი -7%. 

აღნიშნული სტატისტიკური მონაცემები მიუნიშნებენ 

იმაზე, რომ ქალების როლის გაზრდით იმატებს მათი დროის 

დეფიცითი, რაც უკავშირდება მათ ორ სამუშაოს-ერთი ესაა -
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საშინაო მოვალეობები, ბავშვების ჩათვლით და მეორე- 

სამუშაო ადგილზე. ამიტომ კაცებთან შედარებით მათ 

ნაკლები თავისუფალი დრო რჩებათ. ამიტომ ადგილი აქვს 

როლურ გადაღლას. აქ მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქ-

ციოთ თანასწორუფლებიანობის იდეოლოგიას, რაც გამო-

იხატება იმაში, რომ როდესაც ქალი დაკავებულია სამუშაო 

როლის შესრულებით, კაცმა უნდა შეასრულოს ქალის 

საშინაო როლი, რათქმა უნდა თუკი ის თავისუფალია.  

დღეს ჩვენ შევხვდებით ქალებს სახვადასხვა სფეროებში: 

მეცნიერებაში, თავდაცვაში, მედიცინაში, განათლებაში, 

ბიზნესში და ა.შ. დღეს აქტიურად გაისმის სიტყვები: 

ფემინიზმი, ფემინისტი, რაც სწორედ ქალის უფლებებისა და 

მოვალეობების ზრდაზე მეტყველებს. დღეს ქალის როლი 

საკმაოდ გაიზარდა თანამედროვე საზოგადოებაში ადრეულ 

პერიოდთან შედარებით, ადამიანთა ცნობიერების გაზრდისა 

და გლობალიზაციის განვითარებასთან ერთად.  

საქართველოში უკვე 20 წელია, რაც ქვეყნის მთავრობა 

გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო პოლიტიკის შექ-

მნასა და სრულყოფაზე ზრუნავს. ხაზი უნდა გავუსვათ იმას, 

რომ გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის სფე-

როში ქვეყნის კანონმდებლობისა და მოქმედი მექანიზმების 

შემუშავებაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა საერთაშო-

რისო კონვენციებმა და რეზოლუციებმა. 

ჩემი აზრით ყოველივე ზემოთ მოყვანილი ინფორმაციასა 

და მონაცემებზე დაყრდნობით მიმაჩნია განხორციელებული 

იქნას რიგი ღონისძიებები: 

1. განხილულიდან ცხადია, რომ საქართველო გენდე-

რული თანასწორობის საკითხებში წინ მიიწევს, თუმცა 

შეინიშნება გარკვეული უზუზტობები და ეს ცნება 

ბოლომდე აღქმული არა არის. ამიტომ საჭიროა აღნიშ-

ნულისათვის ჩატარდეს პრევენციული ღონისძიებანი 

და საზოგადოებას შეძლოს უკეთ აღიქვას და გაიაზროს 

გენდერული თანასწორობის შესახებ. 
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2. რაც შეეხება ანაზღაურების თემას საზოგადოებაში 

ბალანსი დარღვეულია მონაცემებიდან ვხედავთ რომ 

მაღალ ანაზღაურებად თანამდებობებზე მამაკაცები 

გვხვდებიან, სასურველია ბალანსის დაცვა. 

3. ასევე აუცილებელია სახელმწიფომ იზრუნოს ქალთა 

უფლებების დაცვაზე და მათთვის ამ ინფორმაციის 

ზუსტ მიწოდებაზე. 

 

რეზიუმე 

ქალი და მისი როლის ცვლილება  

თანამედროვე ეტაპზე 

 

სტატიაში „ქალი და მისი როლის ცვლილება თანამედ-

როვე ეტაპზე“ აღნიშნულია, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის 
შემდეგ, ქართველ ქალებს ოჯახების დასახმარებლად 
ერთდროულად რამდენიმე პასუხისმგებლობის აღება მო-

უწიათ. ქალის მოღვაწეობისა და თვითრეალიზაციის 
სფეროების სია ოდითგანვე იზრდება და იზრდება. თანაც 
თავად ქალების ძალისხმევით... საკუთარი თავის პოვნა და 
ისეთ ახალ სამოღვაწეო ასპარეზზე სრულყოფა და 
წარმატება, ადრე რომ მხოლოდ მამაკაცებისთვის იყო 
ხელმისაწვდომი, დაუფარავ სიამოვნებას და სიამაყეს 
ანიჭებს ქალს. 

 

Резюме 

Женщина и изменение ее роли на современном этапе 

 

В статье „Женщина и изменение ее роли на современном 

этапе“ отмечено, что после распада Советского Союза грузин-

ским женщинам для помощи семьям пришлось взять на себя 

одновременно несколько ответственностей. Список сфер 

деятельности и самореализации женщин  с давних времен все 

растет и растет, и усилиями самих женщин..... нахождение 
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самих себя, совершенствование и успех на новом поприще, 

которые были раньше доступны  лишь для мужчин, неср-

ываемое наслаждение и гордость приносят  женщине. 

 

Summary 

Woman and changing her role at the present stage 

 

The article “Woman and changing her role at the present 

stage” noted that after the collapse of the Soviet Union, Georgian 

women had to take on several responsibilities at the same time to 

help families. The list of areas of activity and self-realization of 

women has long since been growing and growing, and through 

the efforts of women themselves ..... finding themselves, 

improving and success in the new field, which were previously 

available only for men, unceasing pleasure and pride bring a 

woman. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗОМ 
«ОБЯЗАТЕЛЬНОГО» И «УГРОЖАЮЩЕГО» 
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ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА МИНСКОЙ  

ОБЛАСТИ (2012-2017 гг.) 
 
В настоящее время эпидемиологическую ситуацию по 

туберкулёзу в РБ можно охарактеризовать как стабильную и 
контролируемую. За исследуемый период в РБ была отмечена 
тенденция к снижению заболеваемости туберкулёзом среди 
взрослого населения. Так, количество человек, заболевших 
туберкулезом в Беларуси в 2018 году, снизилось на 14,3% по 
сравнению с 2017 годом. Рецидивов заболевания в 2018 году 
стало меньше на 11%, а эффективность лечения лекарственно-
чувствительного туберкулеза возросла до 87,6%. 

В работе был проведен анализ динамики заболеваемости 
«обязательного» и «угрожающего» контингента, как среди 
населения Дзержинского района, так и среди населения 
Минской области. 

К «обязательному» контингенту относят группы населения, 
которые имеют очень высокий риск заражения окружающих при 
заболевании туберкулезом, а к «угрожаемому» – группы 
повышенного (в 3 и более раза) риска заболевания туберкуле-
зом. 

Анализ динамики заболеваемости «угрожающего» кон-
тингента (Дзержинский район) показал тенденцию к снижению 
заболеваемости туберкулёзом на протяжении исследуемого 
периода (2012-2017 гг.). Среднегодовой показатель заболе-
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ваемости (А0) составлял 77,9 на 100 тыс. населения. Ежегодный 
показатель тенденций (А1) = - 4,4 на 100 тыс. населения. 

Показатели заболеваемости «обязательного» контингента 
Дзержинского района колебались на протяжении изучаемого 
периода незначительно и находились на уровне от 94,3 на 100 
тыс. населения в 2012 году до 60,1 на 100тыс. населения в 2017 
году. Среднегодовой показатель заболеваемости (А0) составлял 
95,4 на 100 тыс. населения. Ежегодный показатель тенденций 
(А1) = - 0,3 на 100 тыс. населения. 

Анализ динамики заболеваемости «угрожающего» конти-
нгента Минской области показал снижение заболеваемости. 
Среднегодовой показатель заболеваемости (А0) составлял 74,4 
на 100 тыс. населения. Ежегодный показатель тенденций (А1) = - 
5,6 на 100 тыс. населения. Анализ заболеваемости «обязатель-
ного» контингента населения Минской области показал рост с 
94,2 на 100 тыс. населения в 2012 году до 97,1 на 100 тыс. 
населения в 2017 году. Среднегодовой показатель заболева-
емости (А0) составлял 96,6 на 100 тыс. населения. Ежегодный 
показатель тенденций (А1) = - 0,2 на 100 тыс. населения.  

Анализ темпов прироста заболеваемости туберкулёзом 
«обязательного» и «угрожающего» контингентов в 2012-2017гг. 
как Дзержинского района, так и Минской области в целом 
показал как периоды роста, так и периоды спада 
заболеваемости. 

Тем не менее, такие вопросы как: ухудшение социально-
экономических условий жизни населения; увеличение мигра-
ционных процессов; рост численности социально-дезадап-
тированных групп населения и контингентов, находящихся в 
местах заключения, а также недостаточное финансирование 
лечебных и профилактических противотуберкулезных мероп-
риятий, не смотря на снижение уровня заболеваемости 
туберкулезом в Республике Беларусь, остаются важными и 
требующими пристального внимания, как на региональном, так 
и на государственном уровне.  
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗОМ 
«ОБЯЗАТЕЛЬНОГО» И «УГРОЖАЮЩЕГО» 
КОНТИНГЕНТА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА  
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ (2012-2017 гг.) 

 
Аннотация. В работе проведен анализ заболеваемости 

туберкулезом «обязательного» и «угрожающего» контингента 
взрослого населения; отмечено, что заболеваемость туберку-
лёзом «угрожающего» контингента и «обязательного» контин-
гента населения Дзержинского района и Минской области имела 
умеренную тенденцию к снижению в обеих группах за период с 
2012 по 2017 год. 

 
ANALYSIS OF MORBIDITY BY TUBERCULOSIS OF 

“MANDATORY” AND “THREATING” CONTINGENT OF 
ADULT POPULATION OF DZERZHINSKY DISTRICT OF 

MINSK REGION (2012-2017) 
Annotation. The paper analyzes the incidence of tuberculosis of 

an “obligatory” and “threatening” contingent of the adult popu-
lation; It was noted that the incidence of tuberculosis of the 
“threatening” contingent and the “obligatory” contingent of the 
population of the Dzerzhinsky district and the Minsk region had a 
moderate tendency to decrease in both groups from 2012 to 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



100 
 

Гвоздева Д. П. 
Научный руководитель: кандидат  

технических  наук, доцентЛаптенок С.А. 
Учреждение образования «Международный  
государственный экологический институт  

имени А.Д. Сахарова» Белорусского государственного 
университета, Республика Беларусь, г. Минск 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЖЕНЩИН, 
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КОНСУЛЬТАЦИЕЙ №1 Г. НОВОПОЛОЦКА 
 

При характеристикерепродуктивногоздоровьяженского нас-
еления, важное значение занимает количественная оценка 
заболеваемости. Уровень заболеваемости изменяется под 
воздействием многих факторов: уровня жизни и полового 
воспитания, сдвигов в демографических процессах, профес-
сионально-производственных условий, достижений медици-
нской науки и здравоохранения, изменения влияния факторов 
среды, общей и санитарно-гигиенической культуры. Поскольку 
в последнее десятилетие большинство перечисленных факторов 
претерпели существенные изменения, это не могло не сказаться 
на уровне и характере заболеваемости [2]. 

Целью настоящей работы было проанализировать заболе-
ваемость женского населения, обслуживаемого женской конс-
ультацией №1 г. Новополоцка за период 2012-2017 гг. в целом и 
по отдельным нозологическим формам. Объектом исследования 
стали отчетные данные о числе случаев заболеваний, зарегис-
трированных у женского населения, обслуживаемого УЗ 
«Новополоцкая центральная городская больница» Поликлиника 
№1, женская консультация. Были рассчитаны относительные 
интенсивные и экстенсивные коэффициенты общей заболе-
ваемости и по отдельным классам болезней, проведен расчет 
ошибки относительной величины, вычисление многолетней 
тенденции по параболе первого порядка, расчет показателя 
тенденции (А1), среднегодового показателя (А0), коэффициента 
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детерминированности (R2), проведена оценка достоверности 
различий относительных величин[2]. 

За изучаемый период отмечен статистически значимыйрост 
общей заболеваемостиболезнями репродуктивной системы 
женского населения (R2 = 0,0374). Показатель в 2017г. по 
отношению к уровню заболеваемости в 2012г. увеличился на 2,2 
раза. Среднегодовой показатель общей заболеваемости (A0) был 
на уровне 7990 на 100 тыс. женского населения, ежегодный 
показатель тенденции (A1) – 159,03%ооо. В динамике заболе-
ваемости у беременных женщин направленность тенденции 
различная по разным заболеваниям. В структуре общей 
заболеваемости среди гинекологических больных в течение 
всего периода наблюдения первое место занимали прочие 
болезни – 63,3%,на втором месте– эрозия шейки матки – 9,2%, 
третье место занимали эндоцервициты – 5,6%, четвертое место 
занимали полипы – 4,6%, на пятом месте – фибромиома – 4,5%, 
шестое место занимали мастопатии – 4,3%. Удельный 
весзаболеваний яичниковсоставил 3,7%, дисплазий шейки матки 
– 2,6%, опущений женских половых органов и ракаполовых 
органов – по 1,2%.  Структура заболеваемости беременных 
женщин выглядела следующим образом: прочие причины– 
24,1%, анемии –19,1%, половые инфекции – 17,5%, инфекции 
мочевыводящих путей – 12,4%, нарушение жирового обмена – 
6,3%, угроза прерывания беременности – 6,1%, дисфункция 
щитовидной железы – 5,7%, отеки и протеинурия – 4,6%, 
болезни системы кровообращения – 4,1%. 

Проведенный анализ динамики заболеваемости репро-
дуктивной системы женщин по классам болезней позволили 
определить устойчивую тенденцию к росту заболеваемости 
эрозией шейки матки R2= 0,1979, фибромиомой R2 = 0,3873, 
полипами женских половых органов R2 = 0,5149, кистами 
яичников R2 = 0,5156. Среднегодовая частота (А0) эрозий шейки 
матки находилась на уровне 730,5 %ооо, полипов женских 
половых органов – 367,5%ооо. За период наблюдения общая 
заболеваемость по этим классам болезней увеличилась в 4,6 и 
2,5 раза соответственно. Заболеваемость беременных женщин 
инфекцией мочевыводящих путей увеличилась в 2,1 раза, 
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угрозой прерывания беременности на1,0 раза. Заболеваемость 
анемией беременных к 2017г. уменьшились на 0,3 раза, 
нарушение жирового обмена снизились на 0,2 раза. В динамике 
заболеваемости раком женских половых органов выявлен 
незначительный рост заболеваемости. В динамике заболева-
емости дисфункцией щитовидной железы среди беременных 
женщин также наблюдается незначительный рост. Исследование 
структуры, динамики и районных особенностей заболеваемости 
населения являются основой для разработки и проведения 
эффективных мер по укреплению здоровья. 
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Аннотация.Проанализированы показатели заболеваемости 

женского населения, проживающего в г. Новополоцка, за период 
с 2012 по 2017гг. Определены наиболее часто регист-рируемые 
формы патологии среди гинекологических пациентов и 
беременных женщин и дана количественная оценка заболе-
ваемости женского населения 

Научный руководитель: кандидат технических наук, доц-
енткафедры иммунологии и экологической эпидемиологии 
Лаптенок Сергей Антонович 

  
EVALUATION OF MORBIDITY OF THE 

REPRODUCTIVE SYSTEM OF WOMEN, SERVICED BY 
FEMALE CONSULTATION NO. 1 OF NOVOPOLOTSK 

 
Annotation. Indicators of morbidityof the female population 

living in Novopolotsk for the period from 2012 to 2017 are analyzed. 
The most frequently registered forms of pathology among 
gynecological patients and pregnant women were determined and the 
quantitative assessment of morbidity in the female population was 
given. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Г. ВЕТКА И 
ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА 

 
Репродуктивное здоровье подразумевает под собой отсут-

ствие заболеваний репродуктивной системы, способность к 
воспроизведению потомства и в конечном счете является 
важным фактором, который формирует благоприятные демогра-
фические перспективы страны. Материнство и детство являются 
необходимым условием существования общества. В настоящее 
время наблюдается рост заболеваемости женского населения 
акушерско-гинекологической патологией, что приводит к 
ухудшению репродуктивного здоровья [1]. 

Целью настоящей работы было провести ретроспективный 
анализ заболеваемости женского населения г. Ветка и Ветко-
вского района болезнями репродуктивной системы в период с 
2012 по 2018 годы, проанализировать заболеваемость 
беременных женщин в этот же период, провести структурный 
анализ заболеваемости по нозологическим формам, выявить 
тенденции в динамике заболеваемости наиболее часто 
регистрируемыми формами патологии. Объектом исследования 
явились данные о числе случаев заболеваний репродуктивной 
системы женщин и женщин в период беременности, прожи-
вающих в г. Ветка и Ветковском районе, полученные из 
отчетных материалов учреждения здравоохранения «Ветковская 
центральная районная больница» за период с 2012 по 2018гг. 
Были рассчитаны относительные интенсивные и экстенсивные 
показатели заболеваемости, темп прироста, расчет ошибки 
относительной величины, проведен анализ динамических рядов 
методом вычисления многолетней тенденции по параболе 
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первого порядка, расчет показателя тенденции (А1), 
среднегодового показателя (А0), коэффициента детермини-
рованности (R2), сравнительный анализ показателей в двух 
совокупностях на достоверность различий [2]. 

За изучаемый период удельный вес женского населения в 
общей численности населения г. Ветка и Ветковском районе 
составил в среднем 49,7%, увеличившись с 44,7% в 2012г. до 
53,5% – в 2018г.  

Заболеваемость женского населения болезнями реп-
родуктивной системы за период с 2012 по 2018гг. увеличилась в 
1,4 раза. Среднегодовой показатель заболеваемости А0 составил 
404,3%оо. В динамике просматриваются два временных 
периода: в 2012-2014гг. выявлена  устойчивая тенденция к 
увеличению общей заболеваемости женского населения  
(R2=0,96) с 249,6%оо  в 2012г. до 568,5%оо в 2014г. или в 2,3 
раза. С 2014 по 2018гг. отмечено устойчивое снижение в 1,6 
раза показателей заболеваемости женщин болезнями реп-
родуктивной системы до уровня 352,1%оо (R2=0,75). В струк-
туре заболеваемости наибольший удельный вес имели такие 
формы патологии репродуктивной системы как дисплазия 
шейки матки – среднегодовое значение удельного веса 
составило 28,9%; железисто-кистозная гиперплазия эндометрия 
– 14%; миома матки – 11,8%; диффузная мастопатия – 11,2%; 
эрозия шейки матки – 9,2%. В период наблюдения с 2012 по 
2018гг. в динамике заболеваемости женского населения болез-
нями репродуктивной системы по наиболее значимым формам 
патологии выявлено увеличение показателей заболеваемости 
миомой матки в 1,7 раза; дисплазией шейки матки – в 1,2 раза 
железисто-кистозной гиперплазией эндометрия – в 2,1 раза. 
Заболеваемость женщин диффузной мастопатией снизилась в 
1,6 раза.  

Среди обследованных женщин в 1,5 раза уменьшился пока-
затель патологической пораженности инфекциями, переда-
ваемыми преимущественно половым путем. Патологическая 
пораженность хламидиозом снизилась на 10,7%, в 1,2 раза 
увеличилась патологическая пораженность уреа- микоп-
лазмозом и в 1,7 раза - стафилококком.  
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Показателем, характеризующим физическое состояние 
женщин репродуктивного возраста,  является заболеваемость 
беременных.  В 2012-2018гг. уменьшилась заболеваемость 
женщин в период беременности дисфункцией щитовидной 
железы – в 1,3; нарушением жирового обмена – в 2,7; анемией – 
в 3,7 раза; угроза прерывания беременности снизилась в 2,4 
раза. Заболеваемость беременных женщин гипертонией 
увеличилась в 5,8 раза с 54,9%оо до 315,8%оо.  

Изучение заболеваемости женщин болезнями репро-
дуктивной системы является основой для разработки и прове-
дения эффективных профилактических мероприятий по ее 
снижению и укреплению женского здоровья.  
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ЗДОРОВЬЯ ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ Г.  
ВЕТКА И ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА 

 
Аннотация. Рассчитаны и проанализированы показатели 

заболеваемости женского населения г. Ветка и Ветковского 
района болезнями репродуктивной системы и заболеваемости 
женщин в период беременности в 2012-2018гг. Научный 
руководитель: кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
иммунологии и экологической эпидемиологии Порада Наталия 
Евгеньевна 

 
ANALYSIS OF THE STATE OF REPRODUCTIVE 

HEALTH OF THE WOMEN POPULATION OF THE  
CITY VETKA AND VETKA REGION 

 
Annotation. Calculated and analyzed the incidence of the women 

population of the city Vetka and Vetka region and diseases 
reproductive system and health of women during pregnancy from 
2012-2018. 
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Заболеваемость является одним из важнейших показателей, 
характеризующих состояние здоровья населения. «Госпитали-
зированная» заболеваемость – это заболеваемость лиц, 
лечившихся в стационаре. Ее изучение позволяет определить 
формы патологии, которые по характеру и тяжести  течения 
требуют более сложных методов диагностики и лечения, 
круглосуточного наблюдения за больными в условиях 
стационара, позволяет выявить сопутствующие заболевания и 
осложнения, определить своевременность и сроки госпи-
тализации, эффективность различных методов лечения, исходы 
лечения и др. [1]. 

Целью настоящей работы было провести ретроспективный 
анализ госпитализированной заболеваемости при заболеваниях 
органов пищеварения в хирургическом отделении Учреждения 
здравоохранения «Могилевская больница №1» г. Могилева за 
период  с 2012 по 2018 гг.   

Были рассчитаны показатели, характеризующие частоту 
госпитализации, определена структура заболеваемости по 
наиболее значимым формам патологии желудочно-кишечного 
тракта, определены многолетние тенденции методом наим-
еньших квадратов, определены средняя длительность лечения и 
исходы при различных формах патологии [2]. 

В 2012-2018 гг. частота экстренной госпитализации 
пациентов с болезнями органов пищеварения в хирургическое 
отделение больницы имеет выраженную тенденцию к 
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увеличению (R2=0,7). Анализ структуры госпитализированных 
больных при экстренной хирургии  по нозологическим формам 
показал, что наиболее частой причиной  госпитализаций в 2012 
г. являлись острый холецистит – 41%, острый панкреатит – 34%, 
острый аппендицит – 10%. В 2018 году ранговое распределение 
по формам патологии сохранилось при незначительном 
изменении экстенсивных показателей. За изучаемый период 
выявлена устойчивая тенденция к увеличению удельного веса 
госпитализированных больных при экстренной хирургии по 
причине острого холецистита (R2=0,72) и острого аппендицита 
(R2=0,91). Отмечена слабо выраженная тенденция к увеличению 
удельного веса госпитализированных больных по причине 
острого панкреатита (R2=0,41).  

В динамике показателей частоты госпитализации больных с 
желудочно-кишечной патологией при плановой хирургии в 
2012–2018 гг. выявлена устойчивая тенденция к увели-
чению (R2=0,8).  В 2012 году при плановой госпита-лизации 
первые ранговые места занимали калькулезный холецистит 
(43%), хронический панкреатит (19%) и доброкачественные 
новообразования (17%). В 2018 году ранговое распределение по 
формам патологии сохранилось при выраженном изменении 
экстенсивных показателей: удельный вес калькулезного 
холецистита составил 28% (снижение на 15%), хронического 
панкреатита – 13% (снижение на 6%), доброкачественных 
новообразований –  24% (увеличение на 7%). В период 
наблюдения выявлена устойчивая тенденция к увеличению 
удельного веса госпитализированных больных по причине 
калькулезного холецистита (R2=0,79), хронического панкреатита 
(R2=0,98), и выраженная тенденция к снижению удельного веса 
госпитализированных больных по причине доброкачественных 
новообразований (R2=0,7). К 2018 году длительность лечения 
больных с патологией органов пищеварения в хирургическом 
стационаре при экстренной и плановой хирургии незначительно 
увеличилась и составила при экстренной хирургии в среднем 7,4 
дней, при плановой хирургии – 10,6 дней 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о 
высокой распространенности тяжелых форм заболеваний 
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органов пищеварения, требующих диагностики и лечения в 
условиях стационара. Поэтому вопросы эффективности орга-
низации работы и оснащенности специализированных отде-
лений имеют важное и решающее значение в сохранении жизни 
пациентов. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЙ 
ПАТОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ УЗ 

«МОГИЛЕВСКАЯ БОЛЬНИЦА №1» 
 

Аннотация. Проанализированы показатели, характериз-
ующие госпитализированную заболеваемость при заболеваниях 
органов пищеварения в хирургическом отделении УЗ 
«Могилевская больница №1» за период  с 2012 по 2018 
гг.  Определены наиболее частые причины  при экстренной и 
плановой госпитализации, выявлены основные тенденции в 
динамике показателей. 

 
THE ANALYSIS OF ADMISSION RATE WITH THE 

DIGESTIVE SYSTEM PATHOLOGY IN THE SURGICAL 
DEPARTMENT OF THE HEALTHCARE 

INSTITUTION “MOGILEV HOSPITAL №1” 
 

Annotation. The indicators characterizing the admission 
rate for the digestive system diseases in the surgical department of 
the healthcare institution “Mogilev hospital № 1” for the period 
2012-2018 have been analyzed. The most common reasonsfor 
emergency and selective surgery have been defined, the main trends 
in the dynamics of the indicators have been identified. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ Г. КОСТЮКОВИЧИ БОЛЕЗНЯМИ 

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ (2012-2016 ГГ.) 
 

Проблема эндокринных заболеваний является актуальной для 
большинства стран мира, в том числе и для Республики 
Беларусь. Согласно данным «Статистического ежегодника» 
Республики Беларусь 2017 года заболеваемость населения 
болезнями эндокринной системы в период с 2010 по 2016 год 
характеризовалась достаточно высоким темпом роста. Коли-
чество случаев заболеваний эндокринной системы с устано-
вленным впервые в жизни диагнозом с 70 тыс. случаев в 2010 
году возросло до 91тыс. - в 2016 году [1]. 

В результате работы было отмечено, что для детского 
населения г. Костюковичи наибольшее распространение полу-
чил СД 1 типа, для взрослых – 2 типа (сахарный диабет 1 типа 
проявляется чаще в детском или юношеском возрасте, и такой 
тип болезни встречается в 10-15% случаев; сахарный диабет 2 
типа развивается постепенно и считается «диабетом пожилых». 
Такой вид у детей почти не встречается, и обычно характерен 
для людей старше 40 лет, страдающих от избыточной массы 
тела. Встречается этот тип диабета в 80-90% случаев, и 
наследуется практически в 90-95% случаев). 

В структуру заболеваемости детского населения г. Кос-
тюковичи за исследуемый период (2012-2016 гг.) наибольший 
вклад внесли такие заболевания как гипотиреоз, диффузный 
эндемический зоб и СД 1 типа. Анализ динамики заболе-
ваемости гипотиреозом среди детского населения показал рост 
показателей с 2012 по 2016 год – соответственно - с 16,61 на 10 
тыс. до 31 на 10 тыс. детского населения. Уровень 
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заболеваемости СД 1 типа снижался на протяжении 3 лет с 2012 
по 2015 год, но с 2016 года показатели снова стали увели-
чиваться. Похожая динамика показателей заболеваемости 
характерна для таких заболеваний как аутоиммунный тиреоидит 
и узловой зоб.  

Инвалидность при СД среди детского населения г. 
Костюковичи имела тенденцию к снижению в период с 2012 по 
2015 год. 

При сравнительном анализе структуры заболеваемости 
эндокринными болезнями взрослого населения г. Костюковичи 
2012 /2016 годов наибольшие показатели заболеваемости были 
отмечены для СД 2 типа, занимающего первое ранговое место в 
структуре первичной заболеваемости и составили соответств-
енно в 2012 году –34%, в 2016 – 41%, второе ранговое место 
занял узловой зоб (2012 – 27%, 2016 – 23%), а третье – 
гипотиреоз (в 2012 и 2016 годах по 11%). Анализ динамики 
заболеваемости взрослого населения г. Костюковичи СД 2 типа 
за период с 2012 по 2016 год показал выраженную тенденцию к 
росту заболеваемости. Среднегодовой показатель заболева-
емости A0 = 336,35, показатель тенденции A1 = 34,37. 

Отмечен рост среди взрослых заболеваемости диффузным 
эндемическим зобом, гипотиреозом (пик заболеваемости в 2016 
году) и аутоиммунным тиреоидитом (пик заболеваемости в 2014 
году). 

Сравнительный анализ структуры инвалидности среди 
взрослого населения г. Костюковичи за 2012/2016 годы показал 
изменения в сторону увеличения численности инвалидов 3 
группы. В 2016 году вклад инвалидов 3 группы достиг 71% от 
общей численности инвалидов по причине заболевания СД, 
также не было зарегистрировано пациентов с инвалидностью 1 
группы. 

Уменьшилась частота осложнений больных СД за период 
2012-2016 гг.: препролиферативная ретинопатия – на 1%, 
катаракта – на 2%, снизилось число хирургических вмеша-
тельств в результате осложнений, таких как ампутация пальца и 
стопы. Однако наблюдался рост наиболее распространенного 
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осложнения СД среди населения г. Костюковичи – полинейро-
патии на 4%. 

Показатели смертности по причине сахарного диабета имели 
разброс значений от 8,59 до 11,35 на протяжении 2012 - 2015 
годов, но в 2016 году был отмечено значительное увеличение 
показателя, который составил 19,79 на 10 тыс. населения, что 
более чем в 2 раза превышало значение показателя смертности 
на начало изучаемого периода. 

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить 
о необходимости принятия мер, направленных на снижение 
заболеваемости наиболее распространенными эндокринными 
болезнями, в первую очередь СД как 1, так и 2 типа.  
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Аннотация. Отмечен рост первичной заболеваемости СД 2 
типа и болезнями щитовидной железы взрослого населения. 
Среди детского населения отмечена выраженная тенденция к 
увеличению первичной заболеваемости гипотиреозом и 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF MORBIDITY  
OF POPULATION OF CITY KOSTYUKOVICHI 
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Annotation.  There was an increase in the primary incidence of 
type 2 diabetes and thyroid disease in the adult population. Among 
the children's population there was a marked tendency to increase the 
primary incidence of hypothyroidism and a decrease in the incidence 
of diffuse endemic goiter. 
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АННОТАЦИЯ. Публикация посвящена актуальной на 

сегодняшний день проблеме. Современные тенденции заболе-
ваемости железодефицитной анемии среди населения Респуб-
лики Беларусь свидетельствуют о возрастании распростра-
ненности данной нозологической формы. Поэтому, предс-
тавляется актуальным провести расширенные эпидемиоло-
гические исследования по данной проблеме в региональном 
аспекте (на примере Брестской области). 

 
ANNOTATION. The publication is devoted to the problem of 

today. Current trends in the incidence of iron deficiency anemia 
among the population of the Republic of Belarus indicate an increase 
in the prevalence of this nosological form. Therefore, it is relevant to 
conduct extended epidemiological studies on this problem in a 
regional perspective (on the example of the Brest region).  

 
Ключевые слова: анемия, распространение, сидеропени-

ческий синдром, железодефицит, профилактика. 
 
Введение. Железодефицитная анемия (ЖДА) до настоящего 

времени остается одной из актуальных проблем медицинской 
науки из-за широкого распространения и неблагоприятного 
воздействия на организм человека. Она поражает особенно 
уязвимые слои населения – детей младшего возраста, беремен-
ных женщин, пожилых людей и лиц, страдающих серьезными 
хроническими заболеваниями. Однако с этим аномальным 
состоянием можно и нужно бороться [1-2].  

Были рассчитаны экстенсивные и интенсивные показатели, 
темпы прироста, многолетние тенденции по методу наименьших 
квадратов. Проведен анализ достоверности различий между 
группами.  

Эксперты ВОЗ отмечают, что при распространенности 
анемии более 40% проблема перестает быть чисто медицинской 
и требует принятия мер на государственном уровне. Эти меры 
предусматривают не только улучшение социально-экономи-
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ческого положения населения, но и проведение вмешательств, 
направленных на снижение распространенности ЖДА [2-3]. 

Из полученных данным мы наблюдали ежегодные колебания 
заболеваемости детского и взрослого населения с периодами 
роста и спада. Из этого можно отметить, что на протяжении 
последних лет отмечается отрицательная ситуация среди 
детского и взрослого населения, когда темпы прироста носят 
положительный характер. Рассчитанные значения ежегодных 
темпов прироста выявили, что наибольшие значения ежегодных 
темпов прироста отмечены: для детей с общей заболеваемостью 
в 2012 году (23.28%), для детей с первичной заболеваемостью в 
2017 году (19.8%), для взрослых с общей заболеваемости в 2017 
году (19.86%) и для взрослых с первичной заболеваемостью в 
2013 году (10.69%).   

Также проведенный анализ эпидемиологические иссле-
дования по данной проблеме в региональном аспекте показал, 
что наименьшие показатели для детского населения отмечаются 
в Ганцевичском, Ивановском, Лунинецком, а наибольший – в 
Дрогичинском и Ляховичском районах. А для взрослого 
населения наименьшие показатели в Каменецком, Кобринском, 
Пинском и Столинском районах, а наибольший – в Ганце-
вичском, Жабинсковском, Малоритском и Лунинецком районах. 

Заключение. Таким образом, современное обследование, 
профилактика и правильная диагностика, включающая выпол-
нение различных лабораторных исследований, позволяет 
своевременно выявить эту болезнь и выбрать подходящий метод 
лечения, добиться этого можно при ликвидации причин, 
лежащих в основе железодефицитной анемии, а также приеме 
железосодержащих препаратов. При своевременно и эффекти-
вно начатом лечении прогноз обычно благоприятный. 
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АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Основными показателями здоровья населения являются 

заболеваемость, инвалидность и смертность. Рост числа 
хронических заболеваний способствует повышению инвали-
дизации пациентов и росту показателей первичной инвали-
дности населения. Вместе с тем показатели первичной инвали-
дности взрослого населения характеризуют уровень развития 
здравоохранения и социально-экономического развития 
республики и являются  важным индикатором состояния трудо-
вых ресурсов.  

Целью настоящей работы было проанализировать первичную 
инвалидность взрослого населения Республики Беларусь за 
период 2006-2017гг. в целом и по отдельным классам болезней. 
Объектом исследования были официальные статистические 
данные о первичном выходе на инвалидность населения старше 
18 лет. Были рассчитаны относительные интенсивные и 
экстенсивные коэффициенты первичной инвалидности, прове-
ден анализ динамических рядов методом выравнивания ряда по 
параболе первого порядка, расчет показателя тенденции (А1), 
среднегодового показателя (А0), коэффициента детермини-
рованности (R2), сравнительный анализ показателей в двух 
совокупностях на достоверность различий [1]. 

Проведенный анализ показал, что среди лиц, впервые 
признанными инвалидами, наибольший удельный вес прихо-
дится на взрослое население (18 лет и старше) - 93,4%. За 
изучаемый период отмечен выраженный рост первичной 
инвалидности взрослого населения Республики Беларусь (R2 = 
0,62). Показатель в 2017г. по отношению к уровню 2006г. 
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увеличился на 15,1%. Среднегодовой показатель (A0) был на 
уровне 64,7 случаев выхода на первичную инвалидность на 10 
тыс. населения, ежегодный показатель тенденции (A1) -  1,86 
%оо. В динамике первичной инвалидности лиц трудоспособного 
возраста (18-59(54) лет) и старше трудоспособного возраста 
направленность тенденции не выявлена. Среднегодовой 
показатель (A0) составил 37,3%оо и 122,3%оо соответственно. 

В течение всего периода наблюдения среди причин выхода 
на инвалидность взрослого населения первое ранговое место 
занимали болезни сердечно-сосудистой системы – 42%, на 
втором месте – новообразования – 24%, третье место 
принадлежало болезням костно-мышечной системы -7,7%, 
удельный вес последствий травм и отравлений составил 5,9%.  
Структура первичной инвалидности населения трудоспособного 
возраста выглядела следующим образом: болезни сердечно-
сосудистой системы – 28,7%, новообразования – 29%, 
последствия травм и отравлений – 9,2%, болезни костно-
мышечной системы -8,2%. В структуре первичной инвалидности 
населения старше трудоспособного возраста на долю сердечно-
сосудистых заболеваний приходилось более 50%. 

Проведенный анализ динамики первичной инвалидности 
взрослого населения по классам болезней позволил определить 
устойчивую тенденцию к росту частоты выхода на инва-
лидность по причине новообразований и эндокринной пато-
логии (R2 = 0,75 в обоих случаях). За период наблюдения 
первичная инвалидность по этим классам болезней увеличилась  
на 9,5% и в 1,6 раза соответственно. Первичная инвалидность по 
причине травм, болезней органов дыхания и органов пище-
варения имеет умеренно выраженную тенденцию к снижению в  
1,5 раза. В динамике показателей первичной инвалидности 
взрослого населения по классам болезней сердечно-сосудистой, 
нервной, костно-мышечной систем и психические расстройства 
направленность тенденции не выявлена. В структуре первичной 
инвалидности по степени тяжести третья группа составляет в 
среднем 50%, вторая - 40%, первая -10%. 

Анализ показателей динамики первичной инвалидности 
позволяет разрабатывать мероприятия по снижению заболе-
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ваемости и инвалидности, выявлять и устранять недостатки в 
работе организаций здравоохранения, обеспечивать преемс-
твенность в работе данных учреждений и медико-реабили-
тационных экспертных комиссий, а в масштабах государства - 
проводить мероприятия, направленные на укрепление здоровья 
населения, благодаря определению приоритетов в области 
здравоохранения и социальной политики [2]. 
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მოსახლეობის პირველადი ინვალიდობის მაჩვენებლების 

რეტროსპექტული ანალიზი 2006 დან 2017 წლამდე პერი-

ოდში. გამოვლენილია ზოგიერთი თავისებურებები და 

ტენდენციები, რომლებიც ახასიათებს 18 წელს ზემოთ, 

შრომისუნარიანი პირების და შრომისუნარიან ასაკზე უფ-

როსი მოსახლეობის პირველადი ინვალიდობის მდგომა-

რეობას.   
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АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ 
ВЗРОСЛОГО  НАСЕЛЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Аннотация.Проведен ретроспективный анализ показателей 

первичной инвалидности взрослого населения Республики 
Беларусь за период с 2006 по  2017гг. Выявлены некоторые 
особенности и тенденции, характеризующие состояние 
первичной инвалидности населения 18 лет истарше, лиц 
трудоспособного и старше трудоспособного возраста. 

 
THE ANALYSIS OF PRIMARY PHYSICAL 
 INABILITY AMONG THE POPULATION  

REPUBLIC OF BELARUS 
 

Annotation. A retrospective analysis of indicators of primary 
disability of the adult population of the Republic of Belarus for the 
period from 2006 to 2017 was conducted. Some features and 
tendencies that characterize the state of primary disability of the 
population 18 years and older, people of working age and over 
working age are revealed. 
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ПОЛОВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания зани-
маютлидирующее место среди причин смертности и инва-
лидизации населения Беларуси. Повсеместное распространение, 
поражение людей всё более молодого возраста, ведущее место 
болезней системы кровообращения в причинах трудопотерь 
населения республики делают сердечно-сосудистые заболевания 
важнейшей медико-социальной проблемой здравоохранения [2]. 

Целью настоящей работы было провести анализ заболе-
ваемости населения Минской области болезнями системы 
кровообращения в период с 2012 по 2016 гг.  в целоми по воз-
растным группам, определить половозрастные особенности 
сердечно-сосудистой патологии. 

Материалом для исследования послужили отчетные данные 
Минской областной клинической больницы о числе случаев 
зарегистрированных заболеваний по классу «Болезни системы 
кровообращения» и данные о численности населения Минской 
области по возрастным группам и полу. 

В работе были рассчитаны коэффициенты заболеваемос-
ти,проведен анализ динамических рядов по параболе первого 
порядка, рассчитаныпоказатели тенденции (А1), коэффициенты 
детерминированности (R2) и среднегодовые показатели заболе-
ваемости (А0) [1]. 

Проведенный анализ выявил в динамике общей заболе-
ваемости населения  Минской области болезнями сердечно-
сосудистой системы устойчивую тенденцию к росту (R2=0,9) в 
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2012-2016гг.   на 14,8%.  Среднегодовой уровень заболева-
емости по данному  классу за пять лет составил 
A0=4985,88‰оо.В структуре сердечно-сосудистой патологии 
наибольший удельный вес составилиартериальная гипертензия 
(АГ)-27,5% , атеросклероз (АС)- 23,2%, острая коронарная 
недостаточность (ОКН)- 20,3%, инфаркт миокарда (ИМ) - 
15,96%.Сердечно-сосудистая патология чаще регистрировалась 
среди мужского населения. Удельный вес случаев заболеваний у 
мужчин составил 56,14%. 

Изучены показатели заболеваемости в возрастных группах 
населения: до 18 лет, от 18 до 35лет (18-35), от 35 до 48 лет (�35 
- 48), от 48 до 65 лет (�48 – 65)  и старше 65 лет(�65).В рассма-
триваемый период отмечен выраженный рост заболеваемости 
АГ в возрастных группах до 18 лет в 2,3 раза (R2 = 0,94), 18-35 
лет- на 21,0% (R2 = 0,95), �35-48 лет– на 23,0% (R2 = 0,94). У 
лиц старше 65 лет тенденция заболеваемости АГ не имеет 
выраженной направленности (R2 = 0,03). Наиболее высокие 
показатели заболеваемости АГ как у мужчин, так и у женщин 
отмечаются в возрастной группе �48-65 лет. Однако заболе-
ваемость женщин в этом возрасте в 1,7 раза выше, чем мужчин 
(А0 составил3793,97‰оои  2267,4‰оо соответственно).  

В  период наблюдения выявлен  устойчивый рост заболе-
ваемости населения Минской области атеросклерозом 
(R2=0,87)на 17,3%. Максимальный рост заболеваемости АС 
отмечался среди лиц в возрасте  �48 - 65 лет – на 32,3% . В 
возрасте  от 48 до 65 лет заболеваемость женщин АС выше, чем 
мужчин в 1,6 раза (А0 = 3407,6‰оо и  2083,8‰оо  соотве-
тственно), тогда как в возрастной группе от 35 до 48 лет у 
мужчин в 1,5 раза чаще регистрировались случаи АС, чем у 
женщин (А0 = 1515,6‰оо и 1019,1‰оо соответственно). Усто-
йчивый рост АСотмечен в возрасте до 18 лет – в 3,6 раза, �35-48 
- на 34,6%,  �48-65 – на 19%, старше 65лет – на 23,3%.  

Устойчивая тенденция к росту  выявлена в динамике 
заболеваемости ИМ на 14,2% (R2 =0,91).  В возрастных группах  
18-35летзаболеваемость увеличиласьна 26,1%(R2=0,9), �35-48 
лет - на12,4%(R2=0,84),  �48 - 65 лет - на 18,2%. (R2=0,81).  
Частота случаев инфаркта у мужчин в возрасте от 48 до 65 лет в 
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среднем 1,5- 2 раза превышала все остальные рассмотренные 
возрастные группы.В каждой возрастной группе и мужского, и 
женского населения отмечался рост заболеваемости острой 
коронарной недостаточностью. У мужчин наиболее высокие 
показатели регистрировались в возрасте �48-65 лет.Среди 
женского населения эта патология чаще регистрировалась в 
возрастных группах�35-48 лет и �65 лет. 

В снижении заболеваемости и смертности населения от 
болезней системы кровообращения важную роль играютпро-
филактика и формирование у населения мотивации к здоровому 
образу жизни. 
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АННОТАЦИЯ.  В работе проанализирована заболеваемость 

населения Минской области болезнями системы кровооб-
ращения в период с 2012 по 2016 гг.  Выявлены половозрастные 
особенности сердечно-сосудистой патологии. 
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ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (НА ПРИМЕРЕ КЛЕЦКОГО 
ФИЛИАЛА ОАО «СЛУЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ 

КОМБИНАТ») 
 
Молочная промышленность - отрасль, предприятия которой 

требуют проведения ряда модернизационных работ для 
повышения экологичности производства. Выброс вредных 
веществ на предприятиях переработки молока связан с двумя 
основными факторами: большим количеством водопотребления 
и водоотведения и повышенным выделением углекислого газа, 
получаемого в результате производства. Отведенная вода 
предприятий переработки молока содержит большое количество 
физико-химических, а также биологических загрязнителей, что 
требует проведения очистных мероприятий для создания 
экологически безопасной для  жизни человека среды [1]. 

Анализ среднегодовой динамики выбросов основных 
загрязняющих веществ (аммиак, диоксид азота, оксид углерода, 
твердые частицы, пыль древесная) в атмосферный воздух 
Клецким филиалом ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» 
(2012-2016 гг.) показал, что за исследуемый было отмечено 
превышение допустимой концентрации диоксида азота на 1,054 
т/г и оксида углерода на 0,307 т/г лишь в 2013 году. Согласно 
годовым результатам расчета, значение относительного 
показателя опасности объекта ОАО «Слуцкий сыродельный 
комбинат» за период 2012-2016 гг., соответствует умеренно-
опасным (ІV). 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха с использо-
ванием комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) 
для пяти приоритетных загрязнителей, на границе расчетной 
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санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и на границе жилой зоны для 
самого холодного (зима) и теплого (лето) месяцев Клецкого 
филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» за период 
2012-2016 гг. соответствовал оценке «низкий».  

В рамках работы был проведен анализ среднегодовой дина-
мики сбросов основных загрязняющих веществ (взвешенные 
вещества, нефтепродукты, азот аммонийный, азот нитратный, 
азот нитритный, железо, жиры, СПАВ, сульфат-иона, хлорид-
иона, БПК5 и фосфора фосфатов) в сточные воды Клецким 
филиалом ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (2012-2016 
гг.). 

В результате анализа динамики среднегодовых сбросов 
основных загрязняющих веществ в сточные воды Клецким 
филиалом ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (2012-2016 
гг.) за исследуемый период не было отмечено превышения 
установленной допустимой концентрации. 

Таким образом, можно говорить о том, что обеспечение 
производства высококачественным и экологически безопасным 
продовольственным сырьем, совершенствование существующих 
и разработка новых, в том числе безотходных и экологически 
чистых технологий пищевых продуктов приведет к снижению 
загрязнения окружающей среды, а следовательно и к улуч-
шению экологических характеристик условий жизни человека. 
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დენის დინამიკის ანალიზმმა, საკვლევი პერიოდის განმავ-

ლობაში ვერ აღმოაჩინა დადგენილი დასაშვები კონცენტ-

რატის გადამეტება. 
 

ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (НА ПРИМЕРЕ КЛЕЦКОГО 

ФИЛИАЛА ОАО «СЛУЦКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ 
КОМБИНАТ») 

Согласно годовым результатам расчета, значение относи-
тельного показателя опасности объекта ОАО «Слуцкий сыро-
дельный комбинат» за период 2012-2016 гг., соответствует 
умеренно-опасным (ІV). 

Анализ динамики среднегодовых сбросов основных загрязня-
ющих веществ в сточные воды Клецким филиалом ОАО 
«Слуцкий сыродельный комбинат» (2012-2016 гг.) за иссле-
дуемый период не выявил превышения установленной 
допустимой концентрации. 

 
INFLUENCE OF THE FOOD INDUSTRY ON THE 

ENVIRONMENT (ON THE EXAMPLE OF THE KLETSKY 
BRANCH OF OJSC SLUTSKY KRAZDELNY COMBINE) 
According to the annual calculation results, the value of the 

relative hazard indicator of the object of JSC Slutsk Cheese-Making 
Combine for the period 2012-2016 corresponds to moderately 
hazardous (IV). 

An analysis of the dynamics of average annual discharges of 
major pollutants into wastewater by the Kletsk branch of OJSC 
Slutsk Cheese Making Plant (2012-2016) over the period under study 
did not reveal an excess of the established allowable concentration. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГРИППОМ НА ФОНЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ  

(2013-2017 ГГ.) 
Грипп – эпидемическоеfсезонноеfостроеfинфекционноe забо-

левание верхних дыхательных путей. Эпидемии гриппа случа-
ются каждый год, обычно зимой (в тропических районах – в 
период смены погоды) и поражают от 5 до 20% мирового 
населения. Грипп поражает всех людей без исключения, и 
мужчин, и женщин, и детей. Приfтяжeлом течении гриппа часто 
возникают необратимые поражения сердечно-сосудистой 
системы, дыхательных путей, центральной нервной системы, 
провоцирующие заболевания сердца и сосудов, пневмонией, 
трахеобронхитами, менингоэнцефалитами. Серьезные осло-
жнения, возникающие в результате заболевания и у молодых 
людей, и пожилых, а у лиц с ослабленной иммунной системой и 
хронически больных приводят к высокой заболеваемости и 
смертельным случаям. Высокая инфекционность и постоянная 
мутация вируса-возбудителя приводит к появлению новых 
подтипов вируса, против которых у людей нет иммунитета. По 
этой причине возникают эпидемии и пандемии заболевания. 

Анализ исследований об эффективности и целесообразности 
ежегодной вакцинации показал, что охват вакцинацией против 
гриппа не менее 50% детского населения в коллективе 
обеспечивает индивидуальную защиту привитого и формирует 
дополнительные возможности защиты за счет коллективного 
иммунитета [1]. 

Проанализировав информацию о проводимой вакцинопро-
филактике от вируса гриппа среди детского населения и сравнив 
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полученные результаты за исследуемые 5 лет  по данным УЗ «10 
ГДП г. Минска», было установлено: 

1. В 2013 году из общей численности детского населения 
19900 сделали прививку от гриппа 10453 человека, что 
составляет 52,53%. 

2. В 2014 году из общей численности детского населения 
19882  сделали прививку от гриппа 9270 человек, что 
составляет 46,63%. 

3. В 2015 году из общей численности детского населения 
19840 привилось от гриппа 11635 ребенка, что составляет 
58,64%. 

4. В 2016 году из общей численности детского населения 
19575  сделали прививку от гриппа 11055 человек, что 
составляет 56,48%. 

5. В 2017 году из общей численности детского населения 
19447  сделали прививку от гриппа 10710 человек, что 
составляет 55,07%. 

Установлено, что наибольший удельный вес привитых детей 
был в 2015 году - 58,64%; наименьший - в 2014 году и составил 
46,63% привитых  от гриппа детей от общего числа, обслужи-
вающегося в поликлинике детского населения. 

Благодаря иммунизации против гриппа, проведенной в 2017 
году среди населения удалось предупредить: 

- около 52 000 случаев гриппа, из них около 8 000 осложн-
енных форм, в большинстве потребовавших госпитализации 
(осложнения наблюдаются в 10-15% случаев гриппа). 

- более  41 000 человек не заболели ОРИ (заболеваемость 
ОРИ среди привитых, в среднем, на 20% ниже, чемs среди не 
привитых). 

- до 167 тысяч обращений в амбулаторно-поликлинические 
учреждения здравоохранения города, до 2 000 обращений вs 
каждое учреждение (в условиях отсутствия вакцинации при 
регистрации дополнительных случаев ОРИ и гриппа (без 
тяжелых форм заболевания) пациенты обратились бы в 
амбулаторно-поликлиническое учреждение не менееs 2 раз 
(первичное обращение и обращение по окончании заболевания).  
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Благодаря иммунизации против гриппа вs последние годы в 
г. Минске не приостанавливался учебный процесс. Это значит, 
что сохранилось здоровье и материальные ресурсы [2]. 
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მაშკოვიჩი ტ.ნ. 

ბელორუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

(ქ.მინსკი) ა.დ.სახაროვის სახელობის სახელმწიფო  

საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტის სტუდენტი 

ბავშვთა მოსახლეობის გრიპით დაავადების  

დინამიკის ანალიზი ვაქცინოპროფილაქტიკის ჩატარების 

ფონზე (2013-2017წ.წ.) 

ანოტაცია 

ბავშვთა მოსახლეობის გრიპით დაავადებას (2013-2017) 

გააჩნია შემცირების ტენდენცია. გრიპის წინააღმდეგ ვაქცინა-

ციით ბავშვთა მოსახლეობის არა ნაკლებ 50% ის მოცულო-

ბისა, კოლექტივში უზრუნველყოფს აცრის ინდივიდუალურ 

დაცვას და კოლექტიური იმუნიტეტის ხარჯზე აყალიბებს 

დაცვის დამატებით შესაძლებლობას. 
 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГРИППОМ НА ФОНЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ  

(2013-2017 ГГ.) 
Аннотация. Заболеваемость гриппом детского населения в РБ 

(2013-2017), имеет тенденцию к снижению. Охват вакцинацией 
против гриппа не менее 50% детского населения в коллективе 
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обеспечивает индивидуальную защиту привитого и формирует 
дополнительные возможности защиты за счет коллективного 
иммунитета. 

 
ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF THE MORBIDITY 

OF CHILDREN'S POPULATION BY INFLUENZA  
ON THE BACKGROUND OF VACCINE  

PROPHYLAXIS (2013-2017) 
Annotation. The incidence of child flu in the Republic of Belarus 

(2013-2017) tends to decrease. Influenza vaccination coverage of at 
least 50% of the child population in a team provides for the 
individual protection of the vaccinated person and provides 
additional protection options through collective immunity. 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
АНКЕТИРОВАНИЯ   СТУДЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ 

ОТНОШЕНИЯ К АБОРТУ 
 
Актуальность. При распространенном представлении об 

относительной безобидности аборта, гуманности законода-
тельства, легализировавшего проведение абортов, убеждать в 
опасности искусственного прерывания беременности становится 
все труднее. К тому же среди некоторой части населения бытует 
недоверчивое отношение к противозачаточным средствам 
вследствие недостаточной осведомленности и нередко 
неумелого их использования.Искусственное прерывание 
беременности оказывает существенное влияние на уровень 
детской и перинатальной смертности. Среди женщин с тремя и 
более медицинскими абортами в анамнезе риск неблагоп-
риятного окончания беременности составляет до 30,0% [1] 

Материалы  и методы исследований. В работе использованы 
результаты анкетирования 148 студентов Международного 
экологического института им.А.Д.Сахарова. В работе были 
использованы следующие методы: расчет экстенсивных 
коэффициентов, определение достоверности показателя. 

Результаты исследования.Опрос среди студенческой моло-
дежи  был предпринят с целью определения роли социальных 
факторов, личностной мотивации и морально-этической 
ответственности. Опрос проводился среди студентов 1-4 курсов 
МГЭИ им. А. Д. Сахарова. Всего было опрошено 148 человек. 
Как видно из таблицы 1 среди наиболее значимых мотива-
ционных причин к проведению аборта 1/3 респондентов 2-го 
курса указали наличие физического уродства у ребенка  _  (30,0 
± 7,2) %.Также на 2-ом курсе наибольший удельный вес 
студентов, которые указали причиной возможного аборта 
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наступление беременности до замужества (13,6 ± 2,1)% и 
помеха деловой карьере (15,9 ± 5,51)%. 

Большинство студентов 4-го курса указали такие причины 
как наличие физического уродства или наследственной болезни 
у ребенка — (36,2 ± 6,2 )%, отсутствие собственного жилья  _  
(18,4 ± 5,7) %,.Максимальный удельный вес студентов, отмети-
вших причину, связанную с нежеланием партнера продолжать 
беременность, было среди 2-го курса (6,8 ± 0,8) %, в то время 
как среди респондентов 4-го курса таких ответов не было. 

На 1-ом курсе одинаковое количество студентов согласились 
сделать аборт и родить ребенка и его воспитывать (см. табл. 2). 
Аналогичны результаты и на 4-ом курсе. В то время как на 2-ом 
курсе подавляющее большинство опрошенных студентов 
считают, что необходимо родить ребенка и самостоятельно 
воспитывать его (72,7%) и только один человек ответил, что 
можно родить ребенка и отдать его на воспитание государству. 

В результате анкетирования было выявлено, что значитель-
ное количество опрашиваемых предпочли бы иметь двоих 
детей. Таким образом,  данный опрос у большинства студентов 
выявил положительную мотивацию к решению иметь детей. 

Выводы.Таким образом, по результатам анкетирования  
можно предположить что наиболее значимыми предраспо-
лагающими к прерыванию беременности факторами среди 
студенческой молодежи являются затруднительное материаль-
ное положение, а также опасения о здоровье будущего ребенка. 

Список использованных источников. 
1. И.А.Наумов, И.А. Изучение состояния репродукти-

вного здоровья молодых нерожавших женщин / Наумов И.А. 
[и др.] // Управление здравоохранением и обеспечение демог-
рафической безопасности Республики Беларусь: материалы 
республиканской научно-практической конференции, Минск, 
28 июня 2007 г. – Минск: БелМАПО, 2007. – с.215-217. 
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(ქ.მინსკი) ა.დ.სახაროვის სახელობის სახელმწიფო  

საერთაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტის სტუდენტი 

სტუდენტების ანკეტირების შედეგების  

რაოდენობრივი ანალიზი აბორტის მიმართ 

დამოკიდებულების საკითხზე 

ანოტაცია 

ნაშრომში მოყვანილია ა.დ. სახაროვის სახელობის საერ-

თაშორისო ეკოლოგიური ინსტიტუტის სტუდენტების ანკე-

ტირების შედეგები, აბორტის მიმართ დამოკიდებულების 

საკითხზე. ამის შედეგად იყო გამოვლენილი, რომ ყველა 

კურსის სტუდენტების უმრავლესობა თვლის, რომ პირველი 

ფეხმძიმობა უნდა დასრულდეს მშობიარობით. ფეხმძიმობის 

შეწყვეტის მთავარ მიზეზებს წარმოადგენს რთული მატერი-

ალური მდგომარეობა, აგრეთვე შიში მომავალი ბავშვის 

ჯამრთელობაზე. 
 

QUANTITATIVE ANALYSIS THE RESULT  
OF SURVEY OF THE STUDENTS ON  
ISSUES RELATING TO THE ABORT 

 
This paper outlines the results of the survey among the students of 

International Sakharov Environmental Institute of Belarusian State 
University on the attitude towards abortion. As a result, it was 
revealed that most of the students of all courses believe that the first 
pregnancy should end with childbirth and the main reasons 
predisposing to the interruption of pregnancy are a difficult financial 
situation, as well as concerns about the health of the unborn child. 

 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПО ВОПРОСАМ 
ОТНОШЕНИЯ К АБОРТУ 

 В работе приведены результаты анкетирования студентов 
Международного экологического института им.А.Д.Сахарова 
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БГУ по вопросам отношения к аборту. В результате было 
выявлено, что большинство студентов всех курсов считают, что 
первая беременность должна заканчиваться родами и  главными 
причинами, предрасполагающими к прерыванию беременности, 
являются затруднительное материальное положение, а также 
опасения о здоровье будущего ребенка. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОНОРСТВА. 
БЕЗОПАСНОЕ ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В данной работе были проанализированы и изучены исто-

чники литературы, посвященные эпидемиологическим аспектам 
донорства, а также безопасному переливанию крови в 
Республике Беларусь. Приведены актуальные данные о роли 
донорства, крови и ее компонентов, а также риск заболевания 
реципиентов. Особое внимание уделено вопросам трансмис-
сивных инфекций. Также приведены положительные изменения 
у доноров, сдающих кровь на регулярной основе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кровь, переливание крови, компо-
ненты крови, донорство, трансмиссивный, трансфузиология 
крови, изосерология крови, группы крови. 

В ходе исследования проведено изучение особенностей 
донорства крови и ее компонентов в эпидемиологическом 
аспекте в мире и в Республике Беларусь, определены пути 
повышения эффективности и безопасности донорства в 
Республике Беларусь. 

Переливание компонентов крови является неотъемлемой 
составляющей оказания высокотехнологичной и специализи-
рованной медицинской помощи в многопрофильных стациона-
рах. 

Современный этап развития и продвижения медицинских 
технологий характеризуется увеличением потребности лечебно-
профилактических учреждений в донорской крови и ее ком-
понентах. В Республике Беларусь намного чаще стали про-
водится сложные высокотехнологичные операции, для осущес-
твления которых необходимо использование большого коли-
чества трансфузионных средств. Внедрение современных мето-
дов лечения (трансплантации печени, сердца, почек, костного 
мозга, высокодозной химиотерапии, аортокоронарного шунти-
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рования и др.) меняет характер оказания трансфузиологической 
помощи пациентам. Таким образом, донорство крови и ее 
компонентов является одним из важнейших и базовых факторов 
развития высокотехнологичной медицинской помощи. 

Донорство призвано обеспечивать развитие и эффективное 
функционирование многих отраслей клинической медицины. 
Поскольку вместе с развитием медицинских технологий повы-
шается потребность в донорской крови и ее компонентах, 
постольку возникает и необходимость совершенствования под-
ходов к организации донорства, а также при принятии управ-
ленческих решений в работе службы крови. Именно доноры 
представляют собой основной и самый ценный ресурс службы 
крови. Это значит, что и работа с ними является столь же 
обязательной, как и решение связанных с донорством техно-
логических вопросов или осуществление подготовки врачей-
трансфузиологов.  

В ходе работы был: 
1) Успешно проведен анализ литературных данных по проблеме 

донорства крови и ее компонентов в мире и в Республике 
Беларусь. Также определена социально-экономическая и 
медицинская значимость института донорства.  

2) Описаны группы крови, продукты из донорской крови, 
особенности их получения и применения, спектр проблем, 
решаемых с помощью донорской крови и продуктов на ее 
основе.  

3) Охарактеризованы биологические риски донорства (гемот-
рансмиссивные инфекции, пострансфузионные реакции и 
осложнения у реципиентов и т.д.) и пути их диагностики, а 
также снижения встречаемости.  

4) Приведены данные о физиологических изменениях у регу-
лярных доноров. Отмечены также позитивные факторы 
донорства.  

5)  Определены группы риска и пути снижения рисков в связи с 
донорством и применением крови и продуктов из нее на всех 
этапах у различных контингентов. 
Таким образом, трансфузионная медицина по своей сути 

является мультидисциплинарной наукой: не только меди-
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цинской, биохимической, фармацевтической, биоинженерной, 
но и социальной проблематикой, которая иллюстрирует 
взаимоотношения между людьми, а также затрагивает интересы 
всего нашего общества. 
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ПОЧВА КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
 (НА ПРИМЕРЕ СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОНА) 

 
Состояние здоровья человека во многом зависит от струк-

туры и состава почвы. Это обусловлено тем, что именно от 
почвы зависит качество пищи, а также состояние флоры и 
фауны, которые человек потребляет. Людям жизненно важно 
получать достаточное количество питательных веществ, 
необходимых для построения и нормального функционирования 
организма. Следует помнить, что вместе с компонентами пищи 
человек получает также вещества, которые могут быть как 
полезными, так и вредными для его развития. Особенно 
подвержены риску дети, беременные женщины и пожилые. В 
связи с тем, что почва – основное средство сельскохо-
зяйственного производства, а также выполняет еще одну 
существенную роль по отношению к окружающей среде и 
человеку – протекторную, ее загрязнение – одна из главных 
экологических проблем.Система производства и потребления 
по-прежнему имеют значительные последствия для окружа-
ющей среды и здоровья населения. Рост городов и развитие 
промышленности приводят к увеличению количества отбросов, 
которые вызывают загрязнение почвы, а это, в свою очередь, 
влечет за собой загрязнение воздуха и грунтовых вод, 
обусловленное продуктами разложения органики и жидкой 
частью отбросов[1]. А чем грязнее почва, тем больше в 
населенном пункте заболеваний и смертей. Тесная связь между 
гигиеной почвы и здоровьем жителей не вызывает никакого 
сомнения. При анализе многолетней динамики (2011-2016) 
первичной заболеваемости детского населения (0 – 17 лет) 
инфекционными болезнями не было отмечено выраженности 
тенденции заболеваемости. При анализе многолетней динамики 
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(2011-2016) первичной заболеваемости детского населения (0 – 
17 лет) болезнями органов дыхания было отмечено снижение 
заболеваемости. 

Отмечено, что в возрастной структуре инфекционной забо-
леваемости детского населения Столбцовского района на начало 
изучаемого периода, наибольший вклад внесла возрастная 
группа 1-4 года, второе ранговое место принадлежит возрастной 
группе 5-9 лет и третье – группе 10-13 лет. Однако, за 
пятилетний период произошли значительные изменения: на 
первое место переместилась возрастная группа 5-9 лет, 
возрастная группа 10-13 лет заняла вторую позицию, а группа 1-
4 года переместилась с первой позиции на третью. В возрастной 
структуре заболеваемости детского населения Столбцовского 
района болезнями органов дыхания за пятилетний период 
значительных изменений не произошло. Первое место, как на 
начало, так и на конец изучаемого периода, принадлежало 
возрастной группе 1-4 года, второе – группе 5-9 лет и третье – 
группе 10-13 лет. 

В работе также был проведен анализ погодовых темпов 
прироста инфекционных болезней и заболеваний органов 
дыхания детского населения Столбцовского района за период с 
2011 по 2016 год. Минимальный темп прироста инфекционных 
болезней был в 2014 году, а максимальный – в 2015 году. Что 
касается заболеваний органов дыхания, то минимальный темп 
прироста был в 2016 году, а максимальный – в 2015 году. 

При сравнительном анализе структуры пестицидной 
нагрузки по Столбцовскому району за 2011 и 2016 годы было 
отмечено, что наибольший вклад в нагрузку внесли гербициды; 
на второй позиции оказались фунгициды и протравители; 
инсектициды внесли наименьший вклад.При анализе динамики 
пестицидной нагрузки Столбцовского района за исследуемый 
период (2011-2016) было отмечено снижение количества 
поступающих в почву пестицидов.При анализе динамики 
захороненного количества отходов Столбцовского района за 
период 2011-2016 был отмечен рост данных показателей. 

В результате проведенного корреляционного анализа между 
показателями заболеваемости детского населения Столбц-



144 
 

овского района и пестицидной нагрузкой на почву была 
выявлена достоверная положительная, средней степени силы 
взаимосвязь между инфекционной заболеваемостью и пести-
цидной нагрузкой. 

Таким образом, в результате проведенного анализа было 
отмечено выраженное снижение заболеваемости детского 
населения Столбцовского района инфекционными болезнями и 
болезнями органов дыхания, что возможно связано ссозданием 
механизмов для контроля за распределением и использованием 
пестицидов,увеличением посевных сельскохозяйственных уго-
дий, разработкой программ по улучшению санитарно-гигие-
нических условий в населенных пунктахи созданием надле-
жащих механизмов мониторинга за качеством окружающей 
среды и состоянием здоровья населения. 
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ПОЧВА КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА  
(НА ПРИМЕРЕ СТОЛБЦОВСКОГО РАЙОНА) 

 
АННОТАЦИЯ. Корреляционный анализ между пока-

зателями заболеваемости детского населения Столбцовского 
района и пестицидной нагрузкой на почву выявил достоверную 
положительную взаимосвязь между инфекционной заболева-
емостью и пестицидной нагрузкой. 

 
SOIL AS A HUMAN HEALTH FACTOR  

(ON THE EXAMPLE OF STOLBTSOVSKY DISTRICT) 
 

ANNOTATION. A correlation analysis between the incidence 
rates of the children's population in the Stolbtsy District and the 
pesticidal load on the soil revealed a significant positive relationship 
between the infectious morbidity and the pesticidal load. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ 
УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЛИЦ, ЗАНЯТЫХ НА 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ. Заболеваемость с временной утратой 

трудоспособности (ВУТ) занимает особое место в статистике  
заболеваемости  в  связи   с   высокой   экономической значи-
мостью.  Заболеваемость населения и регистрация по обраща-
емости в лечебно-профилактических учреждениях свидетельс-
твует об обще демографических негативных процессах, но этого 
недостаточно для принятия эффективных решений по 
управлению трудовым процессом. Заболеваемость с временной 
утратой трудоспособности более выражено отражает влияние 
условий и организацию труда на нарушение состояния здоровья 
работников [1].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Объек-
том исследования была информация о числе случаев ВУТ по 
причинезаболеваний острыми респираторными инфекциями 
верхних дыхательных путей, неврологическими проявлениями 
поясничного и груд-ного остеохондроза, травмами и арте-
риальной гипертензией. В работе были использованы следу-
ющие методы: расчет средне-годовых показателей тенденции 
(А1), расчет среднегодовых показателей заболеваемости (А0), 
определение достоверных различий в двух совокупностях, 
анализ динамических рядов методами выравнивания ряда по 
параболе первого порядка, расчет трудопотерь по шкале 
Ноткина[ 2 ]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Первые ранговые 
места в структуре заболеваемости с ВУТ среди лиц занятых на 
нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ)г.Мозырьзанимают 
следующие причины нетрудоспособности: ОРВИ (36%); уход за 
больными и за ребенком до 3-х лет (23%); неврологические 
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проявления грудного и поясничного остеохондроза (10%); 
травмы (12%); артериальная гипертензия (АГ) (2%). Выявлены 
достоверные различия в сторону увеличения в значениях 
показателей заболеваемости с ВУТ в 2017 году по сравнению с 
2012 годом по следующим классам причин: ОРВИ 
(t=3,63,p<0,01), неврологические проявления грудного и 
поясничного остеохондроза(t=4,88,p<0,01), уход за больными и 
за ребенком до 3-х лет(t=3,38,p<0,01).По следующим причинам 
достоверных различий в значениях показателей не выявлено: 
артериальная гипертензия(t=0,65,p>0,05), травмы(t=0,95,p>0,05). 

Использование метода выравнивания динамических рядов по 
параболе первого порядка позволило выявить неустойчивую 
тенденцию к увеличению значений показателей заболеваемости 
с ВУТ по причине неврологических проявлений грудного и 
поясничного остеохондроза (R2=0,66, А1=0,82%, А0=9,78%) и по 
причине ОРВИ(R2=0,61, А1=0,99%, А0   = 36,2%) , устойчивую 
выраженнуютенденцию к увеличению значений показателей 
заболеваемости с ВУТ по причине АГ (R2=0,73, А1=0,15%, А0   = 
1,88%) и по причине ухода за больными и за ребенком до3-х лет 
(R2 =0,75, А1=1,22%, А0   = 22,84%) . 

Выявлены достоверные различия в значениях показателей 
дней с временной нетрудоспособностью (ВН) в 2017 году по 
сравнению с 2013 годом по следующим причинам: ОРВИ, 
травмы, неврологические проявления грудного и поясничного 
остеохондроза(p<0,01). По причине заболеваемости АГ и ухода 
за больными и за ребенком до 3-х лет достоверных различий не 
выявлено (p>0,05). 

Для качественной оценки общих показателей ВН по болезни 
лиц, использовалось интегральная шкала Ноткина. Отмечается, 
что среди лиц, занятых на Мозырском нефтеперерабатывающем 
заводе за весь период наблюдения отмечается высокий и выше 
среднего уровень показателей ВН. 

Выводы.Определение закономерностей формирования уро-
вней трудопотерь у работающих на Мозырском нефтепе-
рерабатывающем заводе позволит обосновать и разработать 
меры по снижению временной нетрудоспособности и устра-
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нению причин, обусловивших повышенные уровни заболе-
ваемости по выявленным классам причин. 

Прогнозирование риска возникновения заболеваний с 
временной нетрудоспособностью и разработка рекомендаций по 
ее первичной профилактике имеет большое значение для 
социально-экономического, экологического благополучия 
страны, службы здравоохранения, где приоритетность профи-
лактической медицины будет в ближайшее время безусловной, 
т.к. она при значительно более высокой эффективности требует 
меньших экономических затрат, чем вторичная профилактика. 
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შრომისუნარიანობის მაჩვენებლების მაღალი და საშუალოზე 

უფრო მარალი დონე. 
 

ANNOTATION 
 
Analysis of morbidity with temporary disability of persons 

employed at the refinery In work with the use of quantitative 
methods of assessment the analysis of morbidity with temporary 
disability of persons working in the refinery. During the whole 
period of the study it was Revealed that among the persons employed 
at the Mozyr oil refinery for the entire period of observation there is 
a high and above average level of temporary disability. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспосо-
бности лиц, занятых на нефтеперерабатывающем заводе 

В работе с использованием количественных методов оценки 
проведен анализ заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности лиц, работающих н нефтеперерабатывающем 
заводе. За весь период изучения Выявлено, что среди лиц, 
занятых на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе за весь 
период наблюдения отмечается высокий и выше среднего 
уровень показателей временной нетрудоспособности. 
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МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Злокачественные новообразования кожи занимают одно из 
лидирующих мест среди онкологических патологий населения 
Республики Беларусь. Заболеваемость злокачественными но-
вообразованиями в последние десятилетия возрастает при 
одновременном снижении смертности в связи с ранней диагнос-
тикой [1]. Актуальность исследований динамики злокачес-
твенных новообразований кожи заключается в ежегодном 
увеличении числа вновь выявленных случаев заболеваемости 
данной патологией, а также с непосредственным повышением 
влияния факторов окружающей среды [2]. 

Цель исследования – изучение закономерностей распростра-
нения и динамики злокачественных новообразований кожи на 
территории Республики Беларусь с 2001 по 2016 год. 

Объектом исследования являлись данные о числе вновь 
выявленных случаев злокачественных новообразований кожи 
среди населения Республики Беларусь за 2001 – 2016 год.В 
работе проведен ретроспективный эпидемиологический анализ. 
Рассчитаны экстенсивные и интенсивные показатели заболева-
емости злокачественными новообразованиями кожи среди 
населения Республики Беларусь за 2001 – 2016 гг.   В первую 
очередь был проведен расчет коэффициентов заболеваемости по 
республике в целом, далее по каждой области, а затем в каждого 
района.Показатели заболеваемости в районах республики 
отображены на картограммах. 

На протяжении изучаемого периода в Республике Беларусь 
наблюдается устойчивое увеличение уровня заболеваемости (R² 
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= 0,94). В 2001 году показатель вновь выявленных случаев 
заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи по 
республике составлял 32,9 на 100 тыс. населения, а в 2016 году 
уровень заболеваемости увеличился до 71,7 на 100 тыс. 
населения. С начала изучаемого периода уровень заболе-
ваемости злокачественными новообразованиями кожи в 
Республике Беларусь вырос более чем в 2 раза. 

Поскольку злокачественные новообразования кожи имеют 
устойчивую тенденцию к росту, стоит более детально изучить 
динамику заболеваемости отдельно по каждой области и 
каждому району республики. Для того что бы определить в 
какой области или районе уровень заболеваемости будет 
наиболее высоким, а в каких более низкий. 

Практически абсолютным лидером по уровню заболева-
емости злокачественными новообразованиями кожи является 
Гомельская область (в 2001 г. – 52,6 на 100 тыс. населения, в 
2016 г. – 106,7 на 100 тыс. населения), лишь в 2012 и 2015 годах 
уровень заболеваемости в Могилевской области был 
незначительно выше. 

Далее следуют: Могилёвская область – показатель заболе-
ваемости в 2001 г. – 38,4 на 100 тыс. населения, в 2016г. – 85,9 
на 100 тыс. населения) и Витебская областьв 2001 г. 40,5 на 100 
тыс. населения, а в 2016 г. – 90,2 на 100 тыс. населения.  В 
Гродненской области 2001 г. – 37 на 100 тыс. населения, 2016 г. 
– 91,1 на 100 тыс. населения. А наименьшее значение показателя 
вновь выявленных случаев заболеваемости злокачественными 
новообразованиями кожи среди населения Республик Беларусь 
наблюдается в Брестской (2001 г. – 34,3 на 100 тыс. населения, 
2016 г. – 80,9 на 100 тыс. населения) и Минской областях (2001 
г. – 34 на 100 тыс. населения, 2016 г. – 84,5 на 100 тыс. 
населения).  

Среди районов Республики Беларусь картина распределения 
вновь выявленных случаев заболеваемости злокачественными 
новообразованиями кожи имеет мозаичный характер.  Это 
хорошо просматривается при отображении заболеваемости на 
картограмму (рисунок 1.). Наиболее яркие изменения уровня 
заболеваемости отмечаются по Гомельской области. 
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Рисунок 1. Динамика заболеваемости злокачественными 

новообразованиями кожи в Республике Беларусь в 2001 – 2016 гг. 
 

В заключение стоит отметить, что с каждым годом в Респуб-
лике Беларусь число вновь выявленных случаев злокачест-
венных новообразований кожи увеличивается. Наиболее остро 
данная проблема затрагивает Гомельскую область. Так же стоит 
отметить высокий рост заболеваемости в Пинском районе, 
Полоцком и Новополоцком районах, а так же Вилейский район, 
в котом на 2016 год отмечен самый высокий уровень заболе-
ваемости. 
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დენცია.  
 

МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Анотация 
 
Злокачественные новообразования кожи широко распрос-

транены как в Республике Беларусь, так и за ее пределами. 
Заболеваемость растет с каждым годом, поэтому существует 
необходимость изучения распространения и динамики данной 
патологии. В работе проведен анализ числа вновь выявленных 
случаев заболеваемости злокачественными новообразованиями 
кожи в Республике Беларусь за 2001 – 2016 год. Уровень 
заболеваемост и имеет устойчивую тенденцию кросту.  
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MEDICAL-GEOGRAPHICAL ASSESSMENT OF THE 
SPREAD OF MALIGNANT SKIN TUMORS IN THE 

TERRITORY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

Annotation 
 
Malignant neoplasms of the skin are widespread both in the 

Republic of Belarus and abroad.The incidence is increasing every 
year, so there is a need to study the distribution and dynamics of this 
pathology. The paper analyzes the number of newly detected cases of 
the incidence of malignant skin tumors in the Republic of Belarus for 
2001 - 2016. Theincidenceratehasasteadyupwardtrend. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

სარჩევი 
  

მშვენიერაძე ლაშა 

დანაშაულობათა ერთიანი აღრიცხვა ........................................4 

ობოლაძე ბექა  

სტატისტიკური დაკვირვება _ პირველადი  

ინფორმაციის შეკრების ძირითადი მეთოდი ...........................8 

არსენიძე მარიამი 

საგადასახადო სისტემის როლი და მნიშვნელობა 

ეკონომიკაში ................................................................................13 

კვერნაძე ბექა 

სამსახურებრივი ეტიკეტის როლი  

ბიზნესის განვითარებაში .........................................................18 

შანიძე მარიამი 

სრულყოფილი ელექტრონული სავალუტო  

სისტემის შექმნის აუცილებლობა საქართველოში ...............24 

ჩინჩალაძე ზურაბი 

ელექტრონული ფულის  უპირატესობები ქაღალდის 

ფულთან შედარებით .........................................................30 

ფოფხაძე თეკლა 

ინფლაციის გამომწვევი მიზეზები საქართველოში ...............35 

ნიქაბაძე თამარი 

პირადი დაზღვევის სრულყოფის საკითხები  
საქართველოში ..........................................................................41 

გოცირიძე თათია 

პერსონალის მოტივაცია  სს სამკერვალო კომპანია  
,,იმერი“-ის მენეჯმენტში ..........................................................46 

რობაქიძე სალომე 

ლოგისტიკის  პრობლემები სს სამკერვალო  
კომპანია  „იმერში“................................................................52 



156 
 

კვერნაძე ბიძინა 

ელექტრონული ექსკურსიები და სავაჭრო ბიზნესი ...........58 

კანკია ანა 

გარემო და ტურიზმი ..............................................................64 

 ჟორჟოლიანი გოგა 

ეროვნული ფული - დამოუკიდებლობის სიმბოლო ..........69 

ჯალაღონია ნინო 

სამკუნალო მცენარეების შესწავლისა და  

გამოყენების ისტორიული ეტაპები ................................76 

მინდიაშვილი ანი 

ფიტოპრეპარატების ეფექტურობა ეპილეფსიის 

მკურნალობის საქმეში ......................................................... 82 

თათია გოცირიძე 

ქალი და მისი როლის ცვლილება  

თანამედროვე ეტაპზე ..........................................................88 

მარშალკოვიჩი ს.მ. 

მინსკის ოლქის ძერჟინსკის რაიონის მოზრდილი 

მოსახლეობის „სავალდებულო“ და „საშიში“  

კონტიგენტის ტუბერკულოზით დაავადების  

ანალიზი  (2012-2017წ.წ.) .........................................................96 

გვოზდევა დ.პ. 

ქალთა რეპროდუქციული სისტემის დაავადების დონის 

შეფასება, რომლებსაც ემსახურება ქ.ნოვოპოლოცკის  

ქალთა კონსულტაცია .......................................................100 

ლაშკევიჩი ს.ვ. 

ქ.ვეტკას და ვეტკოვსკის რაიონის ქალთა მოსახლეობის 

რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მდგომარეობის 

ანალიზი ..............................................................................104 

კოვალიოვა ი.პ. 

კუჭნაწლავის პათოლოგიის ჰოსპიტალიზირებული 

დაავადების ანალიზი # 1 მოგილევსკის საავადმყოფოს 

ქირურგიულ განყოფილებაში ...............................................108 

 



157 
 

მაკეიჩიკი ვ.მ. 

ქ.კოსტიუკოვიჩის მოსახლეობის ენდოკრინული  

სისტემის დაავადების რეტროსპექტული 

ანალიზი .............................................................................112 

სავჩიკი ა.მ. 

ბრესტის ოლქის მოსახლეობის რკინადეფიციტური  

ანემიით დაავადების ეკოლოგიურ-ეპიდემოლოგიური 

ასპექტები 2010-2017 წწ. ..................................................116 

გოლუბი ა.ს. 

ბელორუსიის რესპუბლიკის მოზრდილი მოსახლეობის 

პირველადი ინვალიდობის ანალიზი ...................................120 

ჩეპლია ვ.ს. 

მინსკის ოლქის მოსახლეობის სისხლის მიმოქცევის 

სისტემის დაავადების სქესობრივ ასაკობრივი 

თავისებურებები ........................................................................124 

გრაკ ო.მ. 

კვების მრეწველობის გავლენა გარემოზე  

(სლუცკის ყველის კომბინატის კლუცკის  

ფილიალის მაგალითზე) ..........................................................128 

მაშკოვიჩი ტ.ნ. 

ბავშვთა მოსახლეობის გრიპით დაავადების  

დინამიკის ანალიზი ვაქცინოპროფილაქტიკის  

ჩატარების ფონზე (2013-2017წ.წ.) ...........................................131 

გაიკოვა ე.ო. 

სტუდენტების ანკეტირების შედეგების რაოდენობრივი 

ანალიზი აბორტის მიმართ დამოკიდებულების  

საკითხზე .................................................................................135 

ჩობანიან დ.ე. 

შემოწირულობის ეპიდემიოლოგიური ასპექტები  

და სისხლის ტრანსფორმაცია ბელარუსის  

რესპუბლიკაში ...... ..............................................................139 

 

 



158 
 

ჟუკი ს.ვ. 

ნიადაგი როგორც ადამიანის ჯანმრთელობის  

ფაქტორი (სტოლბცოვსკის რაიონის მაგალითზე) ..............142 

პეტრენკო დ.ა 

ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაში   

დასაქმებულთა შრომისუნარიანების დროებით  

დაკარგული პირთა დაავადების ანალიზი .......................146 

ოპანასენკო ტ.ს. 

კანის ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების  

გავრცელების მედიკო-გეოგრაფიული შეფასება 

ბელორუსიის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ........................150 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



159 
 

Содержание 
 

Мшвениерадзе лаша 
Общий учет преступности...........................................4 
Оболадзе Бека 

Статистическое наблюдение – основной метод  
сбора первичной информации................................................8 
Арсенидзе Мариами 

Роль и значение налоговой системы в экономике...............13 
Квернадзе Бека 

Роль служебного этикета в развитии бизнеса.................18 
Шанидзе Мариами 

Необходимость создания совершенной  
электронной валютной системы в Грузии...................24 
Чинчаладзе Зураби 

Преимущество электронных денег перед  
бумажными деньгами...............................................30 
Попхадзе текла 

Причины,вызывающие инфляцию в Грузии.........................35 
Никабадзе Тамари 

Вопросы совершенствования личного  
страхования в Грузии.....................................................41 
Гоциридзе Татиа 

Мотивация персонала в менеджменте АО  
швейная компания „Имери“........................................46 
Робакидзе Саломе 

Проблемы логистики в АО швейная компания „Имери“....52 
Квернадзе Бидзина 

Электронные экскурсии и торговый бизнес.....................58 
Канкиа Ана 

Туризм и окружающая среда......................................64 
Жоржолиани Гога 

Национальная валюта с символ независимости...................69 
Джалагониа Нино 

Изучения и использования лечебных растений.....................76 



160 
 

Миндиашвили Ани 
Эффективность фитопрепаратов в деле  
лечения эпилепсии .................................................................82  

Гоциридзе Татиа 
Женщина и изменение ее роли на современном  
этапе ........................................................................................88 

Маршалкович С. М. 
анализ заболеваемости туберкулёзом «обязательного»  
и «угрожающего» контингента взрослого населения 
 дзержинского района минской области  
(2012-2017 гг.) . ...................................................................... 96 

Гвоздева Д. П. 
Оценка уровня заболеваемости репродуктивной  
системы женщин,обслуживаемых женской  
консультацией №1 г. Новополоцка ........................................100 

Лашкевич С. В. 
Анализ состояния репродуктивного здоровья женского 
населения г. Ветка и ветковского района .............................104 

Ковалева Ю. П. 
Анализ госпитализированной заболеваемости  
при желудочно-кишечной патологии в хирургическом 
отделении уз «могилевская больница №1» .........................108 

Макейчик В. М. 
Ретроспективный анализ заболеваемости населения  
г. Костюковичи болезнями эндокринной  
системы (2012-2016 гг.) ........................................................112 

Савчик А. М. 
Эколого _ эпидемиологические  аспекты   
заболеваемости железодефицитными  анемиями   
населения  брестской  области  за  2010-2017  гг. ..............116 

Голуб А.С. 
Анализ первичной инвалидности взрослого   
населения республики беларусь ............................................120 

Чепля В.С. 
Половозрастные особенности заболеваемости  
населения минской области болезнями системы 
кровообращения ..................................................................124 



161 
 

Грак О. М. 
Влияние пищевой промышленности на окружающую  
среду (на примере клецкого филиала оао «слуцкий  
сыродельный комбинат») ..................................................128 

Машкович Т. Н. 
Анализ динамики заболеваемости детского населения  
гриппом на фоне проведения вакцинопрофилактики  
(2013-2017 гг.)........................................................................131 

Гайкова Э. О. 
Количественный анализ результатов анкетирования  
студентов по вопросам отношения к аборту .......................135 

Чобанян Д.Э. 
эпидемиологические аспекты донорства. Безопасное 
переливание крови в республике беларусь  .........................139 

Жукс.В. 
Почва как фактор здоровья человека  
(на примере столбцовского района) .........................................142 

Петренко Д.А. 
Анализ заболеваемости с временной утратой  
трудоспособности лиц, занятых  
на нефтеперерабатывающем заводе ....................................146 

Опанасенко Т. С. 
Медико-географическая оценка распространения 
злокачественных новообразований кожи на территории  
республики беларусь ...........................................................150 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

პასუხისმგებელი გამოშვებაზე 

ომარ ალექსანდრესძე ცხადაძე 

ტირაჟი 120 

4600  საქართველო, ქ.ქუთაისი,  

საქართველოს ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის სასწავლო 

უნივერსიტეტი, როძევიჩის ქ.№ 2 

ელ.ფოსტა: akadtour@gmail.com       www. Acaduni.edu.ge 

ტ:(+995) 571 45 11 45; 

Ответственный за выпуск 

Омар Александровив Цхададзе 

Тираж 120 

4600 Грузия, г.Кутаиси, учебный университет Академия наук туризма 

Грузии, ул. Родзевича № 2 

E-mail: akadtour@gmail.com   www. Acaduni.edu.ge 

T (+995) 571 45 11 45; 

 

კრებული გამოდის 2011 წლიდან. იგი წარმოადგენს საქართველოს 

ტურიზმის მეცნიერებათა აკადემიის  უნივერსიტეტის გამოცემას. 

კრებულს მინიჭებული აქვს სერიული გამოცემების საერთაშორისო 

სტანდარტული ნომერი ISSN 2346 – 7746 UDC 061.12:796.5(479.22)(063)  
ს - 323  ს - 901 რეფერირებულია საქართველოს ტექინფორმის ქართულ 

რეფერატულ ჟურნალში. მასში გამოქვეყნებული სტატია ავტორს და 

მეცნიერ ხელმძღვანელს ეთვლება სამეცნიერო შრომად. 
 

Сборник выходит с 2011 года. Он представляет собой издание университета 

Академии наук туризма Грузии. Сборнику присвоен международный 

стандартный номер ISSN 2346 – 7746 UDC 061.12:796.5(479.22)(063) ს - 323  ს - 

901  серийного выпуска, реферирован в грузинском рефериративном 

журнале техинформа Грузии. Опубликованная в нем статья автору и 

научному руководителю засчитывается научным трудом. 

 
კომპიუტერული უზრუნველყოფა 

 ი/მ „ირმა ტყეშელაშვილის~  

 


