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Abstract 

 

Effective transport systems, as well as municipal transport, is a major 

challenge for all advanced countries, notably the local self-governments of their 

capitals, which must be regularly progressing and meet the needs of the era of modern 

technology. Strong and well organized municipal transport is an essential part of a 

sustainable urban transport system. Global practice shows, the modern transport 

system is quite complex and unites many components, its management requires effort 

and organizing.  

The most cities around the world faced with challenges, caused by the 

progressing of urbanization: these are lack of energy, air pollution, land and other 

natural resources. Urban revolution requires to review city and transport plannng of 

the ongoing practices. Transport development has a special role in this procedure, as 

system of transport defines the lifestyle of people, sets out daily communication to 

millions of people in different ways. Recently, developing cities are aimed to develop 

the sustainable urban transport system. Sustainable urban transport system guarantees 

the comfortable, fast, quality and affordable mobility of citizens, which promotes the 

full participation of many groups in the community political, social and economic life. 

In order to restructure transport systems, number of measures are already undertaken, 

which is aimed to become public transport the best option to the private one.  

Due to these features, the research is based on the concept to improve the 

social function of public transport. It is common knowledge, that there is no special 

scheme, which will answer the transport system problems and help to manage it 

effectively. So, based on the some of successful cities (Lima, Stuttgart, Stockholm and 

Hong Kong), research shows the practices of the transport policy, the legislative base 

of Georgia is generalized, SWOT analysis of short and medium term plans of Tbilisi 

Sustainable Urban Transport Strategy is given, a study on the effectiveness of 

organizing the passengers transfer was conducted according to the method of 

mathematical statistics (example of M3 category buses), which covers a period of 12 

months, from January 1, 2019 to December 31, 2019 (111 routes). Passenger flow of 

this Period for holidays are analyzed, seasonal trends are identified; the main features 

of the social function of transport are given in the concepts of "Smart Mobility" and 

"Smart City"; the main ways to develop the model of sustainable urban transport 

strategy are formulated, considering the changes in passenger flow, real time scale, 

crisis situations; methodology of redistribution of transport units has been developed, 

considered amount of passenger movement and passenger capacity; compatibility of 

bus stop display board and waiting times through the passenger transfer are studied 

and analyzed, which can be described as a "Measure of Access to Public Transport in 

European Cities", as the low and medium access to public transport. It is shown, that 

the current model of sustainable urban transport does not consider the elements of the 

crisis management.  Here is shown the necessity of the new technology for transfer 

and social distance, to regulate the passenger flow in metro stations during a pandemic 

period. In particular, the introduction of a special application - "Book a Trip". Based 

on the research, using 3D synthesis algorithm in urban transport management is 

approved, which solves the management problem and implies the following functional 

connections: Formulation of strategic vision -  International consulting companies, 

planning and implementation -  Tbilisi City Hall, process evaluation and forecasting - 

Mathematical Sciences Research Institutes. 

Recommended: Develop guidelines and rules for Smart Mobility; develop and 

approve a new strategic transport model with specific measures, such as: Public 
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transport renewal scheme in the city, possibilities for introduction of ecologically 

clean alternative transport, monitoring of the technical condition of minibuses and 

their fulfillment of technical inspection obligations, optimization of traffic 

management in Tbilisi and reduction of traffic congestions in the city. Considering the 

major infrastructure works to be carried out in the suburbs, transport scenarios and 

other aspects of transport development. Also, the appropriateness of involving the 

mathematical profile institutes in the Transport Development Agency of Tbilisi 

Municipality. The conclusions of the research are a good approach to regulate the 

relevant plans and monitor the process for the effective implementation of SUT 

strategy, it is economically profitable and a practical realization of a "Knowledge-

Based Economy" together with the operational effect.  

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

სახელმწიფოს სატრანსპორტო პოლიტიკა რთულად შესაფასებელი 

ფენომენია, რადგან დღევანდელი გადაწყვეტილებები განსაზღვრავენ 

შემდეგი თაობების  ცხოვრების წესს და შესაბამისად, ამ პროცესში 

პრობლემების და რისკების წინასწარი განჭვრეტის ნაკლებობა 

გარდაუვალია. ტრანსპორტის მართვის სფეროში პრობლემის ამგვარი 

გამწვავების წინაშე მსოფლიოს მრავალი ქალაქი დადგა. შეურიგებელი 

წინააღმდეგობა გაჩნდა შეზღუდულ სივრცით რესურსებსა და კერძო 

მანქანების რაოდენობის სწრაფ ზრდას შორის. ეს დიდი ქალაქებისთვის 

დღესდღეობით სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს. ასეთ პირობებში, 

ბუნებრივად ისმება კითხვები: არსებობს კი კომპრომისი მოხერხებულ 

გადაადგილებასა და ქალაქის კომფორტულ გარემოს შორის? რამდენად 

მიღწევადია მაღალი დონის ინდივიდუალური მობილობა კერძო 

ავტომობილზე დამოკიდებულების შემცირებით? როგორ უნდა მოეწყოს 

ტრანსპორტის მართვის ოპტიმალური სისტემა, რომელიც ყველა მოქალაქის 

ინტერესთა ბალანსს დაეყრდნობა? ამ კითხვებზე პასუხები კი  ქალაქის 

მობილობის კონცეპტუალურად ახალ ხედვას წარმოადგენს. კერძოდ, ესაა 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სოციალური ფუნქციის გაძლიერება, რაც 

გულისხმობს კერძო ავტომობილზე ორიენტირებულ მიდგომაზე უარის 

თქმას და მდგრადი, დაბალანსებული, სამართლიანი სატრანსპორტო 

სისტემის მართვის პოლიტიკის განხორციელებას.  

თემის აქტუალობა. უკანასკნელ პერიოდში განსაკუთრებით იზრდება 
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სატრანსპორტო მომსახურების სფეროში ადგილობრივი თვითმმმართვე-

ლობის ორგანოების როლი. იმის გამო, რომ თბილისში იზრდება ქალაქის 

მოსახლეობა, რომელთა დიდი ნაწილი სამრეწველო და სამედიცინო 

ცენტრებიდან, კულტურის ობიექტებიდან მოშორებით ცხოვრობს, გაჩნდა 

მობილობის უზრუნველყოფის მაღალი მოთხოვნილება. თუ იმასაც 

გავითვალისწინებთ, რომ ეს პროცესი სამგზავრო ტრანსპორტის 

ფინანსურად წამგებიანობის ფონზე მიმდინარეობს, მაშინ ნათელი ხდება 

პრობლემის მრავალმხრივი დამუშავების აუცილებლობა. სახელმწიფო 

დონეზე, პრობლემის დაძლევის მიზნით, შემუშავებულია თბილისის 

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგია, რომელიც, თავისი 

შინაარსით, წარმოადგენს ეკოლოგიურად სუფთა სატრანსპორტო 

სისტემაზე ორიენტირებული ურბანული მობილობის მოდელს. საქართვე-

ლოს პარლამენტის 2010 წლის 14 სექტემბრის N3577–IIს დადგენილებით 

რატიფიცირებულია ,,საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის 

დაფინანსების ჩარჩო ხელშეკრულება“. ეს ხელშეკრულება მდგრადი 

ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამაა (Sustainable Urban 

Transport Investment Program - SUTIP), რომელიც 2016 წლის 3 თებერვალს 

თბილისის მერიის მიერ მიღებული „თბილისის მდგრადი ურბანული 

ტრანსპორტის სტრატეგიის“ (2015-2030) საფუძველი გახდა. სტრატეგია 

ტრანსპორტის მართვის სფეროში მულტიმოდალურ და ინტეგრირებულ 

მოდელს ეყრდნობა, რომლის გარკვეული ნაწილი მგზავრთა გადაყვანის 

ხარისხის გაუმჯობესებაა. მართალია, 2015 წლიდან დღემდე თბილისის 

მერიის მიერ განხორციელებული ინსტიტუციური რეფორმების, ავტობუ-

სების პარკის განახლების,  ტრანსპორტის დაფარვის არეალის გაზრდის, 

გზების რეაბილიტაციის, სატრანსპორტო დერეფნების მოწყობის, საავტო-

ბუსე ზოლების, მოცდის დროის შემცირების მიმართულებით განხორციე-

ლებული ქმედებები წარმატებულია, მაგრამ სახეზეა ისეთი პრობლემები, 

როგორიცაა: გაუმართავი და არასაკმარისი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, 

ჭარბი სატრანსპორტო ნაკადები, საპარკინგე ადგილების სიმცირე, ინტერ-

ვალების არასტაბილურობა, გადახდისუნარიანი მგზავრების დაკარგვა, 
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ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონე და ამ ყველაფრით გამოწვე-

ული მგზავრთა უკმაყოფილება. ეს და სხვა პრობლემები განაპირობებენ 

თბილისის მერიის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის მართვის 

სტრატეგიის დარგთაშორისი კვლევების საფუძველზე მეცნიერული 

შეფასების და მისი მოდერნიზებული სახით იმპლიმენტაციის აქტუალობას.  

კვლევის მიზანს წარმოადგენს ქალაქის საზოგადოებრივი ტრან-

სპორტით მომსახურების ეფექტურობის ჩვენება თბილისის მერიის მდგრა-

დი ურბანული ტრანსპორტის მართვის სტრატეგიის ეტაპობრივ 

განვითარებაში. 

კვლევის ამოცანები. მიზნის მისაღწევად კვლევა განხორციელდა 

ურთიერთდაკავშირებული ამოცანების გადაწყვეტით: 

1.  ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემის მართვაში 

ტრანსპორტის სოციალური ფუნქციის გამოკვეთა და „Smart Mobility“ 

- ის ტექნოლოგიების მნიშვნელობის დაზუსტება; 

2.  საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მომსახურების სფეროში 

პრობლემათა გამოვლენა, მათი იდენტიფიცირება და გადაწყვეტის 

გზების შემუშავება; 

3.  ბიბლიოგრაფიული და სტატისტიკური ანალიზის ჩატარება და 

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის მართვის სტრატეგიის შეფასება; 

4.  ტრანსპორტის სოციალური ფუნქციის განხორციელებისათვის 

მართვის სისტემის პრიორიტეტული მიმართულებების დასაბუთება; 

5.  მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის მართვის სტრატეგიაში, დროის 

რეალური მასშტაბის მიხედვით, მგზავრთა გადაყვანის ცვლილე-

ბებზე მონიტორინგი, საავტობუსე ხაზების შერჩევა, დაკვირვება, 

ანალიზი; 

6.  მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდით მგზავრთა ნაკადის ყოველ-

თვიური და ყოველწლიური ანალიზი, აგრეთვე  ყოველდღიური და 

სეზონური  ტენდენციების შესწავლა; 

7.  სოციალურ ფუნქციაზე ორიენტირებული ტრანსპორტის მართვის 

ღონისძიებების შემუშავება; 
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8.  ეფექტური მართვითი ალგორითმის შემუშავება მდგრადი ურბანუ-

ლი ტრანსპორტის სტრატეგიის სრულფასოვანი რეალიზაციის  

უზრუნველსაყოფად; 

9.  ნაშრომში შემოთავაზებული  წინადადებების ეფექტურობის 

დასაბუთება. 

კვლევის ობიექტია - თბილისის ავტობუსების (M3 კატეგორია) 

სისტემა. 

კვლევის საგანია - ის ორგანიზაციული ურთიერთობები, კავშირები 

და პროცესები, რომლებიც წარმოიშობა ავტობუსებით მგზავრთა 

გადაყვანის მომსახურების მართვის სფეროში.  

კვლევის თეორიულ-მეთოდურ ბაზას წარმოადგენს საერთაშორისო 

ხელშეკრულებები ავტობუსების ქსელის რესტრუქტურიზაციის მხარდაჭე-

რის შესახებ, საქართველოში მოქმედი, საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან 

დაკავშირებული ნორმატიული აქტები, მეცნიერთა შრომები საჯარო 

მმართველობის, ადგილობრივი თვითმმართველობის, სატრანსპორტო 

სისტემის მართვის, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ორგანიზების და 

კვლევის მეთოდური უზრუნველყოფის მიმართულებით. კვლევის 

ძირითად ინსტრუმენტებად გამოყენებულია: მათემატიკური სტატისტიკის 

მეთოდი, მოდელირების, შედარებისა და ანალოგიის მეთოდები. კვლევის 

ინფორმაციულ ბაზაში ჩართულია სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის, 

თბილისის მუნიციპალიტეტის და სხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო 

ორგანიზაციების   სტატისტიკური მონაცემები თბილისში მგზავრთა გადაყ-

ვანის, ავტობუსის ქსელისა და სხვა სატრანსპორტო საკითხებზე. 

წყაროების სპეციფიკამ განსაზღვრა სხვადასხვა მეთოდების კომპლექ-

სური გამოყენების აუცილებლობა. ზოგად-სამეცნიერო მეთოდებიდან 

გამოყენებულია დიალექტიკური, ისტორიული, ფორმალურ-ლოგიკური, 

სისტემური ანალიზის მეთოდები. კონკრეტული მეთოდები: მართვის 

მეთოდები, დაგეგმვისა და სტრატეგიული მენეჯმენტის მეთოდები, 

მოდელირება, მათემატიკური სტატისტიკა. 

ნაშრომის მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს: 
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1. მათემატიკური მეთოდის შერჩევა ავტობუსებით მგზავრთა 

ნაკადის (PF) გადაყვანის პერიოდების ანალიზისა და  

გამოთვლისათვის; 

2. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის მართვაში 3D სინთეზის 

ალგორითმის შემუშავება. ეს მეთოდი თბილისის მდგრადი 

ურბანული ტრანსპორტის   სტრატეგიას უფრო ნათელს და 

რეალურს გახდის ვიდრე, საერთაშორისო საკონსულტაციო 

ორგანოსა და მერიის  ჩვეულებრივი თანამშრომლობის მოდელი.   

3. ,,Smart Mobility“ და „Smart City“-ს კონცეფციების სოციალური 

ფუნქციის ჭრილში წარმოჩენა. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე ასახულია იმ თეორიულ გათვლებსა და 

წინადადებებში, რომლებიც მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატე-

გიის საფუძველზე, ქალაქის ტრანსპორტით მომსახურების ეფექტურობის 

გაზრდისკენაა მიმართული, კერძოდ: 

 მოცემულია ,,Smart Mobility“ და „Smart City“-ს კონცეფციებში 

ტრანსპორტის სოციალური ფუნქციის ავტორისეული განსაზღვრება 

და მისი ძირითადი მახასიათებლები;  

 ფორმულირებულია მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატე-

გიის განვითარების ძირითადი მიმართულებები მგზავრთა ნაკადის 

ცვლილების, დროის რეალური მასშტაბის, კრიზისული სიტუაციე-

ბის  გათვალისწინებით; 

 შემუშავებულია სატრანსპორტო ერთეულების გადანაწილების 

მეთოდიკა მგზავრთა გადაადგილების ინტენსივობის და სამგზავრო 

შესაძლებლობათა გათვალისწინებით; 

 შემოთავაზებულია სატრანსპორტო სისტემის მართვის 3D სინთეზის 

ალგორითმი ურბანული ტრანსპორტის მართვაში, რაც გულისხმობს: 

სტრატეგიული ხედვის ჩამოყალიბებას (საერთაშორისო საკონსულ-

ტაციო კომპანიები), დაგეგმვას და განხორციელებას (თბილისის 
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მერია), პროცესის შეფასებას და პროგნოზირებას (მათემატიკური 

პროფილის სამეცნიერო ინსტიტუტები); 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა: 

სატრანსპორტო საშუალებების გადანაწილების მეთოდიკა მდგრადი 

ურბანული სატრანსპორტო პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების 

პროცესში ეფექტურობის მონიტორინგის კარგი გზაა. ამ მეთოდის 

გამოყენებით წარმოებული გათვლები, გამოსადეგია მდგრადი ურბანული 

ტრანსპორტის სტრატეგიის მესამე ეტაპის ეფექტურად განხორციელე-

ბისთვის.  

3D  სინთეზის ალგორითმი გამოსადეგი იქნება ინტეგრირებული 

ურბანული სატრანსპორტო ორგანოს ფორმირებაში, სადაც, მონიტორინგის 

შედეგების, ამოცანათა დაგეგმვის და გადაწყვეტილების მომზადების 

პროცესში ჩართული იქნებიან მათემატიკური პროფილის სამეცნიერო 

ინსტიტუტები. სტრატეგიული გეგმების ასეთი მეთოდით განხორციელება 

ბევრად რეალისტურს ხდის პროექტს ვიდრე, ორ განზომილებიანი მოდელი 

(თბილისის მერია - საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია). 

სადისერტაციო ნაშრომის დასკვნები და რეკომენდაციები 

შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ტრანსპორტის მართვის თეორიისა და 

პრაქტიკის შემდგომი განვითარებისთვის. 

ნაშრომის სტრუქტურა. დისერტაცია მოიცავს 136 ნაბეჭდ გვერდს, 

იგი შედგება შესავლის, 5 თავის და 21 პარაგრაფის, დასკვნისა და 

რეკომენდაციებისაგან, რომელსაც თან ერთვის გამოყენებული 

ლიტერატურის ნუსხა. მისი შინაარსი შემდეგია:  

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი 1. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის მნიშვნელობა, 

სოციალური ფუნქცია, მოდელები და „Smart Mobility“-ის ტექნოლოგიები 

ქალაქის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მართვის სისტემაში 

1.1. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის არსი და ძირითადი 

მახასიათებლები 
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1.2. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სოციალური ფუნქცია  და მისი 

როლი ქალაქის  სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში  

1.3. ქალაქის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის განვითარების 

მოდელები (საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზი)  

1.4. „Smart Mobility“-ის ტექნოლოგიები მდგრადი ურბანული 

ტრანსპორტის სტრატეგიაში 

თავი 2. თბილისის სატრანსპორტო სისტემის ჩამოყალიბება და ურბა-

ნული განვითარება  

2.1. თბილისის სატრანსპორტო სისტემის  ისტორიული მიმოხილვა 

2.2. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მართვის ორგანიზება ტრან-

სპორტის ცალკეული კატეგორიების მიხედვით 

2.3. თბილისის სატრანსპორტო სისტემის მართვის პრობლემათა 

კვლევების ანალიზი 

2.4. თბილისის მდგრადი ურბანული მობილობა და ქალაქგეგმარება 

თავი 3. მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის მართვის სტრატეგია 

თბილისის მერიის მაგალითზე და სამოქმედო გეგმების შესრულების 

ანალიზი  

3.1 თბილისის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის (SUT)  სტრატე-

გიის   შემუშავების საფუძვლები 

3.2. თბილისის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგიის 

სამოქმედო გეგმები 

3.3. თბილისის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგიული 

განვითარების ღონისძიებები 

3.4. თბილისის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგიის 

მოკლე და  საშუალოვადიანი გეგმების SWOT ანალიზი 

თავი 4. მგზავრთა გადაყვანის ორგანიზების ეფექტურობის კვლევა 

(M3 კატეგორიის ავტობუსების მაგალითზე) 

4.1. მონაცემთა შეგროვების და კვლევის მეთოდოლოგია 

4.2. ავტობუსებით  მგზავრთა ნაკადის (PF) გადაყვანის პერიოდები და 

დახასიათება 
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4.3. მგზავრთა ნაკადის (PF) ანალიზი პირველი (P1) და მეორე (P2) 

პერიოდების მიხედვით 

4.4. მგზავრთა ნაკადის (PF)  ყოველთვიური და ყოველწლიური 

ანალიზი 

4.5. P1 და P2- ის  კვლევის შედეგები 

4.6. მგზავრთა ნაკადის ყოველდღიური და სეზონური ტენდენციები 

პირველი პერიოდისთვის (P1) 

4.7. მგზავრთა ნაკადის (PF) ანალიზი შაბათ-კვირისა და სამუშაო 

დღის მიხედვით 

4.8. PF-ის ანალიზი ზაფხულის თვეების მიხედვით, სეზონური 

ტენდენცია 

4.9. სეზონური ტენდენციების კვლევის შედეგები 

თავი 5. თბილისის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის მართვის 

სტრატეგიის  რაციონალიზაცია 

დასკვნა 

რეკომენდაციები 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

ნაშრომის შესავალში მიმოხილულია საკვლევი თემის ძირითადი 

ასპექტები და გამოწვევები. მოცემულია შესაბამისი არგუმენტები თემის 

აქტუალობის შესახებ, კვლევის მიზანი, ამოცანები, კვლევის საგანი და 

ობიექტი, სიახლე, თეორიულ-პრაქტიკული  მნიშვნელობა და სხვა. 

ლიტერატურის მიმოხილვა მოიცავს იმ მონოგრაფიების, სამეცნიერო 

თუ საინფორმაციო სტატიების, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანი-

ზაციების ანგარიშების, რეკომენდაციების თუ ღია ინტერნეტ სივრცეში 

განთავსებული ფაქტობრივი მასალის ანალიზს, რომლებიც გამოყენებული 

იქნა სადისერტაციო თემაზე მუშაობის პროცესში.  

ნაშრომზე მუშაობისას შესწავლილი იქნა სხვადასხვა ქვეყნების 

პრაქტიკა. დაკვირვებამ აჩვენა, რომ არ არსებობს ერთი კონკრეტული სქემა, 
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რომელიც მოაგვარებს სატრანსპორტო სისტემაში არსებულ პრობლემებს და 

ხელს შეუწყობს მის ეფექტიან მართვას. არსებობს სხვადასხვა წარმატებული 

ქალაქების საინტერესო პრაქტიკა, რომლებიც შესაძლოა სხვა ქალაქებს 

გამოადგეთ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.  

საკვლევი თემისათვის აგრეთვე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა სხვადა-

სხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების მიერ მომზადებუ-

ლი გზამკვლევები და ანგარიშები, რადგან ისინი ემყარება სახელმწიფოთა 

გამოცდილებას, პრაქტიკოსი და თეორიტიკოსი საჯარო მოხეელების 

რეკომენდაციებს და ხშირად ობიექტურად ასახავს აქტუალურ პრობლე-

მებსა და არსებულ საჭიროებებს. 

პირველ თავში განმარტებულია მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის 

მნიშვნელობა და მოცემულია მისი ძირითადი მახასიათებლები, შესწავლი-

ლია იმ ქალაქების გამოცდილება, რომლებმაც შეძლეს გამართული 

სატრანსპორტო სისტემის შექმნა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 

პოპულარიზაციის მიზნით გაატარეს მნიშვნელოვანი ღონისძიებები. ამავე 

თავში, საუბარია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სოციალურ ფუნქციასა 

და „Smart Mobility“ ტექნოლოგიების როლზე მდგრადი ურბანული 

ტრანსპორტის სტრატეგიაში. კერძოდ, მოცემულია საზოგადოებრივი ტრან-

სპორტის საბაზრო წილის გათვლები ეკოლოგიური გამოსავლის გათვა-

ლისწინებით, რაც სოციალური მობილობის და საზოგადოებრივი ტრან-

სპორტის სოციალური ფუნქციის გაძლიერების პირობაა. ამასთან, გაანალი-

ზებულია „Smart Mobility“ სისტემების უპირატესობები საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის სერვისების ეფექტურობისა და ხელმისაწვდომობის გაზ-

რდის საქმეში. შრომის პროდუქტიულობისა და მგზავრობის ხანგრძლი-

ვობის სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემის შესწავლის საფუძველზე, 

მოცემულია ტრანსპორტის სოციალური ფუნქციის განმარტება, რომელიც 

გულისხმობს ერთის მხრივ,  მოქალაქეების სამუშაო შესაძლებლობების 

გაზრდას და მეორეს მხრივ, ტრანსპორტთან დაკავშირებული დაღლი-

ლობით გამოწვეული შრომის პროდუქტიულობის შემცირების წინააღმდეგ 

სახელმწიფოს ზრუნვას. საერთაშორისო პრაქტიკა განზოგადოებულია 
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ლიმას, შტუტგარტის,  სტოკჰოლმისა და ჰონგ კონგის მაგალითებზე, 

რომლის მიხედვით, სატრანსპორტო სისტემის ეფექტიანი მართვა  

ტრანსპორტის პოლიტიკის დოკუმენტსა და დროში გაწერილ სამოქმედო 

გეგმას უკავშირდება. 

მეორე თავში მოცემულია თბილისის სატრანსპორტო სისტემის 

მართვის ისტორიული ასპექტები. იდენტიფიცირებულია დედაქალაქის 

მოსახლეობის რაოდენობის და ტერიტორიის ზრდის პარალელურად 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურასა და სატრანსპორტო მომსახურების 

მიწოდებაში წარმოქმნილი პრობლემები. დასაბუთებულია სატრანსპორტო 

სისტემის მართვაში ამ პრობლემათა გადაჭრის ფრაგმენტული ღონისძიე-

ბების არაეფექტურობა (მაგ.:მოძველებული საავტობუსე პარკის განახლება, 

მიკროავტობუსების მუშაობის წესის რეგლამენტაცია და სხვა); შესწავლი-

ლია ტრანსპორტის მართვის სისტემა ცალკეული სტრუქტურებისა და მათ 

შორის ფუნქციური კავშირების კუთხით; გაანალიზებულია კერძო 

სატრანსპორტო კომპანიებთან მუშაობის მეთოდიკა და დასაბუთებულია  

მგზავრთა გადაყვანის სფეროში სოციალური ანგარიშების მნიშვნელობა 

კერძო-საჯარო პარტნიორობის განვითარებაში. ევროკავშირის საქალაქო 

მობილობის პაკეტის ფარგლებში შესწავლილია თბილისის მდგრადი ურბა-

ნული მობილობისა და ქალაქგეგმარების ურთიერთკავშირი. დასაბუთე-

ბულია მართვის ეკონომიკური, ორგანიზაციულ-ტექნიკური და სოცია-

ლურ-ფსიქოლოგიური ასპექტების ერთიანობის აუცილებლობა მოცემულ 

სფეროში. 

მესამე თავი ეხება თბილისის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის 

სტრატეგიას და ამ სტრატეგიით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმების 

ანალიზს, აგრეთვე, სტრატეგიული განვითარების ღონისძიებათა შედეგია-

ნობის შეფასებას.  გამოვლენილია მოკლე და საშუალოვადიანი გეგმების 

შესრულებაში არსებული ხარვეზები ღონისძიების დაგვიანებით ან არასრუ-

ლად შესრულების მიმართულებით. დასაბუთებულია ამ ხარვეზების 

გავლენა სტრატეგიულ შედეგზე. ჩატარებული SWOT ანალიზის 

საფუძველზე, გაკეთებულია დასკვნა, რომ სტრატეგია არ არის მუდმივი, 



14 

იგი უწყვეტ მონიტორინგს საჭიროებს, თბილისის მერია სრულ 

მზადყოფნაში უნდა იყოს უცაბედი ცვლილებებისთვის, რომელიც შესაბა-

მის პროგნოზირებას მოითხოვს. პოზიტიური და ნეგატიური ტენდენციები, 

მათი შეხამება თვითმმართველობის ძლიერ და სუსტ მხარეებთან, ცვლილე-

ბებთან ადაპტაციის შესაძლებლობების უზრუნველყოფა, ყოველივე ეს 

სტრატეგიის დანერგვის პროცესის მართვის აუცილებელი პირობაა.   

მეოთხე თავში მოცემულია მგზავრთა გადაყვანის ორგანიზების 

ეფექტურობის კვლევა (M3 კატეგორიის ავტობუსების მაგალითზე). მგზავ-

რთა ნაკადის სტატისტიკურ ანალიზზე დაყრდნობით, გამოკვლეულია 2019 

წელს თბილისის ავტობუსის ქსელის მუშაობის მახასიათებლები. 2018-2019 

წლებში სისტემაში დაფიქსირებული ცვლილებების გამოსავლენად, ამ 

პერიოდის ზოგიერთი სტატისტიკური მონაცემი შედარებულია 2017 წლის 

მონაცემებთან. ასევე, 2019 წლის მგზავრთა ნაკადი გაანალიზებულია 

სამუშაო, სადღესასწაულო, დასვენების დღეებსა და სეზონურ ტენდენცი-

ებზე დაყრდნობით. მონაცემები შემოწმებულია შაპირო-უილკისა და 

კოლმოგოროვ-სმირნოვის ტესტების მიხედვით, მგზავრთა ნაკადის (PF) 

ყოველთვიური და ყოველწლიური ანალიზის საფუძველზე, კვლევის 

შედეგები, რამდენიმე პარამეტრის მიხედვით განსხვავდება საერთაშორისო 

საკონსულტაციო ორგანიზაცია ,,სისტრას“ მონაცემებისგან.  

მეხუთე თავში შესწავლილი და გაანალიზებულია ტაბლოსა და 

ლოდინის დროების თავსებადობა. ჯანმო-ს (WHO - მსოფლიო ჯანდაცვის 

ორგანიზაცია) მიერ პანდემიად აღიარებული ახალი ვირუსის, ,,COVID 19“-

ის პირობებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის საჭიროებაზე, იმავდროუ-

ლად, მისგან მომდინარე საფრთხეებზე და ახალი ტექნოლოგიების 

დანერგვის აუცილებლობაზე. დასაბუთებულია, კვლევის შედეგებით 

გამოვლენილი მართვითი ხასიათის პრობლემის გადაჭრის მიზნით 3D 

სინთეზის ალგორითმის გამოყენება ურბანული ტრანსპორტის მართვაში.  

კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნები: 

თბილისის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგია 

შესწავლილია ტრანსპორტის სოციალური ფუნქციის გათვალისწინებით. 
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გამოვლენილია სტრატეგიის რეალიზაციის პროცესში მიღწეული წარმატე-

ბები და ის პრობლემები, რომელთა გადაწყვეტა სტრატეგიის ეფექტურად 

დანერგვის აუცილებელი პირობაა. დასაბუთებულია საბიუჯეტო ფინანსი-

რების ზრდის ფონზე „Smart Mobility“ ტექნოლოგიების დანერგვისა და 

ადაპტირების, აგრეთვე, სტრატეგიის ეფექტურად დანერგვის უზრუნველ-

საყოფად ერთიანი მაკოორდინირებელი ორგანოს არსებობის 

აუცილებლობა.   

,,Smart Mobility“ კონცეფციის ფარგლებში, ნაჩვენებია ,,სმარტ 

აპლიკაციების“ და ელექტრონულ თუ ინტერნეტ ტექნოლოგიებზე დაფუძ-

ნებული მიღწევების მნიშვნელობა სოციალურ ფუნქციაზე ორიენტირე-

ბული სატრანსპორტო სისტემის ჩამოყალიბების საქმეში. ხაზგასმულია, 

რომ ,,Smart Mobility“ სისტემების მეშვეობით, საზოგადოებრივი ტრანსპორ-

ტი ხდება უფრო ეფექტური და ხელმისაწვდომი, ხოლო მოქალაქეებს ეძლე-

ვათ შეუფერხებელი და წინასწარ კარგად დაგეგმილი მგზავრობის 

შესაძლებლობა.   

თბილისის მაგალითზე, დადგენილია, რომ ორგანიზაციული ღონის-

ძიებების მიუხედავად, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე სახელმწიფოს 

მხრიდან კონტროლის მექანიზმი ტრანსპორტის მართვის არსებულ 

მოდელში სუსტია. ჩატარებულია სტრატეგიის SWOT ანალიზი, რომლის 

მიხედვით, სტრატეგიის ძლიერი მხარეებია: დედაქალაქის მერიის მხრიდან 

სტრატეგიის მნიშვნელობის გაცნობიერება და მოქმედების აუცილებლობა; 

დედაქალაქის განახლებული მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 

შემუშავება/დამტკიცება; შენობა-ნაგებობების მშენებლობის ნებართვის 

გაცემის პროცესში, პირველ და მეორე სტადიაზე თბილისის მუნიციპალი-

ტეტის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს 

ჩართულობა; სისტემის რეფორმირების პროცესში  საერთაშორისო დონეზე 

აღიარებულ საექსპერტო კომპანიებთან კავშირი; ავტობუსების პარკის 

ეტაპობრივი განახლების დაწყება არსებული ფინანსური რესურსის 

პირობებში; დედაქალაქში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების 

მიმართულებით მზაობა; ავტობუსების გაჩერებების აღჭურვა 
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საინფორმაციო ტაბლოებით და მგზავრთა ინფორმაციული მომსახურების 

ხელშემწყობი ღონისძიებები. 

სუსტი მხარეებია:  ტრანსპორტის გენერალური გეგმის არარსებობა;  

ქალაქ თბილისის თვითმმართველობის დონეზე ტრანსპორტის ერთიანი 

მაკოორდინირებელი ორგანოს არარსებობა; გაზრდილ მგზავრთა ნაკადსა 

და  გადაყვანის მოთხოვნაზე მერიის დაგვიანებული რეაქციები; ავტობუ-

სებისა და მიკროავტობუსების ტექნიკურ მდგომარეობასა და 

ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონეზე მონიტორინგის მექანიზმე-

ბის ნაკლებობა; კომფორტულობის, უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიურობის 

მოთხოვნების თანამედროვე სტანდარტებთან მუნიციპალური ტრანსპორ-

ტის არსებული ავტოპარკის ნაწილის შეუსაბამობა; კონტროლის პირდა-

პირი მექანიზმების არარსებობა მიკროავტობუსებზე; საცობების მართვაში 

ინფორმირების მექანიზმების არარსებობა. 

შესაძლებლობები: სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარე-

ბისთვის საერთაშორისო პარტნიორებთან და ექსპერტებთან ურთიერ-

თობების შესაძლებლობა; მუნიციპალური ავტოპარკის განახლების 

საბიუჯეტო დაფინანსების ზრდის ტენდენცია; მეტროს განვითარება და 

მოდერნიზაციის შესაძლებლობა; საბაგირო გზების განვითარების 

შესაძლებლობა; საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეობების ერთმანეთთან  

სინქრონიზაცია; ტრანსპორტის მოძრაობის ხელშემწყობი კვლევების 

წარმოება, რომელთაც შეუძლიათ სარგებელი მოუტანონ თბილისში 

ტრანსპორტის მოძრაობას; VISUM-ის არსებული მოდელის გაუმჯობესება; 

ელექტროტრანსპორტის მეტად  წახალისება და მათთვის შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა; ქალაქის სატრანსპორტო მართვის მოდელის 

მოდერნიზაცია. 

საფრთხეები:  ფინანსური რესურსის უკმარისობა; სტრატეგიის 

იმპლემენტაცია როგორც ინვესტირების გეგმა და არა როგორც მდგრადი 

სისტემის შექმნის აუცილებლობა, სოციალური ფუნქციის გათვალისწინე-

ბის გარეშე.  სუსტი მხარეები საფრთხეს უქმნის სტრატეგიას არა მხოლოდ 

მომავალში, არამედ იმ ღონისძიებების განხორციელებასაც აფერხებს, 
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რომლებიც მუნიციპალიტეტის ორგანოებს უკვე დაწყებული აქვთ. 

გამოვლენილია სტრატეგიის განვითარების არსებულ მოდელში 

მართვის სისტემის არაეფექტურობა. არ არსებობს ადგილობრივ დონეზე 

ტრანსპორტის მართვის ერთიანი ორგანო, რომელიც უფლებამოსილი 

იქნება განახორციელოს კონტროლი დედაქალაქის ტერიტორიაზე მოძრავ 

ყველა ტიპის საქალაქო ტრანსპორტზე.  ამიტომ, დღეის მდგომარეობით, 

თბილისის მერიას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ  სრულად განსაზღვროს 

ტრანსპორტის განვითარების სტრატეგიის ფინანსური ან/და სამოქმედო 

გეგმა.  მგზავრთა საქალაქთაშორისო მომსახურება არ განეკუთვნება მუნი-

ციპალიტეტის ორგანოების პასუხისმგებლობის სფეროს, მაკოორდინი-

რებელი მექანიზმების არ არსებობა, არსებული მოდელის ნაკლოვანებას 

განაპირობებს.  

ხაზგასმულია, რომ სტრატეგია არ არის მუდმივი, თბილისის მერია 

სრულ მზადყოფნაში უნდა იყოს უცაბედი ცვლილებებისთვის, რომელიც 

შესაბამის პროგნოზირებას მოითხოვს. პოზიტიური და ნეგატიური ტენდენ-

ციები, მათი შეხამება თვითმმართველობის ძლიერ და სუსტ მხარეებთან, 

ცვლილებებთან ადაპტაციის შესაძლებლობების უზრუნველყოფა.   

ნაჩვენებია სტრატეგიის შემდგომ განვითარებაში მდგრადი ურბანუ-

ლი ტრანსპორტის მართვის 3D სინთეზის ალგორითმის მეთოდის გამოყენე-

ბის მნიშვნელობა და ეფექტი. დასაბუთებულია საერთაშორისო საკონსულ-

ტაციო კომპანიებისა და მერიის თანამშრომლობის მოდელის ტრანსფორმა-

ციის აუცილებლობა შემდეგი მიმართულებით: საერთაშორისო საკონსულ-

ტაციო კომპანიები (სტრატეგიული ხედვის ჩამოყალიბება) - თბილისის 

მერია  (დაგეგმვა და განხორციელება) - მათემატიკური პროფილის სამეცნი-

ერო ინსტიტუტები - (პროცესის შეფასება და პროგნოზირება). 

შესწავლილი და გაანალიზებულია საერთაშორისო საკონსულტაციო 

ორგანიზაციის („სისტრა“) კვლევები. განხორციელებულია M3 კატეგორიის 

ავტობუსებით  მგზავრთა გადაყვანის ორგანიზების ეფექტურობის კვლევა, 

რომელიც  მოიცავს 12 თვიან პერიოდს (P1), 2019 წლის 1 იანვრიდან 31 

დეკემბრამდე (111 მარშრუტით). გაანალიზებულია P1-ის PF მონაცემები 
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სადღესასწაულო დღეებზე და თვეებზე, გამოვლენილია სეზონური 

ტენდენციები.   

კვლევის შედეგები შედარებულია საერთაშორისო საექსპერტო 

ორგანიზაცია-,,სისტრას“ კვლევებთან. დადგენილია, რომ პერიოდი P1-ის 

მთლიანი PF შეადგენს Fa = 130 × 106  გადაყვანაზე მეტს, ყოველთვიური 

საშუალო შეადგენს  = 10.8 × 106, ხოლო ყოველდღიური საშუალო - 

შეადგენს  = 0.363 × 106 გადაყვანას.  P2-ის (11 თვე) მთლიანი PF იყო 

დაახლოებით 101×106, ყოველთვიური საშუალო - =9.4×106, ხოლო 

ყოველდღიური საშუალო - =0.314×106 გადაყვანა. პერიოდებს შორის 

დიდი განსხვავება გამოიკვეთა:  

კვლევის შედეგების შედარებამ აგრეთვე აჩვენა, რომ მითითებული 

პერიოდის განმავლობაში, ავტობუსების მუშაობის მთლიან სისტემაში 

განხორციელებული იქნა რიგი ცვლილებები. მნიშვნელოვანი 

გაუმჯობესება ფიქსირდება ყველა სეგმენტში. PF-ის ყოველთვიური 

საშუალო მაჩვენებლები ყველა სეგმენტში იზრდება. ზედა და საშუალო 

სეგმენტებში საკმაოდ დიდია სტანდარტული გადახრები, ხოლო დაბალ 

სეგმენტებში, იგი შედარებით მცირეა. ის ორივე პერიოდის განმავლობაში 

BTS-ის არასტაბილურ მუშაობაზე მიუთითებს.  

რაც შეეხება საშუალო სეზონურ და ჩვეულებრივ დღეებს,  ყველაზე 

დიდი ვარდნა არის ზედა კატეგორიაში (23,5%), ხოლო დაბალ სეგმენტში 

(1.4%). ეს მონაცემები მიუთითებს იმაზე, რომ დაბალი PF მარშრუტე-

ბისთვის, მგზავრთა გადაყვანის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად 

სატრანსპორტო საშუალებების რაოდენობა მთელი წლის განმავლობაში 

აუცილებელია იყოს თანაბარი.  

შესწავლილი და გაანალიზებულია ტაბლოსა და ლოდინის დროების 

თავსებადობა. გაჩერებებზე ტაბლოსა და რეალური ლოდინის დროები 

ერთმანეთისგან განსხვავებულია. მარშრუტის საშუალო ნაკადი საათში 1.8 

დან 4.7-მდე მერყეობს, რაც ევროკომისიის სამუშაო დოკუმენტის 

,,ევროპულ ქალაქებში საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე წვდომის საზომის“ 

მიხედვით საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე დაბალ და საშუალო  წვდომად  
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მიიჩნევა. 

ნაჩვენებია, რომ მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის არსებული მოდ-

ელი არ ითვალისწინებს კრიზისული სიტუაციების მართვის ელემენტებს. 

მოცემულია პანდემიის პირობებში სოციალური დისტანციის დაცვის 

უზრუნველყოფის და მეტროს სადგურებში მგზავრთა ნაკადის რეგული-

რების საქმეში ახალი ტექნოლოგიის ტრანსფერის აუცილებლობა. კერძოდ, 

სპეციალური აპლიკაციის - ,,დაჯავშნე მგზავრობა“ დანერგვა. ამ გზით, 

პიკის საათებში, მეტროში და მის ჩასასვლელებში  ხალხმრავლობის 

თავიდან აცილება იქნება შესაძლებელი. 

კვლევის შედეგებით გამოვლენილი მართვითი ხასიათის პრობლემის 

გადაჭრის მიზნით დასაბუთებულია 3D სინთეზის ალგორითმის გამოყენება 

ურბანული ტრანსპორტის მართვაში, რაც გულისხმობს შემდეგ ფუნქცი-

ონალურ კავშირებს: სტრატეგიული ხედვის ჩამოყალიბება - საერთაშორისო 

საკონსულტაციო კომპანიები, დაგეგმვა და განხორციელება - თბილისის 

მერია, პროცესის შეფასება და პროგნოზირება - მათემატიკური პროფილის 

სამეცნიერო ინსტიტუტები. ნაჩვენებია საქართველოს სამეცნიერო 

დაწესებულებების კვლევის შედეგების გამოყენების მნიშვნელობა მდგრადი 

ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგიის ეფექტურ რეალიზაციაში. კერძოდ: 

ანალიზისა და პროგნოზის მათემატიკური მეთოდები; პანდემიით 

გამოწვეული საფრთხეების პროფილაქტიკა და მგზავრთა უსაფრთხო 

გადაყვანა ქიმიური ტექნოლოგიების შემქმნელ ინსტიტუტებში არსებული 

კვლევითი რესურსების გამოყენებით. 

დადასტურებულია, რომ თბილისის მერიის მდგრადი ურბანული 

ტრანსპორტის მართვის სტრატეგიის პირობებში, ქალაქის საზოგადოებრივი 

ტრანსპორტის სოციალური ფუნქციის ამაღლება, ასევე, განვითარების 

მოდელის განახლება შესაძლებელია  მოცემული რეკომენდაციების 

გათვალისწინებით.  

რეკომენდაციები: 

1. თბილისის მერია: 
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1.1. „Smart Mobility“-ის უზრუნველმყოფი სახელმძღვანელო 

მითითებებისა და წესების შემუშავება;  

1.2. ქალაქ თბილისის მერიის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტო - ტრანსპორტის ახალი სტრატეგიული 

მოდელის შემუშავება და დამტკიცება კონკრეტულად გასატა-

რებელი ღონისძიებებით: ქალაქში საზოგადოებრივი ტრანსპორ-

ტის განვითარებისა და განახლების სქემა, ეკოლოგიურად 

სუფთა ალტერნატიული ტრანსპორტის დანერგვის შესაძლებ-

ლობები; მონიტორინგი მიკროავტობუსების ტექნიკურ მდგომა-

რეობასა და მათ მიერ ტექნიკური ინსპექტირების გავლის 

ვალდებულების შესრულებაზე, თბილისში სატრანსპორტო 

ნაკადების მართვის ოპტიმიზაცია და საცობების შემცირება, 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოპულარიზაციის 

ღონისძიებები და სხვა; 

1.3. ტრანსპორტის გენერალური გეგმის შემუშავება, დედაქალაქში 

და მის შემოგარენში განსახორციელებელი ძირითადი ინფრას-

ტრუქტურული სამუშაოების, სატრანსპორტო სცენარების და 

ტრანსპორტის განვითარების ყველა ასპექტის გათვალის-

წინებით.  

2. საქართველოს მთავრობა: 

2.1. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის „აწარმოე 

საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების 

შესახებ” №365 დადგენილებაში შევიდეს ცვლილება, რომლის 

მიხედვით, შესაძლებელი იქნება საქართველოს კვლევით 

დაწესებულებებში მიღებული შედეგების წარმოების 

მხარდაჭერა. ეს რეკომენდაცია საზოგადოებრივ ტრანსპორტში 

პანდემიის პროფილაქტიკისა და მგზავრთა უსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფად თბილისის მერიასა და სამეცნიერო 

ინსტიტუტების ეფექტური კავშირის საშუალება იქნება.  

3. ორგანიზაციული ცვლილება: 
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3.1.  ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს“ 

შემადგენლობაში განისაზღვროს მათემატიკური პროფილის 

ინსტიტუტების ჩართვის მექანიზმები. 
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