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Abstract 
Modern democracy is unthinkable without active citizens. The activation of 

social forces is a major requirement of a modern democratic state. It all involves the 
division of responsibilities between society and the state. Active participation in the 
performance of public tasks is important for the state. In modern democracies, the best 
form of citizen participation in government can be considered their polls and meetings. 
This can be considered as the simplest form of cooperation between the state and the 
citizens to create an institutional form of a dialogue between them. 

The first chapter, "The Relationship between Civic and Social Responsibility 
and Reciprocity," discusses the importance of citizenship and civic engagement and 
allowed me to develop the characteristics of civic responsibility. It also discusses what 
is meant by "social responsibility" for the individual as well as society. What objective 
or subjective preconditions define them? What is meant by "human freedom of will?" 
The classification of social responsibility according to levels is also discussed. 

"Modern Trends in Civil and Social Responsibility," the second chapter, 
examines the democratic state of what it means for citizens to participate in decision-
making through their elected representative. There are opinions in society that one 
person cannot change anything, that his efforts will not be appreciated and nothing will 
succeed. Active citizenship rejects just such an attitude, emphasizing the fact that all 
people are important and that even one person can change everything. One fine example 
of this is Martin Luther King, Jr., who changed his attitude toward blacks. He did not 
expect anyone else to offer to fight for his rights. He had the desire to change something. 
Active citizenship means having the initiative and the desire. It means that people have 
solidarity with others, which unites the community around the idea. Civil society 
equally protects the rights of its members and, in this way, protects itself and the state 
as a whole. 

In the third chapter, "The Practice of Civic and Social Responsibility in Modern 
Georgia," I tried to discuss the situation in this direction in Georgia today. This 
necessitated talking to the individual about civil liability as an integral component of 
social responsibility. Here I quote John F. Kennedy's quote, which I think is very 
important for everyone to be thoughtful and aware of the development of individual 
responsibility: "Do not ask what the state can do for you;" Ask him what you can do for 
the state." It is on this basis that I have tried to discuss the components of this chapter. 

For some reason, when they talk about active involvement in public life and 
civic activism, they mostly mean involvement in politics, which is wrong. Civic 
participation in the development of democracy means more than even going to the polls. 
A person's civil liability is formed during his or her lifetime. Like moral dignity, 
responsibility also comes from family and home. A person is free in his actions [within 
the law], but he must be prepared for the fact that his every action has its consequences 
and he can be both good and bad. When an individual realizes this, they are responsible 
for procrastination. 

In the fourth chapter, "The Role and Function of the State in the Development 
of Social and Civic Responsibility," I talk about the role of civil society organizations, 
non-governmental organizations, and the private sector in today's world. What is the 
criterion and tool of a successful state discussed? As a form of government, the concept 
of "involved governance" is not yet fully realized in the existing political culture of most 
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countries. Some argue that government-citizen engagement is a fundamentally political 
activity, and therefore the introduction of an "inclusive governance" approach in society 
needs a strong normative element as a starting point, embracing mainly democratic 
ideals of political equality and the public good. This approach gives citizens equal 
participation in a representative democracy and enables them to formulate public 
interests. As an approach, it is expected that involving governance will enable the 
expression, coordination, and coordination of political, administrative, and civic 
interests to achieve policy coherence, social justice, equality, and sustainable 
development. 

In the conclusion, I generalized the results obtained in the research process. We 
have seen that the place and role of the individual in society are determined by the 
peculiarities of society itself. In an open, progressive, and democratic society, a person 
has the opportunity to define his place and role, according to the desires and goals that 
he has set for himself. In such a society, a person is happier because he lives by his 
views, respects the views of others, and others respect his choices. This does not mean 
that a progressive society rejects or respects the traditions of its ancestors. Conversely, 
in a society of free people, traditions and values are more precious and protected because 
people choose to protect them voluntarily, recognizing only those traditions that 
promote their development, freedom, or prosperity and rejecting restrictive, outdated, 
and depressing customs. 

Citizen-centered services the most fundamental characteristic of a civil service 
should be its obligation to serve citizens in the pursuit of the public good. A public 
service committed to its mission must be recognized for its continuous improvement of 
services and respect for the citizens it serves. It should be a leader in best practice studies 
and should provide coordinated and integrated services between departments and 
agencies. In addition, it must use the power of modern information and communication 
technologies to enable citizens to regain access to their democratic institutions and gain 
access to government on their terms and needs. In short, the public service should put 
citizens first, although we all know that this is not always the case. In addition to 
achieving all this, the involvement and activity of the citizen himself is crucial. It is 
inconceivable for a service provider to work effectively if the service requester does not 
have such a need. In such a case, the quality of the requested and supplied services 
depends on each other. Accordingly, the service requester must be characterized by high 
social or civil responsibility for the relationship to be of quality. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

“ზოგადად ცნობილი – იმის გამო, რომ ის ცნობილია, ჯერ კიდევ არ ნიშნავს, რომ ის 
გაცნობიერებულია”. 

ჰეგელი  
 

პასუხისმგებლობა - ერთი შეხედვით ყველამ იცის ამ სიტყვის 

მნიშვნელობა და ხშირ შემთხვევაში ასეთებად თვლიან საკუთარ თავს. 

მაგრამ რა არის პასუხისმგებლობის არსი? როგორ ყალიბდება და როგორ 

ვლინდება იგი ადამიანების ყოველდღიურობაში? პასუხისმგებლობა არის 

ცოცხალი ორგანიზმის უნარი და გარკვეული გააზრება იმისა, რომ აგოს 

პასუხი საკუთარ მოქმედებებზე და ამ მოქმედებების შედეგად დამგარ 

შედეგზე. პასუხისმგებლობა სიტყვასიტყვით მოიცავს პასუხს და სუბიექტს, 

რომელიც ამ პასუხს გასცემს, ანუ სიტყვასიტყვით ეს ნიშნავს პასუხის 

მატარებელ სუბიექტს. პასუხისმგებლობა არის ინტელექტუალური 

მოქმედება/უმოქმედობის [პროცესის] შედეგი. შესაბამისად, ინტელექტის 

არსებობის გარეშე არ არსებობს პასუხისმგებლობაც.  

სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობა დამოუკიდებელი, 

ძლიერი სახელმწიფოს საფუძველია. საბჭოურ ტრადიციაში სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობა გულისხმობს მხოლოდ სამართლებრივ ასპექტს, 

რომელშიც: ა] მოქალაქეს ეკისრება სამოქალაქო პასუხისმგებლობა მის მიერ 

ჩადენილ ქმედებაზე [ან გარკვეული ქმედებაზე თავის არიდებაზე]; ბ] 

ეკისრება სახელმწიფოს მიერ [ანუ მოქალაქე თავად კი არ იჩენს სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობას, როგორც სამოქალაქო ღირებულებათა და ეთიკურ 

ნორმათა დაცვის მორალურ ვალდებულებას კი არ კისრულობს თავისი 

სურვილით და გადაწყვეტილებით, არამედ მას აკისრებს სახელმწიფო 

რომელიც ავალდებულებს მოქალაქეს, მისი შეგნებისა და სურვილისგან 

დამოუკიდებლად ფორმალურად დადგენილი ნორმების დაცვას 

სახელმწიფო ინსტიტუტების მეშვეობით];. 

საბჭოური ტრადიციისგან განსხვავებით თანამედროვე დასავლურ 

ლიბერალურ ტრადიციაში, რომელიც ფესვებით ეყრდნობა ანტიკურ 

დემოკრატიას და პოლიტიკურ ფილოსოფიას, ქრისტიანობას და რენესანსს, 
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პროტესტანტულ რევოლუციას და განმანათლებლობას, ფეოდალიზმსა და 

შეიარაღებულ გადამხდელთა დემოკრატიას, სამოქალაქო პასუხისმგებლობა 

გულისხმობს ა] ნაკისრ, ანუ მოქალაქის მიერ თავად საკუთარ თავზე 

დაკისრებულ მორალურ ვალდებულებას, ბ] პასუხისმგებლობას საკუთარი 

თავის წინაშემათი განმარტებები განსხვავებულია პერიოდების მიხედვით, 

თუმცა მთავარი აზრი მუდმივია. სამოქალაქო პასუხისმგებლობას კარლა 

გოტლიბი და გეილ რობინსონი თავიანთ წიგნში განსაზღვრავენ როგორც - 

„აქტიურ მონაწილეობას საზოგადოების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში 

ინფორმირებული, ერთგული და კონსტრუქციული გზით, საერთო 

სიკეთეზე ფოკუსირებით“ Civic responsibility means active participation in the 

public life of a community in an informed, committed, and constructive manner, with a 

focus on the common good [Karla Gottlieb and Gail Robinson, 2006], კოლბი მას 

განმარტავს როგორც - „საკუთარი და ეთიკური გადაწყვეტილებებისა და 

ქმედებების შედეგების გაცნობიერება;“ Civic responsibility - Understanding of 

self and ethical consequences of one’s decisions and actions; accountable individuals 

[Association of American Colleges and Universities, 2002; Colby et al., 2003] 

იდენტურია ამერიკული კოლეჯებისა და უნივერსტიტეტების ასოციაციის 

განმარტება. „სამოქალაქო პასუხისმგებლობა - საზოგადოებრივი 

პრობლემების ეფექტიანად გადაჭრის უნარი; ცოდნის გამოყენება 

საზოგადოების სასარგებლოდ და გადაწყვეტილებების მისაღებად“ - ასე 

განმარტავენ მას ბოიტე, ჰოლანდერი და ერლიხი. Civic responsibility - Ability 

to solve public problems effectively; use knowledge to benefit society and make 

decisions [Boyte & Hollander, 1999; Ehrlich, 1999] სოციალური პასუხის-

მგებლობის არაერთი განმარტება არსებობს, სოციალური პასუხისმგებლობა 

არის ეთიკური ჩარჩო, რომელშიც ინდივიდები ან კორპორაციები 

პასუხისმგებელნი არიან თავიანთი სამოქალაქო მოვალეობის შესრულებაზე 

და ქმედებებზე, რომლებიც სარგებელს მოუტანს მთლიან საზოგადოებას. ამ 

მნიშვნელობებიდან და პრეფერენციებიდან ზოგიერთი მუდმივია; სხვები 

იცვლება საზოგადოების განვითარებასთან ერთად. პერიოდულად წინა 

პლანზე გამოდის ღირებულებების ერთი ნაკრები და მისი ენერგია 



7 

გარდაქმნის მთავრობის როლს და საჯარო მმართველობის პრაქტიკას. ბევრი 

თვალსაზრისით, საჯარო მმართველობა წინ მიიწევს. ერთი ფეხით 

წარსულში, თუმცა მათ ასევე სურს გადადგას ნაბიჯი წინ, დაეწიოს და 

გაუტოლდეს სწრაფად განვითარებად სექტორებს, რომლებიც მომავალს 

აყალიბებებ. ამდენად, საჯარო მმართველობის პრაქტიკა აღარ შეესაბამება 

კლასიკურ თეორიას;  

ჩვენ გათვითცნობიერებული გვაქვს კარგი მმართველობის 

მნიშვნელობა და ვაღიარებთ კერძო სექტორის, საჯარო სექტორის და 

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტების ურთიერთდაკავშირებულ 

როლებს. ჩვენ გავიგეთ, რომ კარგი მმართველობა მოითხოვს კარგ მთავრობას 

- ანუ ეფექტურ საჯარო სერვისს და ეფექტურ საჯარო სექტორის 

ინსტიტუტებს. საჯარო მმართველობის თეორიის კლასიკური მოდელი პირ-

ველად მეოცე საუკუნის დასაწყისში იქნა აღწერილი. იმ ეპოქის მრავალი 

დემოკრატიული მთავრობის შედარებითი „ახალგაზრდობის“ გათვალისწი-

ნებით, მისი აქცენტი კონტროლზე და ორგანიზაციულ დიზაინზე კარგად 

შეეფერებოდა იმ დროს. ამ მოდელის ირგვლივ ჩამოყალიბებული საჯარო 

ადმინისტრაციები საოცრად სტაბილური აღმოჩნდა ცვლილებებისა და 

ძალიან ცვალებად გარემოებებშიც კი. მაგრამ ძლიერი თეორიის ტესტი არ 

არის მხოლოდ მისი დარჩენის ძალა. ეს არის გამძლეობის თვისება, რომელიც 

გულისხმობს ახალ და გაუთვალისწინებელ გარემოებებთან ადაპტაციის 

უნარს. 

პასუხისმგებლობა არის ადამიანის პიროვნული თვისება, რომელიც 

ვლინდება ადამიანის ქცევის კონტოლის განხორციელებაში. არის თუ არა ეს 

თვისება თანდაყოლილი? თუ შეძენითი [გამომუშავებადი] თვისებათაგანია? 

შეიძლება თუ არა, რომ ადამიანი იყოს პასუხისმგებლობის თვისების მქონე 

თვით პასუხისმგებლობის რაობის გააზრების გარეშე? პასუხისმგებლობა 

უპირველეს ყოვლისა არის მიზეზ-შედეგობრიობის გააზრება. ხოლო 

შემდგომ, იმის გააზრება, რომ ცხოვრების ხარისხი, წარმატების დონე და 

ადამიანის თვითრეალიზაცია დამოკიდებულია მხოლოდ მასზე. 

საზოგადოების როლი და ფუნქცია, დემოკრატიული რეფორმებისა და  
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ქვეყნის ტრანსფორმაციის საქმეში უმნიშვნელოვანესია. საზოგადოებრივი 

ჩართულობა მთელს მსოფლიოში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს და  

დიდ როლს თამაშობს, როგორც სოციალური, ასევე პოლიტიკის შექმნისა და 

განხორციელების ყველა ეტაპზე. მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების ბოლო დროს 

გამოკვეთილი ტენდენციით, სამოქალაქო საზოგადოებრივი გაერთიანებები 

თვითონ იღებენ პასუხისმგებლობასა და ვალდებულებას, სახელმწიფო 

პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაზე. ასევე აქტუალურად არიან 

ჩართულები ყველა ინიციატივაში, რომლებიც სოციალურ, ეკონომიკურ, 

პოლიტიკურ თუ კულტურულ პოლიტიკაზე ახდენს გავლენას.   

კვლევის ობიექტია საქართველო და დღეს ქვეყანაში არსებული 

მდგომარეობა.  

კვლევის საგანია როგორ ფუნქციონირებს საზოგადოებრივი 

ინსტიტუტები, როგორ მჟღავნდება პასუხისმგებლობა.  

კვლევის მიზანია იმის დადგენა თუ რა ფუნქცია შეუძლია შეასრულოს 

სახელმწიფოს და ამის საფუძველზე რა სტრატეგია შეიმუშაოს, როგორი 

პოლიტიკა განახორციელოს საზოგადოებრივი პასუხისმგებლობის 

განვითარებისათვის.   

დასახული მიზნის მისაღწევად აუცილებელია, საკვლევი თემის 

აქტუალობიდან გამომდინარე, შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა:  

• სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ანალიზი. 

• სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, როგორც 

სისტემის ცნების გამჟღავნება მისი ძირითადი ელემენტების 

გააზრებით. 

• სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის განსაზღვრა 

თანამედროვე საზოგადოების ღირებულებების სისტემაში. 

• სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის კლასიფიკა-

ცია მისი საზოგადოების ცხოვრებაში ჩართულობის კრიტე-

რიუმების მიხედვით. 

• პიროვნების სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ცნების, როგორც 

 სოციალური პასუხისმგებლობის ნაირსახეობის შემოტანა- 
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დანერგვა და მისი არსის გამჟღავნება. 

სადისერტაციო თემის ჰიპოთეზა მდგომარეობს შემდეგ ვარაუდში: 

დღეს საქართველოს მოსახლეობას არ აქვს გათვითცნობიერებული 

სამოქალაქო ჩართულობის უდიდესი მნიშვნელობა.  

გამოკვლევის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმო-

ადგენს  კომპლექსური მიდგომა. დისერტაციაზე მუშაობისას გამოყენებულ 

იქნა თემასთან დაკავშირებული შესაბამისი მეთოდები: სხვადასხვა 

ადგილობრივი თუ უცხოური წყაროების მოძიება და დამუშავება, ონლაინ 

ჩატარებული გამოკითხვა, ჩაღრმავებული ინტევიუები დარგის სპეციალის-

ტებთან და არა სპეციალისტებთან, კვლევის შედეგების და მოძიებული 

ინფორმაციის ანალიზი. ნაშრომში კვლევის პროცესებში გამოყენებული იქნა 

შემდეგი მეთოდები: 

ანალიზის მეთოდი. პირველ თავში გაანალიზებულია პასუხისმგებ-

ლობის სამოქალაქო თუ სოციალური პასუხისმგებლობისთვის დამახასია-

თებელი თვისებები, როგორც ინდივიდის, ასევე სოციუმთან მიმართებაში. 

სტატისტიკური მეთოდები. ეს მეთოდი გამოყენებულია მეორე თავში, 

სადაც მოყვანილია სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოში ბოლო 

რამდენიმე წლის განმავლობაში არჩევნებზე მოქალაქეთა აქტიურობის 

შესახებ. ასევე სტატისტიკური ინფორმაცია არის მოყვანილი მესამე თავში, 

სადაც წარმოდგენილია ავტორის მიერ ჩატარებული, დისერტაციის 

თემასთან დაკავშირებული კვლევის შედეგები. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ: 

კვლების შედეგების მიხედვით, ჩამოყალიბდა კონკრეტული სურათი 

მოქალაქეების სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის გააზრების 

თვალსაზრისით. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ: 

იგი დაკავშირებულია საქართველოში სამოქალაქო აქტივობის 

გაზრდის სტრატეგიის შემუშავებასთან, სოციალური და სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობის დონის ამაღლების გზით. 

კვლევის შედეგად შესაძლებელი იქნება გაცნობიერებული იქნას 
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საქართველოში არსებული სიტუაცია, პრობლემის წარმოჩენა და მის 

მოსაგვარებლად გეგმის შემუშავება. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა ასევე მდგომარეობს იმაში, რომ 

ავტორის მიერ შემუშავებულ დებულებებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს 

წვლილი შეუძლია შეიტანოს სამოქალაქო საზოგადოების გააქტიურებაში და 

მისი ჩართულობის გაზრდაში სახელმწიფოს საქმიანობაში. 

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის მეცნიერული შედეგები შეიძლება 

გამოყენებულ იქნეს, როგორც რეკომენდაციები სამოქალაქო სექტორის 

საერთაშორისო-სამართლებრივ, პოლიტიკურ და სახელმწიფეობრივ 

საქმიანობაში;  

სახელმწიფო ორგანოების მიერ სახელმწიფო პოლიტიკის უზრუნ-

ველყოფის მექანიზმის დამუშავებისას,  

აგრეთვე კვლევითი და საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ 

სამეცნიერო ანგარიშებისა და სასწავლო პროგრამების მომზადებისას. 

 დისერტაციის სტრუქტურა: მოცემული დისერტაცია მოიცავს 

კომპიუტერზე აკრეფილ 106 გვერდს. გამოსაკვლევი თემის სპეციფიკამ 

განსაზღვრა სადისერტაციო ნაშრომის შემდეგი სტრუქტურა: შესავალი, 

ლიტერატურის მიმოხილვა, ოთხი თავი, დასკვნა, გამოყენებული 

ლიტერატურის ნუსხა და დანართი.  მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის    

ურთიერთკავშირი და ურთიერთგანპირობებულობა 

1.1 სამოქალაქო პასუხისმგებლობის მიზნები და დანიშნულება 

1.2. სოციალური პასუხისმგებლობის მიზნები და დანიშნულება 

თავი 2. სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის თანამედროვე 

ტენდენციები 

2.1. სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა 

თანამედროვე საზოგადოებაში და მათი როლი სახელმწიფოს განვითარებაში 

2.2. აქტიური მოქალაქე - სამოქალაქო და სოციალური    პასუხისმგებლობის 



11 

გლობალური ტენდენციები 

თავი 3. სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის პრაქტიკა 

თანამედროვე მსოფლიოსა და საქართველოში 

3.1. ინდივიდუალური სამოქალაქო პასუხისმგებლობა როგორც სოციალური 

პასუხისმგებლობის შემადგენელი კომპონენტი 

3.2.  უფლებები და პასუხისმგებლობები კრიზისულ პერიოდში 

3.3. სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის მთავარი გამოწვევები 

თანამედროვე საქართველოში 

3.4. სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის თანამედროვე 

განზომილებები საქართველოში 

თავი 4. სახელმწიფოს როლი და ფუნქცია სოციალური და სამოქალაქო 

პასუხისმგებლობის განვითარებაში 

4.1. სოციალური და სამოქალაქო აქტივობა და პასუხისმგებლობა - როგორც 

წარმატებული სახელწმიფოს კრიტერიუმი და ინსტრუმენტი 

4.2 სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებლობის განვითარების 

სამომავლო სტრატეგია 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

დანართი  

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

 დისერტაციის შესავალ ნაწილში განხილულია საკვლევი თემის 

აქტუალობა, კვლევის მიზანი და ამოცანა, ასევე კვლევის ჰიპოთეზა, ობიექტი 

და საგანი, ნაშრომის მეცნიერული სიახლე, პრაქტიკული მნიშვნელობა, 

ლიტერატურის მიმოხილვა.  

 პირველ თავში - სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის 

ურთიერთკავშირი და ურთიერთგანპირობებულობა - განხილულია 

მოქალაქეობისა და სამოქალაქო ჩართულობის მნიშვნელობა საშუალება 

მომეცა ჩამომეყალიბებინა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის 

დამახასიათებელი თვისებები:  
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• საზოგადო პრობლემების მოგვარება 

• პატივისცემა კანონებისადმი  

• ლეგალურად განსაზღვრულ და კულტურულად განსაზღვრულ 

მოქალაქეობას შორის განსხვავების აღიარება 

• სამოქალაქო ჩართულობის აქტიური პროცესები 

• ბალანსის დაცვა უფლებებსა და მოვალეობებს შორის 

• საზოგადოებრივი კეთიდღეობის კონცეფციის გაგება 

• განსხვავებული მოლაპარაკებების წარმოების შესაძლებლობა 

• საზოგადოების ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში 

• დემოკრატიული რეჟიმის ცნობა, როდესაც მასში ჩართულები 

არიან მოქალაქეები 

• სამთავრობო პოლიტიკისა და პრაქტიკის შეფასება 

• საზოგადოებრივი პოლიტიკის შეცვლის გზების განსაზღვრა 

• სამოქალაქო აქტივობის პასუხისმგებლობის გაღვივება 

• ადამიანების ღირებულებებისა და ღირსებების ცნობა და 

პატივისცემა 

• პოლიტიკური ცნობიერების ამაღლება [ვინ არის დეპუტატი, მერი, 

გამგებელი და ა.შ] 

 ასევე განხილულია თუ რას გულისხმობს ინდივიდის, ასევე საზოგა-

დოების სოციალური პასუხისმგებლობა. რა ობიექტური თუ სუბიექტური 

წინაპირობები განსაზღვრავენ მათ. რას გულისხმობს ადამიანის ნების 

თავისუფლება. ასევე განხილულია სოციალური პასუხისმგებლობის 

კლასიფიციაკია დონეების მიხედვით, რომელიც მოიცავს: 

• პოლიტიკური პასუხისმგებლობა პოლიტიკური ურთიერთობების 

თავისებურებებისა და მათი მარეგულირებელი ნორმებისაგან 

შედგება. ეს ურთიერთობები წარმოიქმნება კლასებს შორის, ერებს 

შორის, ურთიერთობების პროცესში. პოლიტიკური პასუხისმგებ-

ლობის თავისებურება მდგომარეობს იმაში, რომ საქმე ეხება არა 

მხოლოდ დამნაშავეთა ქმედებებს, არამედ პოლიტიკის 

საკითხებში უგუნურობას და ა.შ. მისი არსი უარყოფითად აფასებს 
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სუბიექტის პოლიტიკურ გადაცდომას კონკრეტული კლასის, 

ჯგუფის ან მთლიანად საზოგადოების მიერ. 

• მორალურ პასუხისმგებლობას ძალიან ფართო მასშტაბი აქვს. მისი 

უმნიშვნელოვანესი პირობა არის სოციალური ნორმების 

დამრღვევისადმი დანაშაულებრივი დამოკიდებულება, რომელიც 

ქმნის საზოგადოების ან კოლექტიური მორალის ნორმების 

საწინააღმდეგო ქმედების უარყოფით შეფასებას. 

• პროფესიული პასუხისმგებლობა დაკავშირებულია სუბიექტის 

საქმიანობასთან: პედაგოგიურ, სამედიცინო, სამეცნიერო, სასამარ-

თლო, საგამოძიებო და სხვა. თითოეულ მათგანს უდიდესი 

ზეგავლენა აქვს საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე, სწორედ ამიტომ 

არის პროფესიული პასუხისმგებლობა საზოგადოების განვითარე-

ბისთვის ერთ-ერთი უმნიშნელოვანესი.  

• იურიდიული პასუხისმგებლობა განსაკუთრებული ტიპის სოცია-

ლური პასუხისმგებლობაა, რომელიც ადამიანის ცხოვრებაში 

სხვადასხვა სფეროებში იჩენს თავს. სამართლებრივი პასუხისმგებ-

ლობა განურჩელად უკავშირდება სახელმწიფოს, კანონის უზენა-

ესობას, მოვალეობებს და მოქალაქეების უკანონო ქმედებებს.  

სახელმწიფო, კანონის ნორმების გაცემით, განსაზღვრავს 

სუბიექტების სამართლებრივი პასუხისმგებლობას მათი ნებისა და 

სურვილის მიუხედავად, ის ატარებს სავალდებულო ხასიათს. 

მეორე თავში - სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის 

თანამედროვე ტენდენციები - საუბარია დემოკრატიულ სახელმწიფოზე, თუ 

რას გულისხმობს ეს ფორმა, რომ მოქალაქეები ჩართულნი არიან 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მათი არჩეული წარმომადგენლის 

მეშვეობით. საზოგადოებაში არის მოსაზრებები, რომ ერთი ადამიანი 

ვერაფერს შეცვლის, რომ მისი ძალისხმევა არ იქნება დაფასებული და 

არაფერი გამოუვა. აქტიური მოქალაქეობა სწორედ ამგვარ დამოკიდებუ-

ლებას უარყოფს, ხაზს უსვამს ფაქტს რომ ყველა ადამიანი მნიშვნელოვანია 

და ერთ ადამიანსაც კი შეუძლია შეცვალოს ყველაფერი. ამის ერთ-ერთი 
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მშვენიერი მაგალითია მარტინ ლუთერ კინგი, რომელმაც შეცვალა 

დამოკიდებულება შავკანიანთა მიმართ. იგი არ ელოდებოდა სხვას, რომ 

შემოეთავაზებინა საკუთარი უფლებებისათვის ბრძოლა. მას თავად ჰქონდა 

ამის სურვილი რომ რაღაც შეეცვალა. აქტიური მოქალაქეობა ნიშნავს 

ინიციატივის, სურვილის ქონას, ნიშნავს რომ ადამიანებს აქვთ სოლიდარობა 

სხვათა მიმართ, რაც აერთიანებს საზოგადოებას იდეის გარშემო. სამოქალაქო 

საზოგადოება თანაბრად უფრთხილდება თავისი წევრების უფლებებს და ამ 

გზით იცავს საკუთარ თავს და მთლიანად სახელმწიფოს.  

ასევე საუბარია სამოქალაქო თუ სოციალური პასუხისმგებლობის 

მნიშვნელობაზე თანამედროვე საზოგადოებაში და მათ როლზე სახელ-

მწიფოს განვითარებაში. რეალურად, სამოქალაქო და სოციალური პასუხის-

მგებლობის მქონე საზოგადოება არის დინამიური, ძლიერი და გავლენიანი. 

უკანასკნელი წლების განმავლობაში იგი მნიშვნელოვნად განვითარდა. 

ტექნოლოგიები, გეოპოლიტიკა და ბაზრები ქმნიან შესაძლებლობებს 

ჩამოყალიბდეს სხვადასხვა სამოქალაქო საზოგადოებები სხვადასხვა 

ქვეყნებში, რაც თავის მხრივ მოქალაქეებს საკუთარი თავი გამოხატვის და 

აქტიურ პროცესებში ჩართულობის საშუალებას აძლევს. ინდივიდების 

სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის გარდა, მეტად მნიშვნე-

ლოვანია ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობაც, რომელიც პირდაპირ 

თუ არაპირდაპირ დაკავშირებულია საზოგადო პრობლემებთან. ამერიკელი 

მეცნიერი გორდონ ფიტჩი ბიზნესის სოციალურ პასუხისმგებლობას 

განსაზღვრავს შემდეგნაირად: „ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა ეს 

არის ბიზნესის კეთილი ნება გადაჭრას ის პრობლემები, რომლებიც 

პირდაპირ თუ არაპირდაპირ გამოწვეულია ბიზნესის საქმიანობით. უკეთ 

გასარკვევად, საჭირო გახდა იმ სამი მხარის განსაზღვრა, რომლებიც 

ჩართულნი არიან ბიზნესის სოციალურ პასუხისმგებლობაში. ესენია: 

ბიზნესი, სახელმწიფო და საზოგადოება. ისინი ერთმანეთთან აქტიურ 

კომუნიკაციას ახორციელებენ. გარდა ამისა უმნიშვნელოვანესია მედია, 

რომელიც ამ სამ მხარეს შორის კომუნიკატორის ფუნქციას ასრულებს.  

აუცილებლად მინდოდა აღმენიშნა, რომ არსებობს შემთხვევებიც, 
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როდესაც სახელმწიფოსგან დამოუკიდებლად სწორედ ბიზნეს სექტორი და 

მოქალაქეები ერთიანდებიან კონკრეტული პრობლემების აღმოსაფხვრელად, 

ერთიანდებიან ქვეყნის კეთილდღეობისთვის. ამის ნათელი მაგალითია, 2015 

წელს მომხდარი ტრაგედია თბილისში, როდესაც მოქალაქეებმა საკუთარი 

ძალებით და რესურსებით გადაწყვიტეს დახმარება. ამ იდეას მხარი დაუჭირა 

ბიზნესმაც და თავიანთი საქმიანობის სფეროდან გამომდინარე სთავაზობ-

დნენ მოქალაქეებს დახმარებას. 2015 წლის ივნისის ტრაგედიის შემდეგ, 

ფაქტობრივად ქვეყნის მოსახლეობის და ბიზნეს სექტორის დამსახურებაა 

ქვეყანამ რომ შეძლო მალევე წამომდგარიყო ფეხზე.  

მესამე თავში - სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის 

პრაქტიკა თანამედროვე საქართველოში - ვეცადე განმეხილა ის სიტუაცია, 

რომელიც ამ მიმართულებით დღეს საქართველოშია. ამისათვის საჭირო 

გახდა მესაუბრა ინდივიდუალურ სამოქალაქო პასუხისმგებლობაზე, 

როგორც სოციალური პასუხისმგებლობის შემადგენელ კომპონენტზე. აქვე 

მოვიყვან ჯონ ფ. კენედის ციტატას, რომელიც ვფიქრობ ძალიან 

მნიშვნელოვანია, ყველას ჰქონდეს გააზრებული და გათვითცნობიერებული 

სწორედ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის განვითარებისათვის - 

„იკითხე არა ის თუ რა შეუძლია სახელმწიფოს გააკეთოს შენთვის; იკითხე ის, 

თუ რა შეგიძლია შენ გააკეთო სახელმწიფოსთვის“. სწორედ ამაზე 

დაყრდნობით ვეცადე განმეხილა ამ თავის კომპონენტები. აქვე ვისაუბრე იმ 

თემაზე, რომ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურ ჩართულობასა და 

სამოქალაქო აქტიურობაზე როდესაც საუბრობენ, რატომღაც მხედველობაში 

უმეტესად გულისხმობენ პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩართულობას, რაც 

ნამდვილად არასწორია. მოქალაქეობრივი მონაწილეობა დემოკრატიის 

განვითარების პროცესებში უფრო მეტს გულისხმობს ვიდრე თუნდაც 

არჩევნებზე მისვლას. პიროვნების სამოქალაქო პასუხისმგებლობა მისი 

ცხოვრების მანძილზე ყალიბდება. მორალური ღირსების მსგავსად, 

პასუხისმგებლობაც მოდის ოჯახიდან და სახლიდან. პიროვნება 

თავისუფალია თავის ქმედებებში [კანონის ფარგლებში], თუმცა ის მზად 

უნდა იყოს იმისთვის, რომ მის ყოველ ქმედებას თავისი შედეგი აქვს და ის 
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შეიძლება იყოს კარგიც და ცუდიც. როდესაც ინდივიდი ამას აცნობიერებს, ის 

პასუხისმგებლიანი პროვნებაა. 

უფლებები და მოვალეობები ურთერთდამოკიდებულია. პიროვნებას 

შეუძლია განახორციელოს მისი უფლებებით დაშვებული ქმედებები იმ 

დონემდე, სანამ იგი არ ეხება სხვის უფლებებს. მაგალითად, ადამიანი 

უფლებამოსილია ატაროს საკუთარი ავტომობილი გზატკეცილზე მაგრამ, 

იგი ვალდებულია დაიცვას მასზე მოძრაობის წესები და საფრთხე არ 

შეუქმნას სხვებს.  

ასევე განსაზღვრულია ინდივიდის სოციალური პასუხისმგებლობის 

ფორმები:  

• შინაგანი სოციალური პასუხისმგებლობა -  შინაგანი სოციალური 

პასუხისმგებლობა არის სოციალიზაციის პროცესში მის მიერ 

შეძენილი პიროვნების სოციალურ-ფსიქოლოგიური ქონება, 

რომელიც საშუალებას მისცემს ინდივიდს აირჩიოს თავისი 

მიზნების მიღწევის გზები, რომლებიც არ ეწინააღმდეგება 

საზოგადოების ინტერესებს, ადეკვატურად აისახება ამ ქცევის 

მიზანშეწონილი შედეგები. ინდივიდის სოციალური პასუხის-

მგებლობის მაღალი დონის ჩამოყალიბების წინაპირობაა მისი 

ობიექტური თვითშეფასების განვითარება, მისი შეფასების უნარ-

ჩვევების ეფექტიანობის საფუძველზე; 

• გარეგანი  სოციალური პასუხისმგებლობა - პასუხისმგებლობის 

გარეგანი ფორმა წარმოადგენს საზოგადოების მიერ შემუშავე-

ბული ქცევის გარკვეულ ნორმებსა და წესებს და ავალდებულებს 

ინდივიდს, აირჩიოს მხოლოდ ამგვარი გზები მათი მიზნების 

განსახორციელებლად, რომლებიც არ არღვევენ როგორც 

ცალკეული ინდივიდების, ისე საზოგადოების ინტერესებს. 

ვფიქრობ ასევე მნიშვნელოვანი იყო მესაუბრა სამოქალაქო თუ 

სოციალურ პასუხისმგებლობაზე კრიზისული პერიოდის განმავლობაში. 

ამისათვის კი ყველაზე კარგი მაგალითი კორონა ვირუსის პანდემია იყო. 

ზოგიერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეთიკური კითხვა, რომელიც წარმოიშვა 
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კორონავირუსული პანდემიის კონტექსტში, ეხება მორალურ პასუხისმგებ-

ლობას. ყურადღება გამახვილებულია სამ ასეთ კითხვაზე. პირველი, რა არის 

მთავრობის მთავარი პასუხისმგებლობა? მეორე, როგორ უნდა განიხილონ 

როგორც მთავრობამ, ისე ინდივიდებმა პირადი მორალური პასუხისმგებ-

ლობა პანდემიის კონტექსტში? მესამე, რა კავშირია ხელისუფლების 

პასუხისმგებლობასა და ცალკეული პირების პასუხისმგებლობას შორის? 

პანდემია ისეთივე პრობლემაა, როგორიცაა კლიმატის ცვლილება და 

ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტობა, რადგან მათი მოგვარება ან მართვა 

შეუძლებელია, თუ სახელმწიფოები და ცალკეული პირები არ მიიღებენ 

ზომებს. მთავრობებსა და ინდივიდებს შორის პასუხისმგებლობის 

განაწილება არის ერთ-ერთი მთავარი ეთიკური საკითხი, რომელიც 

განიხილება კლიმატის ცვლილებასთან და ანტიბიოტიკებთან მიმართებაში. 

სახელმწიფოს ქმედება გადამწყვეტია, მაგრამ თუ არ იქნება ქცევითი 

ცვლილებები იმ ინდივიდებს შორის, რომლებიც მთლიან მოსახლეობას 

ქმნიან, გრძელვადიანი ცვლილება ნაკლებად სავარაუდოა. ეს გადამწყვეტია 

მიმდინარე პანდემიისთვის, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება 

მსგავსი გამოწვევების თავიდან აცილება მომავალში. 

რეგულაციები მნიშვნელოვანია, მაგრამ არაადეკვატური. კვლევები 

აჩვენებს, რომ წესები არ არის საკმარისი ადამიანების ქცევის შესაცვლელად, 

არამედ აუცილებელია სოციალური ნორმების, ჩვევების შეცვლა და ა.შ. 

მაგალითად, ცხოვრების წესის ცვლილებები, რომლებიც საჭიროა სიმსუქნის 

შესამცირებლად, ნაკლებად სავარაუდოა, თუ არ იქნება წახალისებული 

ჩვევებისა და ნორმების მდგრადი განვითარება. ეს ცვლილებები არა 

მხოლოდ უნდა დაიწყოს, არამედ უნდა შენარჩუნდეს. მოლოდინი, რომ 

ინდივიდები აიღებენ პასუხისმგებლობას კოლექტიურ პრობლემებზე, უნდა 

იყოს დაკავშირებული ინდივიდუალურ კონტექსტთან. უსაფრთხო, კარგად 

ანაზღაურებადი დასაქმება დისტანციური მუშაობის შესაძლებლობით, 

აადვილებს ცხოვრების ახალი გზების მიღებას. ნორმატიული მოთხოვნები 

ძალიან განსხვავდება ადამიანიდან ადამიანში, რაც გავლენას ახდენს 

პიროვნული პასუხისმგებლობის, როგორც სათნოების განვითარების 
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უნარზე. ზოგიერთი ადამიანი, რომელიც ირჩევს კეთილსინდისიერად 

ყოფნას, შეიძლება უბრალოდ ვერ დაიცვას წესები. ამის თქმით, მთავრობებს 

შეუძლიათ ხელი შეუწყონ პასუხისმგებლობის, როგორც სათნოების 

განვითარებას ნდობისა და სოლიდარობის ჩამოყალიბებით. 

რა არის ის მთავარი გამოწვევები, რომლების წინაშეც დღეს საქარ-

თველო დგას. თანამედროვე მსოფლიოში, გლობალიზაციის ფონზე, სულ 

უფრო იზრდება სამოქალაქო საზოგადოების როლი. საქართველოს სამოქა-

ლაქო საზოგადოების წინაშე იგივე გამოწვევებია რაც მთელს მსოფლიოში, 

მხოლოდ ადგილობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით. გასათვა-

ლისწინებელია გასული ათწლეულის განმავლობაში საქართველოში 

მიმდინარე პროცესები და მათში ჩართული სამოქალაქო საზოგადოების 

მიღწევები და გამოწვევები.  

პოზიტიური ფაქტორები: 

• საქართველოს სამოქალაქო სექტორის გამოცდილების ზრდა -  

პოსტტოტალიტარული მემკვიდრეობის მიუხედავად სამოქა-

ლაქო სექტორმა დაამტკიცა თავისი ქმედუნარიანობა, როგორც 

განვითარებისთვის ხელშემწყობ, ისე ხელის შემშლელ პირო-

ბებში. 

• სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გამოცდილების 

ზრდა - რიგი მაჩვენებლებით საქართველოს მესამე სექტორი, 

არაფრით ჩამოუვარდება განვითარებული თუ ახალი დემოკ-

რატიის ქვეყნებს. 

• საქმიანობის დივერსიფიკაციის პროცესი - კონკურენციის 

პირობებში ყალიბდება საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა 

სფეროში მოქმედი, პროფესიული და გამოცდილების მქონე 

ორგანიზაციათა კლასტერები. 

სექტორის განვითარებას აფერხებდა რიგი გარემოებები: 

• შიდა ფაქტორების გათვალისწინებით, სექტორმა ხელისუფ-

ლების ცვლასთან ერთად გაიარა გამოცდილი კადრების 

დაკარგვის ეტაპები. 
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• გლობალური და ადგილობრივი ეკონომიკური თუ პოლიტი-

კური კრიზისების პერიოდში ძლიერდებიან რეაქციული ძალები, 

რომლებიც საზოგადოების თვალში სამოქალაქო ღირებულე-

ბების დისკრედიტაციას ისახავენ მიზნად. 

მეოთხე თავში - სახელმწიფოს როლი და ფუნქცია სოციალური და 

სამოქალაქო პასუხისმგებლობის განვითარებაში - ვსაუბრობ იმაზე, თუ რა 

როლი აკისრიათ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს და კერძო სექტორს დღევანდელ მსოფლი-

ოში. განხილულია თუ რა არის წარმატებული სახელმწიფოს კრიტერიუმი და 

ინსტრუმენტი. როგორც მმართველობის ფორმა, „ჩართული მმართველობის“ 

[engaged governance] კონცეფცია ჯერ კიდევ არ არის სრულად რეალიზებული 

უმეტესი ქვეყნების არსებულ პოლიტიკურ კულტურაში. ზოგიერთი 

ამტკიცებს, რომ ხელისუფლებისა და მოქალაქის ჩართულობა ფუნდამენ-

ტურად პოლიტიკური აქტივობაა და შესაბამისად, საზოგადოებაში „ჩართუ-

ლი მმართველობის“ მიდგომის დანერგვას სჭირდება ძლიერი ნორმატიული 

ელემენტი, როგორც ამოსავალი წერტილი, რომელიც მოიცავს, ძირითადად, 

პოლიტიკური თანასწორობის დემოკრატიულ იდეალებს და 

საზოგადოებრივი სიკეთე. 

ეს მიდგომა მოქალაქეებს აძლევს თანაბარ მონაწილეობას წარმომად-

გენლობით დემოკრატიაში და აძლევს შესაძლებლობას ჩამოაყალიბონ 

საზოგადოებრივი ინტერესები. როგორც მიდგომა, მოსალოდნელია, რომ 

ჩართული მმართველობა საშუალებას მისცემს პოლიტიკური, ადმინისტრა-

ციული და სამოქალაქო ინტერესების გამოხატვას და კოორდინაციას 

პოლიტიკის თანმიმდევრულობის, სოციალური სამართლიანობის, თანას-

წორობისა და მდგრადი განვითარების მისაღწევად. 

წარმოდგენილი მაქვს სოციალური და სამოქალაქო პასუხისმგებ-

ლობის განვითარების შესაძლო სამომავლო სტრატეგია რაც ხუთ ეტაპს 

მოიცავს. ესენია: 

1. ინფორმირება 

2. კონსულტაცია 
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3. ჩართულობა 

4. კოლაბორაცია 

5. გაძლიერება 

ვსაუბრობ ჩართულობის ამაღლების ფაზებზე 

ფაზა 1: ჩართულობის პროცესის დაგეგმვა 

1. განსახილველი საკითხების იდენტიფიცირება 

2. ჩართულობის მიზნების გარკვევა და გადაწყვეტილება 

3. ჩართულობის სასურველი დონეების გადაწყვეტა 

4. დაინტერესებული მხარეების ჩართულობის გადაწყვეტა 

ფაზა 2: დაინტერესებული მხარეების მობილიზება და პროფილირების 

საკითხები: 

1. პროფილი შეიძლება იყოს ქვეყნის ან ტერიტორიის მასშტაბით და 

თემებზე ორიენტირებული, კონკრეტული საკითხის და/ან 

რეგიონის სპეციფიკური. 

 2. მონაწილეობით პროცესში პროფილის დადგენა ეყრდნობა 

დაინტერესებული მხარეების სრულ ჩართულობას ინფორმაციის მიწოდე-

ბაში, მონაცემებისა და ინფორმაციის ინტერპრეტაციაში, მათ საკუთარ 

გამოცდილებასთან და აღქმებთან დაკავშირებაში და დასკვნებზე კონსენსუ-

სის ჩამოყალიბებაში. 

ფაზა 3: საკითხების პრიორიტეტიზაცია და დაინტერესებული მხარეების 

ვალდებულების მიღწევა 

1. საკითხების შემუშავება „წინადადებების დოკუმენტების“ მეშვეობით 

ყურადღებით უნდა იყოს სტრუქტურირებული და ფოკუსირებული იყოს: 

• მთავარ საკითხებზე 

• ნაჩვენები უნდა იყოს როგორ ვლინდება და აღიქმება ისინი 

• სხვადასხვა გზებზე, რომლითაც ასეთი საკითხები განიხილებოდა 

ან შეიძლება მოგვარდეს 

• შექმნილი უნდა იყოს საფუძველი ინფორმირებული და 

კონსტრუქციული დებატებისთვის 

2. კოლაბორაცია და კონსენსუსის ჩამოყალიბება. სტრუქტურირებულ და 
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პროფესიონალურად გამართულ კონსულტაციებს შეუძლიათ გააერთიანონ 

ძირითადი დაინტერესებული მხარეები: 

• პრიორიტეტული საკითხების შემდგომი იდენტიფიცირება, 

განხილვა და გაფართოება 

• დამატებითი აქტორების მობილიზება სხვადასხვა დონეზე და 

ისეთი მეთოდოლოგიის შერჩევა, რომლითაც ჩაერთვებიან 

სექციურ სამუშაო ჯგუფებში 

• შეთანხმება მოხდეს ინსტიტუციური კოორდინაციის  

გაძლიერების მექანიზმებზე 

• სოციალურ-პოლიტიკური მხარდაჭერის მობილიზება ინსტიტუ-

ციური კოორდინაციის მექანიზმებით სექციური სამუშაო ჯგუფე-

ბის ეფექტურობისთვის საჭირო ვალდებულებების მისაღებად. 

3. ვალდებულების გაფორმება მომავლის გზებზე 

ფაზა 4: საჯარო პოლიტიკის, გეგმების, პროგრამებისა და პროექტების 

ფორმულირება 

1. საკითხების დაზუსტება, კონსენსუსი და პრიორიტეტიზაცია 

პრიორიტეტული სტრატეგიების ჩამოსაყალიბებლად 

2. სივრცითი, ეკონომიკური და სოციალური ანალიზი სამუშაო 

ჯგუფებს საშუალებას აძლევს განიხილონ და შეაფასონ სტრატეგიული 

ვარიანტები და მიაღწიონ კონსენსუსს განსახორციელებელ სტრატეგიულ 

ხედვაზე. 

ფაზა 5: საჯარო პოლიტიკის, გეგმების, პროგრამებისა და პროექტების 

განხორციელება 

• მოლაპარაკება და სამოქმედო გეგმების მიღება: შეთანხმებული 

სტრატეგიების განსახორციელებლად სამუშაო ჯგუფები 

შეიმუშავებენ სამოქმედო გეგმებს. სამოქმედო გეგმები უნდა 

ეფუძნებოდეს თითოეული აქტორის მკაფიო და კონკრეტულ 

ვალდებულებებს, განახორციელოს კონკრეტული ქმედებები 

შეთანხმებულ დროს და შეთანხმებული რესურსების [ფინანსური, 

ადამიანური და სხვა] გამოყენებით. ასეთი სამოქმედო გეგმები 
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უფრო წარმატებით განხორციელდება, ვიდრე სექტორის ზემოდან 

ქვევით განხორციელების გეგმები. 

• საჩვენებელი პროექტების შემუშავება და განხორციელება: მცირე 

მასშტაბის, ადგილობრივზე ორიენტირებული კაპიტალის 

ინვესტიციების ან ტექნიკური დახმარების პროექტები, რომლებიც 

შექმნილია ახალი მიდგომის „დემონსტრირებისთვის“, შეიძლება 

სწრაფად განვითარდეს და განხორციელდეს. 

ისინი იძლევა სამუშაო ჯგუფებიდან გამოსული იდეების გამოცდის 

შესაძლებლობას, დაინტერესებულ მხარეთა მონაწილეობისა და ვალდებუ-

ლების სტიმულირებას და თვალსაჩინო შედეგებს. 

• პროექტისა და გეგმების ინტეგრირება სტრატეგიულ მიდგო-

მებში: სტრატეგიის განხილვის სემინარები [მცირე საკონსულ-

ტაციო ღონისძიება] აერთიანებს სტრატეგიებს, სამოქმედო 

გეგმებს და სადემონსტრაციო-პროექტების შედეგებს ადგილობ-

რივი ხელისუფლების აღმასრულებელ და/ან საკანონმდებლო 

დადგენილებებსა და ბიუჯეტებში. 

• სამოქმედო გეგმების განხორციელება: შემუშავებული და 

შეთანხმებული სამოქმედო გეგმები ხორციელდება ყველა 

დაინტერესებული მხარის სრული ჩართულობით. 

ფაზა 6: მონიტორინგი და შეფასების პროცესი 

1. მონიტორინგი და შეფასება: სისტემური ინფორმაციის უკუკავშირის 

ნაკადი საშუალებას იძლევა განხორციელების პროცესში მუდმივად 

განხორციელდეს შესაბამისი კორექტირება. ინსტიტუციური და მენეჯე-

რული გამოცდილების გაკვეთილები შეიძლება იყოს აღბეჭდილი და 

სინთეზირებული, რაც ქმნის საფუძველს პროექტების უფრო ფართო და 

ფართო მასშტაბის გამეორებისთვის. 

2. მასშტაბის გაზრდა და რეპლიკაცია: დაეყრდნონ იმას, რაც გაკეთდა 

მისი უფრო ფართოდ და უფრო ფართო მასშტაბის გასავრცელებლად. 

3. ინსტიტუციონალიზაცია: ეს არის გრძელვადიანი პროცესი საქმის 

კეთების გზების შეცვლისა, ახალი მონაწილეობითი პროცესის „ჩაშენების“ 
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ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების და ინსტიტუტების 

პროცედურებში, იდეებსა და პრაქტიკაში, სანამ ის რუტინული გახდება. 

ფაზა 7: შესაძლებლობების გაზრდა. როგორც საზოგადოების ან 

ორგანიზაციის ფარგლებში ადამიანური უნარების ან სოციალური 

ინფრასტრუქტურის განვითარების მცდელობები, საჭიროა შესაძლებლო-

ბების განვითარება რისკის დონის შესამცირებლად. ფართო გაგებით, 

შესაძლებლობების განვითარება ასევე მოიცავს ინსტიტუციური, ფინანსური, 

პოლიტიკური და სხვა რესურსების განვითარებას, როგორიცაა ტექნოლო-

გიები საზოგადოების სხვადასხვა დონეზე და სექტორში. 

დასკვნა 

პიროვნება არის ადამიანი, რომელსაც გააჩნია საკუთარი ღირებუ-

ლებები, იდეები, მისწრაფებები თუ მოსაზრებ, რომლებიც განსაზღვრავენ 

მის ხასიათს და ასევე განაპირობებს მის ადგილს საზოგადოებაში. 

პიროვნების ჩამოყალიბებაში, უდიდესი როლი აკისრია იმ სოციუმს, 

რომელშიც იზრდება. იმ ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, მასწავლებლებს თუ 

უბრალოდ უცნობებს, რომელთანაც აქვს მას შეხება.  

პიროვნებას გააჩნია თავისი იდენტობა, რომელიც წარმოადგენს მის 

მიერ საკუთარი თავის აღქმას, იმ თავისებურებებით, რომელიც მას სხვების-

გან გამოარჩევს. ეს შეიძლება იყოს ეთნიკური, სექსუალური, რელიგიური, 

გენდერული და სხვა სახის იდენტობა. თავისუფალ საზოგადოებაში პირი 

თავად განსაზღვრავს საკუთარ იდენტობას. მას არავინ ახვევს თავს 

სტერეოტიპებს, წინასწარ განსაზღვრულ კუთვნილებებს, კონკრეტული 

კატეგორიებისადმი კუთვნილებას, პირიქით, ყოველთვის ითვალისწინებენ 

მის დამოკიდებულებას, მის იდენტობას.  

პიროვნების ადგილი და როლი საზოგადოებაში განისაზღვრება 

თავად საზოგადოების თავისებურებებიდან გამომდინარე. თანამედროვე, 

დემოკრატიულ სახელმწიფოში, ადამიანს აქვს შესაძლებლობა თვითონვე 

განსაზღვროლი საკუთარი როლი და ადგილი საზოგადოებაში, იმ 

სურვილების თუ მიზნების გათვალისწინებით, რომელიც მას გააჩნია. ასეთი 
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საზოგადოება უფრო ბედნიერია, რადგან თითეული ინდივიდი პატივს სცემს 

მეორის შეხედულებებს და არჩევანს. ეს არაფრით არ ნიშნავს, რომ 

თანამედროვე საზოგადოება აუცილებლად უარყოფს თუ პატივს არ სცემს იმ 

ტრადიციებს, რომლებიც მათ წინაპრებს გააჩნდათ, პირიქით, თავისუფალი 

და პროგრესული ადამიანებისგან ჩამოყალიბებული საზოგადოებისთვის 

უფრო მნიშვნელოვანია ტრადიციები და ღირებულებები, რადგან ამ 

შემთხვევაში, ამ ტრადიციების დაცვა, თითოეული მათგანის არჩევანია და 

არა ვალდებულება.  

კარგ მოქალაქედ კი არ იბადებიან, არამედ ყალიბდებიან. ბავშვები 

ხდებიან პასუხისმგებლობით აღჭურვილი მოქალაქეები სხვადასხვა გავ-

ლენისა და ინსტიტუტის ურთიერთქმედების შედეგად; ესაა ოჯახი, 

რელიგია, სკოლა, თანატოლები, მასმედია და კანონი, რომლებიც უყალი-

ბებენ მოქალაქის ვალდებულებისა და საკუთარი თავის რწმენის შეგრძნებას. 

სოციალიზაცია ეწოდება პროცესს, რომლითაც ადამიანი იძულებული ხდება 

იფიქროს და იმოქმედოს საზოგადოებრივად მისაღები ფორმით. 

პოლიტიკური სოციალიზაცია არის პროცესი, რომელშიც მოქალაქეს 

უყალიბდება ღირებულებები, შეხედულებები და აზრები, რომელთა 

საშუალებითაც მათ შეუძლიათ პოლიტიკურ სისტემას დაეხმარონ. ყოველი 

თვითკმარი საზოგადოება მოქალაქეებს ჩაუნერგავს გარკვეულ ძირითად 

ღირებულებებს. ნებისმიერი სახელმწიფოსათვის აუცილებელი საშენი 

მასალა საერთო შეხედულებებია.  

აქედან გამომდინარე, ვერც ერთი ხელისუფლება, რა ლეგიტიმურიც 

არ უნდა იყოს იგი, ვერ მისცემს თავს უფლებას უგულებელყოს მოქალაქეთა 

მიერ პოლიტიკური შეხედულებების ჩამოყალიბების გზა. ეს პროცესი 

ოჯახში იწყება.  

ერის პოლიტიკურ კულტურას საფუძვლად უდევს ის ფუნდამენტური 

ღირებულებები, რომლებიც ძვირფასია მისი ხალხისათვის. არაა 

აუცილებელი ეს ღირებულებები მთლიანად თანმიმდევრული იყოს, ისინი 

შეიძლება ხანდახან კონფლიქტურიც აღმოჩნდეს. ამას გარდა, არაა 
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აუცილებელი, რომ პიროვნებათა ყოველდღიური პოლიტიკური შეხედუ-

ლებები და ქმედებები ყოველთვის სტანდარტს ემთხვეოდეს [ხშირად ასეც 

ხდება]. თუმცა, პოლიტიკური კულტურის ლოგიკა გულისხმობს 

პოლიტიკური ღირებულებების არსებობას, მათ ფართო აღიარებას და 

მთავრობის პოლიტიკის შესაფასებლად ამ ღირებულებების გამოყენებას. ამ 

ერთობლივ ღირებულებათა უბრალო არსებობაც კი, მომავალ მოქალაქეთა 

სოციალიზაციის პროცესში სამოქალაქო ღირსებების შესახებ მოცემული 

საზოგადოების წარმოდგენის ჩამოყალიბების სულის ჩამდგმელი ძალა 

ხდება. ეს პროცესი ასევე განსაზღვრავს იმ ტემპს, რომლითაც ერის 

ძირითადი პოლიტიკური ღირებულებები ვითარდება მიმდინარე 

ცვლილებათა ფონზე [მათ შორის სამეცნიეროტექნოლოგიური ცვლილე-

ბების]. ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ფართოდ აღიარებული 

ღირებულებები საუკეთესო დაცვაა იმ პრობლემებისგან, რომელიც 

საზოგადოებას შეიძლება შეექმნას ქრონიკული [ან თუნდაც ეპიზოდური] 

არასტაბილურობის გამო. 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში, პირადი ღირებულებები ახლო 

კავშირშია ძირითად საზოგადოებრივ [ან სამოქალაქო] ღირებულებებთან. 

ამერიკელებს ძვალსა და რბილში აქვთ გამჯდარი ისეთი ფუნდამენტური 

ღირებულებების მყარი რწმენა, როგორიცაა პიროვნული თავისუფლება, 

პოლიტიკური თანასწორობა, კერძო საკუთრება და რელიგიური 

შემწყნარებლობა. ეს არა მარტო ასახულია ერის ძირითად დოკუმენტებში, 

დამოუკიდებლობის დეკლარაციის, კონსტიტუციის და „ფედერალისტის“ 

ჩათვლით, ისინი ამერიკელ ახალგაზრდებში ინერგება სოციალიცაზიის 

სხვადასხვა სტრატეგიის დახმარებით.  

მოქალაქეობის კონცეფციას სხვადასხვა ხელისუფლება სხვადასხვაგ-

ვარად უდგება. რა თქმა უნდა, ყველა სახელმწიფო მოითხოვს წესების 

[კანონების] დაცვას და უმრავლესობა დაბადებას ან ნატურალიზაციას 

პოლიტიკურ სისტემაში მოქალაქეობის sine qua non [აუცილებელ პირობად] 

მიიჩნევს. დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მოქალაქეობის კონცეფცია ასევე 

დაკავშირებულია თანასწორობისა და თავისუფლების იდეებთან, ისევე 
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როგორც პოლიტიკაში მონაწილეობის იდეასთან. დემოკრატიული მოქალა-

ქეობის ეს იდეალი დასაბამს იღებს ძველი ბერძნული ქალაქ-სახელმწი-

ფოებიდან, რომლის მოქალაქეები იმდენად მცირერიცხოვანნი იყვნენ, რომ 

პირდაპირი დემოკრატიის საშუალებას იძლეოდნენ [ხმის უფლების მქონე 

მოქალაქეები პირადად ესწრებოდნენ საჯარო შეკრებებსა და პლებისციტებს]. 

თითოეული ადამიანი დემოკრატიის ფუნქციონირების საფუძველია. 

ისინი უყრიან საფუძველს იმ პრინციპებს, პროცესებსა და ინსტიტუებს, 

რომლებიც დემოკრატიულ სახელმწიფოს ქმნიან. სწორედ ამიტომ არის 

აუცილებელი, თითოეულ ადამიანს გააზრებული ჰქონდეს თავისი 

სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობა, უფლებები და მოვალე-

ობები სახელმწიფოსა და საზოგადოების წინაშე. თუ სამოქალაქო 

საზოგადოების პოლიტიკურ პროცესში არ იქნება ჩართული, მთავრობას 

შესაძლოა იმაზე მეტი ძალაუფლება ჩაუვარდეს ხელთ ვიდრე საჭიროა, რაც 

საფრთხეს უქმნის დემოკრატიას.  

წარმატებულ დემოკრატიას სჭირდება ინფორმირებული ჩართუ-

ლობა, ადამიანებს უნდა ესმოდეთ თუ რას ნიშნავს მოქალაქის სტატუსი, 

პოლიტიკა და მთავრობა. მათ უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი განათლება, რომ 

შეძლონ გადაწყვეტილებების მიღება პოლიტიკური მიმართულებებისა და 

ძალაუფლების სწორი გამოყენების შესახებ.  

ბოლო წლების განმავლობაში, საქართველოს სამოქალაქო სექტორი 

მნიშვნელოვნად განვითარდა. თუმცა ამას თან ახლავს სერიოზული 

პრობლემები და სიძნელეები. ზოგიერთი მათგანი უფრო ღრმა და 

სტრუქტურულია, ანალოგია სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული სიტუაციისა. 

ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას სამოქალაქო საზოგადოებისათვის, 

წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ იგი ვერ იქცა ფართო საზოგადოების 

მონაწილეობის ასპარეზად, რაც განპირობებულია გარშემო ფაქტორებით, 

რომლებიც მოქმედებენ სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის 

განვითარებაზე მოსახლეობაში. ამისათვის კი როგორც უკვე აღნიშნულია, 

მნიშვნელოვანია განათლების მიღება სკოლის ადრეული ასაკიდანვე, თუმცა 

ბაღის ასაკის ბავშვებსაც უნდა ჰქონდეთ წარმოდგენა რას ნიშნავს იყო კარგი 
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მოქალაქე და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. როგორც უკვე აღნიშნულია, 

სამოქალაქო საზოგადოებამ მრავალმხრივ განიცადა განვითარება, თუმცა ის 

მაინც შორს არის სამოქალაქო საზოგადოების კლასიკური მოდელისაგან.  

ბევრი ადამიანი მიიჩნევს საჭიროდ სამოქალაქო აქტივიზმს, მაგრამ 

ამის გაგება რეალურად უჭირთ. არის ისეთი სიტუაციებიც, როდესაც 

ყველაფერში არ ეთანხმები აქტივიზმს, მაგრამ თუ რეალურად ადამიანს 

მიაჩნია რომ სახელმწიფო სწორედ ამ აქტივიზმით იქმნება, მოსახლეობა 

იმისთვისაც უნდა იყოს მზად რომ იგი ყოველთვის ყველას მოსაწონი ვერ 

იქნება. ჩვენს სამოქალაქო აქტივობებს აქტივობებს ახასიათებს ორი მთავარი 

თვისება: ნეგატივიზმი, პროტესტი რაღაცის წინააღმდეგ და ემოტივიზმი, 

ანუ ის რომ სამოქალაქო აქტივიზმს სჭირდება ემოციური აღმაფრენა. 

როდესაც ადამიანი არის გაბრაზებული, მიდის და ყვირის, მაგრამ როგორც 

კი მშვიდდება, ის აღარ არის აქტიური, შესაბამისად ხანდახან კარგი 

გაბრაზებაც მნიშვნელოვანია. ნიცშეს თქმით თავისუფლება არის რაღაცისგან 

და არის რაღაცისთვის, ამ გაგებით, როდესაც ადამიანი რაღაცას ებრძვის და 

პროტესტს გამოხატავს რაღაც კონკრეტული მიზნისთვის, ამ რაღაცას 

ებრძვის არა იმიტომ რომ არის გაბრაზებული, არამედ იმიტომ რომ არის 

გაღიზიანებული რაღაცის გამო. აი ეს რაღაცისთვის აქტივიზმი აკლია 

მოსახლეობას, აკლია ერთიანობა იდეის გარშემო, რომლის მთავარი 

მიზეზიც, ისევ და ისევ ამ საკითხების მიმართ განათლების ნაკლებობით 

არის განპირობებული, რომელსაც მოქალაქე ვერ იღებს სოციუმისაგან. 

სამოქალაქო აქტიურობა ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითა-

რების აუცილებელი პირობაა. ისტორიის მიხედვითაც მას ყოველთვის დიდი 

როლი ეჭირა ქვეყნის კეთილდღეობისთვის, სამოქალაქო აქტივიზმი მას 

შემდეგ გახდა უფრო მნიშვნელოვანი, როდესაც ქვეყნები დემოკრატიული 

გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდნენ. დღეს, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, 

ქვეყნებში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი სწორედ სამოქალაქო 

აქტივიზმია. ის, როგორც სამოქალაქო საზოგადოების აუცილებელი 

მახასიათებელი, გულისხმობს აქტიურ მოქალაქეობას და რაც ყველაზე 

მნიშვნელოვანია, ადამიანთა ჩართულობას ქვეყნისთვის საჭირო ყველა 
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სფეროში და რა თქმა უნდა პასუხისმგებლიან დამოკიდებულებას იმ 

პროცესების მიმართ, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს.  

თანამედროვე დემოკრატია აქტიური მოქალაქის გარეშე წარმოუდგე-

ნელია. საზოგადოებრივი ძალების გააქტიურება თანამედროვე დემოკრატი-

ული სახელმწიფოს მთავარ მოთხოვნას წარმოადგენს. ეს ყველაფერი 

გულისხმობს პასუხისმგებლობის განაწილებას საზოგადოებასა და 

სახელმწიფოს შორის. სახელწიფოსთვის მნიშვნელოვანია საჯარო ამოცა-

ნების შესრულებაში აქტიური მონაწილეობა. თანამედროვე დემოკრატიულ 

ქვეყნებში სახელმწიფო მმართველობაში მოქალაქეების მონაწილეობის 

საუკეთესო ფორმად შეიძლება მივიჩნიოთ მათი გამოკითხვები და 

შეკრებები. ეს შეიძლება სახელმწიფოსა და მოქალაქეებს შორის თანამშრომ-

ლობის ყველაზე მარტივ ფორმად მივიჩნიოთ, რათა მოხდეს მათ შორის 

დიალოგის ინსტიტუციური სახის მიცემა.  

მიმდინარე კვლევის მიხედვით იკვეთება გარკვეული სურათი 

სამოქალაქო თუ სოციალური პასუხისმგებლობის დონის არსებობის შესახებ 

საქართველოში. კვლევაში მონაწილე მოსახლეობის უმრავლესობა ფიქრობს 

და განიხილავს იმას თუ როგორ ზემოქმედებს სხვადასხვა პოლიტიკური, 

სოციალური თუ საერთაშორისო მასშტაბის საკითხები საზოგადოებაზე, 

ასევე მათი უმრავლესობა თანხმება აზრს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია 

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაზე ზრუნვა, თუმცა პრობლემა 

გამოიკვეთა იმაში, რომ მიუხედავად ამის გააზრებისა, ეს არ მოქმედებს მათ 

აქტიურობაზე. არა-აქტიური მოსახლეობა ჭარბობს იმათ, ვინც აფიქსირებს 

საკუთარ აზრს და აქტიურობს სხვადასხვა საყოველთაო საკითხებთან 

მიმართებაში.  

უმრავლესობა თანხმდება ასევე იმაზე, რომ სამოქალაქო თუ 

სოციალური პასუხისმგებლობის შესახებ განათლების მიღება ბავშვობის 

ადრეული ასაკიდანვე უნდა დაიწყოს. დღესდღეობით სკოლებში არსებობს 

საგანი - სამოქალაქო განათლება, რომელიც ხელს უწყობს მოზარდების 

ცნობიერების ამაღლებას. თუმცა, არის კი ეს საკმარისი? ეს საგანი 

დაახლოებით 12 წელია რაც დამკვიდრდა საქართველოში, არის კი ეს დრო 
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საკმარისი იმისთვის რომ სრულიად გადაფასება მოხდეს იმ ღირებულებების 

რომლებიც აქამდე არსებობდა? უნდა იწყებოდეს თუ არა ბავშვის მოქალაქედ 

ჩამოყალიბება დაწყებითი კლასებიდანვემ ან სულაც ბაღის ასაკიდან. უწევს 

თუ არა ეს საგანი კონკურენციას იმ შეხედულებებს, რომლებიც მათ 

მშობლებში არსებობს სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში, ისეთი ქვეყნის 

პირობებში, რომელმაც არც თუ ისე დიდი ხანია დააღწია თავი საბჭოთა 

კავშირს და საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის წოდებას.  

მოქალაქეების აქტიურობის პროცესს სხვადასხვა საზოგადოება თუ 

ხელისუფლება განსხვავებულად უდგება, თუმცა სოციალიზაცია ყველასათ-

ვის ერთნაირი პროცესის სახეს იღებს - მასში მოქალაქეს უყალიბდება 

ღირებულებები, შეხედულებები, რწმენა და აზრები, რომელთა საშალებით 

იგი აკავშირებს საკუთარ თავს სახელმწიფოს. მოქალაქედ ჩამოყალიბება 

იწყება ბავშობის ადრეული ასაკიდანვე. ის თუ როგორი მოქალაქე იქნება 

პიროვნება პირველ რიგში სოციუმზეა დამოკიდებული, უდიდესი გავლენა 

აქვს ოჯახს, განათლებას, მასმედიას, ხელისუფლებას, თანატოლებს, ჩვენი 

მთავარი მიზანია შევქმნათ ისეთი საზოგადოება, რომელიც მომავალ თაობას 

მნიშვნელოვან მემკვიდრეობას დაუტოვებს სამოქალაქო ცნობიერების 

ასამაღლებლად. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

დოქტორანტურაში სწავლის დებულებით გათვალისწინებული  

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებების შესახებ დაცულ იქნა 

ორი თემატური სემინარი და სამი კოლოკვიუმი:  

კოლოქვიუმი I: „სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის 

მიზნები და დანიშნულება“  2016 წლის 3 თებერვალი.  

კოლოქვიუმი II: „სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის 

მნიშვნელობა თანამედროვე საქართველოში“ 2016 წლის 13 ივლისი.  

კოლოკვიუმი III: „სამოქალაო და სოციალური პასუხისმგებლობის 

მეთოდოლოგიური ანალიზი, პრობლემები თანამედროვე საზოგადოებაში 

და მათი როლი სახელმწიფოს განვითარებაში“  2017 წლის 1 მარტი.  

  

კვლევაში ფორმულირებული ძირითადი დებულებები ასახულია ავტორის 

შემდეგ პუბლიკაციებში: 

 1. კენჭოშვილი ს. ქოჩორაძე ო. „სამოქალაქო და სოციალური 

პასუხისმგებლობის მთავარი გამოწვევები თანამედროვე საქართველოში“ 

სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება [ისტორია, თეორია, 

პრაქტიკა]“ N1[61] 2022. გვ .5-21. ჟურნალის რეფერირებული მასალა 

განთავსებულია საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში: 

http://www.eLIBRARY.ru 

 2. კენჭოშვილი ს. „სამოქალაქო და სოციალური პასუხისმგებლობის 

მეთოდოლოგიური ანალიზი, პრობლემები თანამედროვე საზოგადოებაში და 

მათი როლი სახელმწიფოს განვითარებაში“ სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფ-

ლება და საზოგადოება [ისტორია, თეორია, პრაქტიკა]“ N1[49] 2019, ტომი I. გვ. 

62-70 ჟურნალის რეფერირებული მასალა განთავსებულია საერთაშორისო 

სამეცნიერო ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში: http://www.eLIBRARY.ru 

 3. კენჭოშვილი ს. „ინდივიდუალური სამოქალაქო პასუხისმგებლობა, 

როგორც სოციალური პასუხისმგებლობის შემადგენელი კომპონენტი“ 

სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება [ისტორია, თეორია, 

პრაქტიკა]“ N4[48] 2018. გვ. 64-68 ჟურნალის რეფერირებული მასალა 



31 

განთავსებულია საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში: 

http://www.eLIBRARY.ru 
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