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განაცხადი

„როგორც წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ ნაშრომი
წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ
აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად წარდგენილ
მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო
წესების შესაბამისად.”
დარინე მაღრაძე

თეა კვარაცხელია

ლიკა მეტრეველი

01.06.2014

2

აბსტრაქტი

წინამდებარე სტატია წარმოადგენს კვლევის ანალიზს საქართველოში სოციალური
დაზღვევის განვითარებისა და ხარისხის მაჩვენებელს. სტატიის პირველ ნაწილში
განხილული იქნება დაზღვევის ისტორია და სოციალური დაზღვევის წარმოშობა, და
მისი მნიშვნელობა სახელმწიფოსთვის. ნაშრომის ძირითადი ნაწილი ეხება კვლევას
სოციალური

დაზღვევის

განვითარებას

და

მის

ხარისხსს.

კვლევით

ნაწილში

წარმოდგენილი იქნება კვლევის მეთოდოლოგია და მიღებული შედეგების ანალიზი.
გამოვავლინეთ სოციალური დაზღვევის ძლიერი და სუსტი მხარეები. კვლევის
შედეგად

მივდივართ

დაზღვევა

სრულად

დასკვნამდე,
არაა

რომ

მოსახლეობის

საქართველოში
ფენებზე

მოქმედი

მორგებული,

სოციალური
საჭიროებს

ცვლილებების შეტანას და დახვეწას. კვლევით დადგინდა, რომ სულ უფრო
აქტუალური

ხდება

სოციალურ

სფეროში

რეფორმების

განხორციელებისა

და

დაწყებული რეფორმების წარმატებით გაგრძელების აუცილებლობის საკითხი.

Abstract
This paper presents the research and development of quality indicators for the analysis of social
insurance in Georgia. The first part will focus on the history and social security insurance and its
importance for the country. The main part of the paper deals with the study of the development and
the quality of social insurance. Part of the research will be presented in the methodology and the
results of the analysis revealed the strengths and weaknesses of social insurance. As a result, we
come to the conclusion that the study of the Social Insurance of Georgia will not require to the
adjusted population groups and it will be changes and will be smartened. Research revealed that
more current is successfully launched reforms in the social sector to reforms and the need for
continuing it.
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მადლობა

სამაგისტრო თემაზე მუშაობისას გაწეული დახმარებისთვის და ნაშრომის შექმნაში
შეტანილი წვლილისთვის, დიდ მადლობას ვუხდი ჩემს ხელმძღვანელს, ჯანდაცვისა და
დაზღვევის სკოლის დირექტორს, ბატონ თენგიზ ვერულავას.
ასევე მადლობას ვუხდი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და
ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამის „ჯანდაცვის პოლიტიკა და
მენეჯმენტი“ დოქტორანტს, მაგდა ასათიანს.
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