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აბსტრაქტი 

 

 

სამაგისტრო ნაშრომში განხილულია საკანონმდებლო ბაზის როლი ტურიზმის 

ინდუსტრიის განვითარებისათვის. აღწერილია და შესაბამისი თეორიული თუ 

პრაქტიკული ცოდნის საფუძველზე ჩვენი და სხვა ქვეყნის კანონები და სტანდარტები. 

კვლევის მიზანია აღწეროს თუ რა პრობლემებისა და გამოწვევების წინაშე დგას 

საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრია დღეს და მათგან რა ნაწილია გამოწვეული 

მოძველებული ტურიზმის კანონის მიზეზით. 

ნაშრომის აქტუალურობა განპირობებულია იმით, რომ დღეისათვის საქართველოს 

ტურიზმის სახელმწიფო პოლიტიკის დინამიურობის მიუხედავად, აღნიშნული 

მიმართულებით სამუშაო ჯერ კიდევ ბევრია, შესასწავლი და დასაგეგმია რა 

აუცილებელი ცვლილებების შეტანა იქნება საჭირო, ტურიზმის მდგრადი 

განვითარებისა და მთლიანი ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების 

ხელშეწყობის მიზნით. 

ნაშორმი მოიცავს სარჩევს, ქართულ და ინგლისურ აბსტრაქტებს, შესავალს, 

ძირითად ნაწილს, დასკვნასა და გამოყენებული ლიტერატურის სიას. 

 

 

საკვანძო სიტყვები: ტურიზმის პოლიტიკა, საკანონმდებლო ბაზა, ტურიზმი, 

პოლიტიკა. 
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Abstract 

 

 

In our master’s degree project, we discuss role of the tourism legislation. We describe 

examples of our and other countries, based on specific theoretical or practical knowledge. 

Object of the research is to find what problems may occur in tourism industry of Georgia 

and what percentage of the problems caused by outdated tourism legislation. 

Topicality of the project is caused by dynamic development of the tourism in Georgia, 

when there is no developments in tourism legislation, for this goal, researches should be 

performed and necessary changes planned beforehand, to support sustainable development of 

tourism and to improve overall economics of Georgia. 

Project consists of table of contents, abstract in Georgian and in English languages, 

introduction, main objective, conclusion and bibliography. 
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