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Summary 
Otar Buskivadze's dissertation thesis “Characteristics of Decision-making in Entropy 

Management“ comprises an introduction, a literature review, three chapters, and a conclusion. 
The relevance of the topic is justified in the introduction, which is reflected because the 

economy of Georgia has been in a state of transition to a market economy for more than a 
quarter of a century. Unfortunately, during this time, domestic enterprises not only failed to 
overcome the problems inherited from the Soviet period (disproportions in economic 
development, low labor productivity, and high dependence on imports for introducing new 
technologies) but also gained new ones. The most destructive for the country was the 
„institutional vacuum“, which arose because of the destruction of old socio-economic 
institutions, while new ones are still in the process of formation. This led to the fact that 
Georgian enterprises today work under the conditions of an „economy of natural persons“, and 
their work is subject only to the short-term interests of certain groups of internal agents of the 
company, external investors related to business activities, and regional authorities. Other 
specific problems arise from this: the disruption of the internal connections of the industry and 
the existing connections between production and the scientific industry, inhibition of 
reproduction processes, an increase of social tension in labor collectives, and so forth. 

The world economy is moving into the sixth technological stage, where the operation of 
enterprises will be based on informational, cognitive, biological, social, and nanotechnological 
convergence. This means that engineering, which was originally the basis of industrial 
production, in the new conditions of life is not limited only to the processes of turning materials 
into finished products, but includes all aspects of enterprise activity: from giving the necessary 
properties to raw materials by changing the structure - to the design of intangible assets. This 
should lead to the fact that in the new economy, industrial enterprises will not adapt to the 
existing technical, natural, social, and humanitarian factors, but will themselves transform them 
in accordance with the needs of production. 

Thus, in the economy of Georgia, there is an overlapping of two big bifurcation processes 
at the country and the world level. As a result, the number of local crises on the development 
trajectories of individual enterprises increases like an avalanche. Moreover, at every critical 
moment, the rate of change of factors that influence their work and cause uncertainty increases. 
This means that more and more problems in the activity of industrial facilities require decision-
making in emergency mode and in conditions of incomplete information. This dialectical 
contradiction is difficult for most enterprises to overcome and leads to failure in the competitive 
struggle. 

At the end of 2018, the growing trend of uneven distribution of enterprise incomes 
strengthened around the world. In Georgia, this led to an increase in the number of bankruptcies 
(by 20-25% annually) and complete industrial incapacity, reducing the production volume to 
the last years of the Soviet Union (according to the results of 2018, it was about 85% of the 
1991 value). 

There is reason to assume that the negative aspects arising under the influence of 
turbulence in the activities of enterprises are caused by the weakness of organizational 
management. Even in enterprises that are characterized by a stable range of production and 
established traditions, rapid changes in the external environment lead to the emergence of 
extraordinary problems that cannot be solved with the help of the existing managerial arsenal. 
In the case of innovative enterprises, outsourcing problems acquire a serial character. In order 
to detect and eliminate them in time, managers are forced to constantly work in „alarm“ mode. 
As a result, new opportunities are neglected, which further worsens the situation and reduces 
the prospects for success. 

It is clear that the attempt to solve the problems of organizational management by 
considering it as a business process, which creates a movement from the existing state to the 
necessary one, does not lead to positive results. It should be assumed that a solution cannot be 
found within the existing paradigm, and organizational management must necessarily move to 
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a fundamentally new dimension. This idea is traceable in recent scientific publications, but so 
far in the form of a concrete hypothesis. The arguments and conclusions presented in it can be 
interpreted as the germs of systemic economic theory, in which the contours of a new paradigm 
can already be seen. 

Using modeling tools in organizational management implies that the decision-making 
person (GMP) forms the first aggregates of information about the controlled industrial object 
and its environment and then builds the relationships between them. These dependencies form 
the model prototype or primary model. In addition, both information aggregates and the 
relationships between them are subject to detailing, refinement, and systematic codification, 
because of which a working model is formed, which is useful for deciding. The described 
process involves two difficulties. The first lies in the strong dependence of the transition 
between the two stages on the experience and intuition of the decision-maker. It related the 
second difficulty to the highly dynamic nature of the modern economy and the increase in the 
number of non-standard problems in the work of enterprises that require urgent solutions. There 
are currently no tools supporting the model. But for the field of organizational management, 
which is related to the solutions of emergency tasks in the conditions of incomplete information, 
it is necessary to find, develop, and implement new approaches, methods, and algorithms 
necessary for their support and integrate all these into the general model of management. In 
fact, we conducted our dissertation research in this direction. 

In the first chapter of the work, „Modern Organizational Management and 
Methodological Directions for the Search for Solutions“, the author has discussed 
organizational management based on different concepts; choosing a new methodological 
direction in the search for solutions to current problems of organizational management. 

In the second chapter of the work, „Entropy and Anti-entropy Paradigm in 
Management“, the author has considered entropy as an informative measure of the company 
and its management problem; classification of types of entropy and entropy as a measure of 
company's information, and management problem. 

In the third chapter of the work, „Peculiarities of Decision-making in Organizational 
Management“, the author analyzes the general approach to the development of emergency 
decisions in case of the occurrence of unforeseen factors; a new system of enterprise 
performance indicators in the development and implementation of new production 
technologies; Development of solutions in the field of attracting financial resources in 
production, problems arising at this time and approaches to their overcoming. 

In the fourth chapter of the work, „Perspectives for the Development and 
Implementation of the Concept and Tools for the Justification of Management Decisions“, the 
author discusses the potential users of the developed tools for the justification of management 
decisions; Distribution of information flows among managers using new decision justification 
tools. 

The conclusion contains the general results of the research, conclusions, and methodical 
and applied recommendations. 

The thesis consists of 136 pages and consists of an introduction, a literature review, four 
chapters, a conclusion, and a list of sources used. The paper is accompanied by an appendix. 

 
სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. მეოთხედ საუკუნეზე მეტია, რაც საქართველოს 

ეკონომიკა საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის მდგომარეობაშია. სამწუხაროდ, უნდა 

ვაღიაროთ, რომ ამ ხნის განმავლობაში, შიდა საწარმოებმა არამარტო ვერ გადალახეს 

საბჭოთა პერიოდიდან მემკვიდრეობით მიღებული პრობლემები (დისპროპო-
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რციები ეკონომიკურ განვითარებაში, შრომის დაბალი პროდუქტიულობა, ახალი 

ტექნოლოგიების დანერგვის  მაღალი დამოკიდებულება იმპორტზე), არამედ 

ახლებიც შეიძინეს. ქვეყნისათვის ყველაზე დამღუპველი გახდა „ინსტიტუციონა-

ლური ვაკუუმი“, რომელიც ძველი სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტების 

განადგურების შედეგად წარმოიშვა, როცა ახლები ჯერ კიდევ ფორმირების 

პროცესშია. ამან განაპირობა ის, რომ ქართული საწარმოები დღეს მუშაობენ 

„ფიზიკური პირების ეკონომიკის“ პირობებში, ხოლო მათი მუშაობა ექვემდებარება 

ექსკლუზიურად კომპანიის შიდა აგენტების გარკვეული ჯგუფების, ბიზნეს 

საქმიანობასთან დაკავშირებული გარე ინვესტორების და რეგიონული ხელისუფ-

ლების მოკლევადიან ინტერესებს. აქედან გამომდინარეობს კონკრეტული ხასიათის 

სხვა პრობლემები: ინდუსტრიის შიდა კავშირებისა და წარმოებასა და სამეცნიერო 

ინდუსტრიას შორის არსებული კავშირების მოშლა, კვლავწარმოებითი პროცესების 

დათრგუნვა, სოციალური დაძაბულობის ზრდა შრომით კოლექტივებში და ა.შ.  

ამავდროულად მსოფლიო ეკონომიკა მეექვსე ტექნოლოგიური ეტაპზე 

გადადის, სადაც საწარმოების ფუნქციონირება დაფუძნებული იქნება 

საინფორმაციო, კოგნიტიურ, ბიოლოგიურ, სოციალურ და ნანოტექნოლოგიურ 

კონვერგენციაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ინჟინერია, რომელიც თავდაპირველად 

წარმოადგენდა სამრეწველო წარმოების საფუძველს, ცხოვრების ახალ პირობებში არ 

შემოიფარგლება მხოლოდ მასალების მზა პროდუქტად გადაქცევის პროცესებით, 

არამედ მოიცავს საწარმოების საქმიანობის ყველა ასპექტს: სტრუქტურის შეცვლის 

გზით ნედლეულისთვის საჭირო თვისებების მინიჭებიდან - არამატერიალური 

აქტივების დიზაინამდე. ამან უნდა გამოიწვიოს ის ფაქტი, რომ ახალ ეკონომიკაში, 

სამრეწველო საწარმოები კი არ მოერგებიან არსებულ ტექნიკურ, ბუნებრივ, 

სოციალურ და ჰუმანიტარულ ფაქტორებს, არამედ თავად გარდაქმნიან მათ 

წარმოების საჭიროებების შესაბამისად. 

ამრიგად, საქართველოს ეკონომიკაში ადგილი აქვს ქვეყნის და მსოფლიო 

დონის ორი დიდი ბიფურკაციის პროცესის გადაფარვას. შედეგად, ცალკეული 

საწარმოების განვითარების ტრაექტორიებზე ადგილობრივი კრიზისების 

რაოდენობა ზვავივით იზრდება. მეტიც, ყოველ კრიტიკულ მომენტში იზრდება 

ფაქტორების ცვლილების ტემპი, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს მათ მუშაობაზე და 

განაპირობებს გაურკვევლობას. ეს ნიშნავს იმას, რომ სამრეწველო ობიექტების 
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საქმიანობაში არსებული სულ უფრო მეტი პრობლემა მოითხოვს გადაწყვეტილების 

მიღებას საგანგებო რეჟიმში და არასრული ინფორმაციის პირობებში. ეს დიალექტი-

კური წინააღმდეგობა საწარმოების უმეტესობისთვის ძნელად დასაძლევია და 

კონკურენტულ ბრძოლაში იწვევს წარუმატებლობას.  

2018 წლის ბოლოს, მთელს მსოფლიოში გაძლიერდა საწარმოების შემოსავ-

ლების არათანაბარი განაწილების ზრდის ტენდენცია. საქართველოში ამან 

გამოიწვია გაკოტრების რაოდენობათ ზრდა (ყოველწლიურად 20-25%-ით) და 

სრული ინდუსტრიული უუნარობა, დასცა წარმოების მოცულობა საბჭოთა 

კავშირის ბოლო წლების მაცვენებლებამდე (2018 წლის შედეგების მიხედვით, იგი 

შეადგენდა 1991 წლის ღირებულების დაახლოებით 85%-ს). 

არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ საწარმოების საქმიანობაში, 

ტურბულენტობის გავლენის ქვეშ წარმოქმნილი უარყოფითი ასპექტები 

გამოწვეულია ორგანიზაციული მენეჯმენტის სისუსტით. იმ საწარმოებშიც კი, 

რომლებსაც ახასიათებთ წარმოების სტაბილური დიაპაზონი და ჩამოყალიბებული 

ტრადიციები, გარე გარემოში მიმდინარე სწრაფი ცვლილებები იწვევს საგანგებო 

პრობლემების წარმოაქმნას, რომელთა მოგვარებაც შეუძლებელია არსებული მენე-

ჯერული არსენალის დახმარებით. ინოვაციური საწარმოების შემთხვევაში, 

შტატგარეშე პრობლემები იძენს სერიულ ხასიათს. მათი დროული გამოვლენისა და 

აღმოფხვრის მიზნით, მენეჯერები იძულებული არიან მუდმივად იმუშაონ „განგა-

შის“ რეჟიმში. შედეგად, უგულებელყოფილია ახალი შესაძლებლობები, რაც კიდევ 

უფრო მეტად აუარესებს სიტუაციას და ამცირებს წარმატების პერსპექტივებს. 

ცხადია, რომ ორგანიზაციული მენეჯმენტის პრობლემების გადაჭრის 

მცდელობა, მისი ბიზნეს პროცესად განხილვის გზით, რომელიც ქმნის მოძრაობას 

არსებული მდგომარეობიდან - საჭიროზე, არ იწვევს დადებით შედეგებს. უნდა 

ვივარაუდოთ, რომ არსებული პარადიგმის ფარგლებში გამოსავალი ვერ მოიძებნება 

და ორგანიზაციული მენეჯმენტი აუცილებლად უნდა გადავიდეს პრინციპულად 

ახალ განზომილებაში. ეს იდეა მიკვლევადია ბოლო სამეცნიერო პუბლიკაციებში, 

მაგრამ ჯერჯერობით კონკრეტული ჰიპოთეზის სახით. მასში მოყვანილი 

არგუმენტები და დასკვნები შეიძლება განიმარტოს, როგორც სისტემური 

ეკონომიკური თეორიის ჩანასახები, რომლებშიც უკვე ჩანს ახალი პარადიგმის 

კონტურები. 
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მოდელური ინსტრუმენტების გამოყენება ორგანიზაციულ მენეჯმენტში 

გულისხმობს, რომ გადაწყვეტილების მიმღები პირი (გმპ) აყალიბებს ინფორმაციის 

პირველად აგრეგატებს კონტროლირებადი სამრეწველო ობიექტისა და მისი 

გარემოს შესახებ, შემდეგ კი აგებს მათ შორის დამოკიდებულებებს. ეს 

დამოკიდებულებები ქმნიან მოდელის პროტოტიპს ან პირველად მოდელს. გარდა 

ამისა, როგორც ინფორმაციის აგრეგატები, ასევე მათ შორის არსებული 

ურთიერთობები ექვემდებარება დეტალიზირებას, დახვეწასა და სისტემურ 

კოდიფიკაციას, რის შედეგადაც ყალიბდება სამუშაო მოდელი, რომელიც 

გამოსადეგარია გადაწყვეტილებების მისაღებად. პრაქტიკაში, აღწერილ პროცესს 

თან სდევს ორი სირთულე. პირველი მდგომარეობს ორ ეტაპს შორის გადასვლის 

ძლიერ დამოკიდებულებაში გადაწყვეტილების მიმღები პირის გამოცდილებასა და 

ინტუიციაზე. მეორე სირთულე დაკავშირებულია თანამედროვე ეკონომიკის 

უაღრესად დინამიურ ბუნებასთან და საწარმოების მუშაობაში არასტანდარტული 

პრობლემების რაოდენობის ზრდასთან, რომლებიც საჭიროებენ სასწრაფო 

გადაწყვეტას. ამჟამად არ არსებობს მოდელის მხარდამჭერი ინსტრუმენტები. 

მაგრამ, მიუხედავად ამისა, ორგანიზაციული მენეჯმენტის სფეროსთვის, რომელიც 

დაკავშირებულია არასრული ინფორმაციის პირობებში საგანგებო ამოცანების 

გადაწყვეტილებებთან, აუცილებელია მათი მხარდაჭერისთვის საჭირო ახალი 

მიდგომების, მეთოდებისა და ალგორითმების მოძიება, შემუშავება, დანერგვა და ამ 

ყველაფრის ინტეგრირება მენეჯმენტის ზოგად მოდელში. ფაქტობრივად, ჩვენი 

სადისერტაციო კვლევა სწორედ ამ მიმართულებით ჩატარდა. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია სამრეწველო საწარმოებში 

პრობლემური სიტუაციების ფენომენოლოგიური მოდელირების მეთოდოლოგიისა 

და ინსტრუმენტების შემუშავება არასტანდარტული ენტროპიული პრობლემების 

გადაუდებელი გადაწყვეტისთვის და ამის საფუძველზე ორგანიზაციული მართვის 

მეთოდოლოგიისა და ინსტრუმენტების გაფართოება. 

ჩამოყალიბებული მიზანი იყოფა სამ ქვემიზნად, რომელთა მიღწევისთვისაც 

დასახულია და გადაწყვეტილია კონკრეტული გამოყენებითი ამოცანები. 

1. ორგანიზაციული და მენეჯერული გადაწყვეტილებების შემუშავების 

თანამედროვე მიდგომების ანალიზი და მათი გამოყენების პერსპექტივების 

შეფასება ახალ პოსტინდუსტრიულ ეკონომიკაში, როდესაც ბევრი გადაწყვეტილება 
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უნდა იქნას მიღებული შეზღუდულ დროში და მაღალი ენტროპიის  პირობებში: 

- ორგანიზაციულ მენეჯმენტში ეკონომეტრიული მოდელების გამოყენების 

გამოცდილების შესწავლა და მათი მშენებლობის ინსტრუმენტების შემუშავების 

პერსპექტივების შეფასება; 

- ორგანიზაციული მართვის მოდელების ანალიზი ქცევითი მიდგომის 

ფარგლებში და მათი პრაქტიკული გამოყენების საზღვრების დადგენა; 

- სისტემის მენეჯმენტის მიმდინარე მდგომარეობის შესწავლა და მისი 

მნიშვნელობის დადგენა მენეჯმენტის ეფექტიანობის გაუმჯობესებაში; 

- ორგანიზაციული მენეჯმენტის ერთიანი მოდელის ინსტრუმენტების 

ფორმირების პრინციპების ჩამოყალიბება და მიმართულებების განსაზღვრა. 

2. ფენომენოლოგიური მოდელირების გამოყენების მიმართულებების 

განსაზღვრა ორგანიზაციულ მენეჯმენტში: 

- ეკონომიკურ საგნობრივ სფეროში ფენომენოლოგიური მოდელირების 

გამოყენების მიზანშეწონილობის დასაბუთება; 

- ფენომენოლოგიური მოდელების აგების მეთოდოლოგიის მორგება გადაწყვე-

ტილების მიღების პროცესებთან, სამრეწველო საწარმოების ორგანიზაციულ 

მართვაში; 

- სამრეწველო ეკონომიკური სისტემების ფენომენოლოგიური მოდელირების 

ნოტაციური ენის საფუძვლების შემუშავება; 

- ორგანიზაციული და მენეჯერული გადაწყვეტილებების გამომუშავებისათვის 

ფენომენოლოგიური მოდელირების შემუშავებული ინსტრუმენტების გამოცდა. 

3. ორგანიზაციული მართვის ახალი ინსტრუმენტების დანერგვის 

წინადადებების შემუშავება: 

- ფენომენოლოგიური მოდელირების ხელსაწყოების გამოყენების თავისებუ-

რებების განსაზღვრა სამრეწველო წარმოების კონკრეტულ ქვესექტორებში; 

- საწარმოებში გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა შორის უფლებამოსილების 

განაწილების ძირითადი პრინციპების ჩამოყალიბება ფენომენოლოგიური 

მოდელირების ინსტრუმენტების გამოყენებით; 

- გადაწყვეტილების მიმღებებ პირებს შორის ინფორმაციის ნაკადების მიმართუ-

ლებებისა და ხასიათის განსაზღვრა ფენომენოლოგიური მოდელირების 

გამოყენებისას, გადაწყვეტილების შემუშავებისა და მიღების პროცესში. 
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თემის შესწავლის მდგომარეობა. ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე, 

სამრეწველო საწარმოებში შეიძლება გამოიყოს ორგანიზაციული და მენეჯერული 

გადაწყვეტილებების შემუშავების სამი ზოგადი მიდგომა: ეკონომეტრიული, 

ქცევითი და სისტემური. ეკონომეტრიული მიდგომა დაკავშირებულია ოპერაცი-

ების კვლევის ინსტრუმენტებთან და ეკონომეტრიკასთან, იგი წარმოდგენილია 

ადგილობრივი და უცხოელი მეცნიერების ფართო სპექტრის ნაშრომებში: რ. 

აკკოფი, რ. ბელმანი, ს. ბირი, ნ. ვინერი, ლ. კანტოროვიჩი, ა. კოფმანი, მ. კრასი, გ. 

კუნი, უ. ტაკერი, ბ.მანდელბროტი, ლ.ფორდი, დ. ფულკერსონი, ვ. ჩერმენი, გ. 

დანციგი, მ. თხაპი და ა.შ. იგი ემყარება გადაწყვეტილების მიღების პროცესის 

ყოვლისმომცველ მათემატიზაციას და მოდელების მიმართ აყენებს მხოლოდ ერთ 

მოთხოვნას - ცვლადების დამოუკიდებლობას, რომლებიც გამოიყენება მართვის 

ობიექტის და მის ელემენტებს შორის ურთიერთობების აღსაწერად. მაგრამ ამ 

დამოუკიდებლობის შენარჩუნება ხერხდებოდა მხოლოდ განხილული მიდგომის 

განვითარების ადრეულ ეტაპზე. რაც უფრო რთულდებოდა საზოგადოების 

ეკონომიკური ცხოვრება, მით უფრო მჭიდრო ხდებოდა ინდუსტრიული 

საწარმოების ეკონომიკური სისტემების ელემენტებსა და მათ გარე გარემოს შორის 

ურთიერთობა, რამაც გამოიწვია ეკონომეტრიული მოდელების პრაქტიკული 

გამოყენებისა და სიზუსტის შემცირება. 

ქცევითი მიდგომა ჩამოყალიბებულია რ. ლუჩეს, დ. არიელის, რ. თალერის 

ნაშრომებში. მათი იდეების მიხედვით, გადაწყვეტილების მიღების პროცესი 

ძირითადად დამოკიდებულია მენეჯერის პიროვნების ფსიქო-ემოციურ 

ფაქტორებზე. ქცევითი მიდგომის კიდევ ერთი ინტერპრეტაცია შემოგვთავაზა ი. 

ადიზესმა, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს მენეჯერების ფსიქოტიპებზე, იმის 

მიხედვით, თუ როგორ ახორციელებენ მენეჯმენტის 4 ფუნქციას - აღსრულებას, 

ადმინისტრირებას, მეწარმეობას და ინტეგრაციას. 

სისტემური მიდგომის საფუძველს წარმოადგენს ეკონომიკისა და 

მენეჯმენტის ახალი სისტემური თეორიის დებულებები, რომლებსაც ვხვდებით ჯ. 

კორნაის, გ. კლაინერის, დ. ო'კონორის, ს. ფალკოს და სხვების ნაშრომებში. მათ მიერ 

სისტემებისა და სისტემურობის გაგების შესახებ ჩამოყალიბებული იდეები, 

წარმოადგენს სისტემების კლასიკური თეორიის დებულებების შემოქმედებით 

განვითარებას, რომლებიც ჩამოყალიბებულია ლ. ბერტალანფის, გ. ჰაკენის, ი. 



10 

ტაკაჰარას ნაშრომებში და არ შედიან მათთან კონფლიქტში. არსებობს საფუძველი 

ვიფიქროთ, რომ ორგანიზაციული მენეჯმენტის ახალი მეთოდოლოგია, რომელიც 

ამ სიმბიოზზე უნდა იყოს აგებული, უფრო ჰარმონიულს გახდის მიკრო დონის 

მართვადი სამრეწველო ობიექტების ფუნქციონირებას. ეს კი იქნება საფუძველი 

ეკონომიკის მეზო და მაკრო დონეზე სისტემების განვითარების ჰარმონიზა-

ციისთვის. 

სფეროს გადაუჭრელმა საკითხებმა განსაზღვრა ამ სადისერტაციო კვლევის 

მიზანი, ამოცანები და სტრუქტურა. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე. კვლევის სამეცნიერო სიახლე მდგომარეობს 

სამრეწველო ეკონომიკური სისტემების ფენომენოლოგიური მოდელების 

აგებისადმი მეთოდოლოგიური მიდგომების შემუშავებაში, ორგანიზაციულ 

მენეჯმენტში შტატგარეშე ამოცანების გადაუდებელი გადაწყვეტის მხარდასაჭერად 

ინსტრუმენტების ზოგადი კონტურების და შემადგენლობის განსაზღვრაში და მათი 

იმპლემენტაციის მეთოდოლოგიური რეკომენდაციების შემუშავებაში. კერძოდ: 

1. დასაბუთებულია ფენომენოლოგიური მოდელირების, როგორც შერჩეული 

სფეროში ენტროპიის პირობებში მიღებული გადაწყვეტილების მხარდაჭერის 

ინსტრუმენტის, არჩევანი; 

2. შემუშავებულია კლასიფიკაციის ნიშნები, რომლებიც, არსებულისგან განსხვავე-

ბით, გამოიყენება ადგილობრივი ინდუსტრიული მეგასისტემის ელემენტების 

დროსა და სივრცეში ურთიერთობის შესახებ აარსებული არასრული 

ინფორმაციისა და ენტროპიის პირობებში;  

3. გამოყოფიალია ინდიკატორთა ერთობლიობა, რომელიც, არსებულისგან 

განსხვავებით, გამოიყენება ენტროპიის პირობებში ადგილობრივი ინდუსტრი-

ული მეგასისტემის ფუნქციონირების დასახასიათებლად, რომლის სპეციფიკის 

შესახებ არსებული ინფორმაცია და მათი ფენომენოლოგიურ მოდელებში 

ჩართვა არასრულია. ამ შესაძლებლობების გამოყენებადობა მიღწეულია იმის 

ხარჯზე, რომ ინდიკატორები ასახავს რესურსების გაცვლის პროცესების ნაკადს, 

რომელიც ინიცირებულია ორგანიზაციული მენეჯმენტის ძირითადი ფუნქცი-

ებით და ხორციელდება ნებისმიერ ინდუსტრიულ მეგასისტემაში, მიუხედავად 

ოპერაციული პირობების სპეციფიკისა (შესრულება, ადმინისტრირება, 

მეწარმეობა, ინტეგრაცია). 
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4. შემუშავებულია ადგილობრივი ინდუსტრიული მეგასისტემის დეტალური 

ფენომენოლოგიური მოდელი, რომელიც განკუთვნილია ორგანიზაციული და 

მენეჯერული გადაწყვეტილების შესამუშავებლად, რომელის ფარგლებშიც ის 

განიხილება, როგორც წყვილი ქვესისტემის ურთიერთქმედების შედეგი და 

გაერთიანებულია მათ შესახებ არსებული ინფორმაციის გამოყენების ობიექ-

ტური, - გარემოსდაცვითი დროით, პროექტული - პროცესის დროით. შემუშავე-

ბული მოდელი, არსებულისგან განსხვავებით, ითვალისწინებს გადაწყვეტი-

ლების მიმღები პირის აზროვნების თავისებურებებს, რომლის ფარგლებშიც, 

ინტუიციურად ხდება პირველად გამოყენებული ინფორმაციის და მსგავსი 

გადაწყვეტილებებისთვის ადრე გამოყენებული ინფორმაციის შეთანხმება; 

5. შემუშავებულია სამრეწველო ეკონომიკური სისტემის ელემენტებსა და მის 

ადგილობრივ გარემოს შორის რესურსების გაცვლის ფენომენოლოგიურ 

მოდელებზე დაფუძნებული ორგანიზაციული და მენეჯერული გადაწყვეტი-

ლებების შემუშავების ალგორითმი. არსებულ ალგორითმებთან შედარებით, ის 

თავიდანვე ისახავს მიზნად ენტროპიის პირობებში სარმოშობილი ამოცანების 

გადაწყვეტილებების შემუშავების პროცესის ფორმალიზებას, როდესაც უცნობია 

მათ რაოდენობრივ პარამეტრებს შორის დამოკიდებულება და მათი 

იდენტიფიკაციის დრო. 

ნაშრომის პრაქტიკულ მნიშვნელობა. მდგომარეობს სამრეწველო საწარმოებში 

ორგანიზაციული მენეჯმენტის ეფექტიანობის გასაუმჯობესებლად შემუშავებულ 

კონკრეტულ რეკომენდაციებში, ენტროპიისა და გადაწყვეტილების მიღებაზე 

შეზღუდული დროის მქონე სიტუაციებში.  

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომი შესრულებულია 136 

გვერდზე, შედგება შესავლის, სამეცნიერო ლიტერატურისა და სხვა წყაროთა 

მიმოხილვის, ოთხი თავის, თერთმეტი პარაგრაფის, დასკვნისა და გამოყენებულ 

წყაროთა ნუსხისაგან. ნაშრომს ახლავს ცხრილები, დიაგრამები და დანართი. მისი 

შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. თანამედროვე ორგანიზაციული მენეჯმენტი და მეთოდოლოგიური 

მიმართულებები გადაწყვეტილების საძიებლად 
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1.1. სხვადასხვა კონცეფციაზე დაფუძნებული ორგანიზაციული მენეჯმენტი 

1.2. ახალი მეთოდოლოგიური მიმართულების არჩევა ორგანიზაციული 

მენეჯმენტის აქტუალური პრობლემების გადაწყვეტის ძიებაში 

თავი 2. ენტროპიისა და ანტიენტროპიის თავისებურებები მენეჯმენტში 

2.1. ენტროპია, როგორც კომპანიისა და მისი მართვის პრობლემის 

ინფორმაციული საზომი 

2.2. ენტროპიის სახეთა კლასიფიცირება 

2.3. ენტროპია, როგორც კომპანიის ინფორმაციის და მართვის პრობლემის        

საზომი 

თავი 3. გადაწყვეტილების მიღების თავისებურებები ორგანიზაციულ 

მენეჯმენტში 

3.1. საგანგებო გადაწყვეტილებების შემუშავების ზოგადი მიდგომა 

გაუთვალისწინებელი ფაქტორების წარმოქმნის შემთხვევაში 

3.2. საწარმოს საქმიანობის ინდიკატორების ახალი სისტემა წარმოების ახალი 

ტექნოლოგიების შემუშავებასა და დანერგვაში 

3.3. გადაწყვეტილებების შემუშავება წარმოებაში ფინანსური რესურსების 

მოზიდვის სფეროში: პრობლემები და მიდგომები მათი დაძლევისადმი 

თავი 4. მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების დასაბუთების კონცეფციისა და 

ინსტუმენტების განვითარებისა და დანერგვის პერსპექტივები 

4.1. მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების დასაბუთების შემუშავებული 

ინსტრუმენტების სავარაუდო მომხმარებლები 

4.2. ინფორმაციული ნაკადების განაწილება მენეჯერებს შორის 

გადაწყვეტილების დასაბუთების ახალი ინსტრუმენტების გამოყენებით  

4.3. შემუშავებული კონცეფციისა და ინსტრუმენტების დანერგვა                       

მენეჯერების მომზადების სასწავლო პროცესში 

გამოყენებული წყაროების ნუსხა 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

თავი 1. თანამედროვე ორგანიზაციული მენეჯმენტი და მეთოდოლოგიური 
მიმართულებები გადაწყვეტილების საძიებლად 

მენეჯმენტის მეცნიერების განვითარების თანამედროვე ეტაპზე შეიძლება 
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გამოიყოს ეკონომიკური სისტემების ორგანიზაციული მართვის სამი ძირითადი 

კონცეფცია, რომლებიც მისი ბუნებისა და არსის გასაგებად გვთავაზობენ საკუთარ 

მიდგომებს. პირველი მათგანი ყურადღებას ამახვილებს ეკონომიკურ სისტემებში 

განხორციელებული ბიზნეს-ტრანზაქციების რაოდენობრივ ანალიზზე; მეორე - 

მართვის პროცესის ქცევით ასპექტებზე; მესამე - სისტემური მიდგომის 

გამოყენებაზე ორგანიზაციულ მენეჯმენტში. ეს თავი ეძღვნება ამ კონცეფციების 

შედარებით ანალიზს იმ თვალსაზრისით, თუ რამდენად გვაძლევს მათ მიერ 

შემოთავაზებული ორგანიზაციული მენეჯმენტის ინსტრუმენტების არსენალი 

რეალური პრობლემების გადაჭრის საშუალებას, რომელთაგან არასრული 

ინფორმაციისა ენტროპიის პირობებში ამოცანების საგანგებო გადაწყვეტილების 

შემუშავების პრობლემა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ასევე განიხილება ამ 

პრობლემების დაძლევის შესაძლებლობა ცოდნის სხვა სფეროებიდან ნასესხები 

სამოდელო ინსტრუმენტების დახმარებით. 

ოპერაციების კვლევის ინსტრუმენტებზე დამყარებული ორგანიზაციული 

მენეჯმენტის კონცეფციის წინაპირობები ჩამოყალიბდა 1920-იან წლებში, რუსი 

მეცნიერის ა. ა. ბოგდანოვის ნაშრომებში, რომელმაც ახალი მეცნიერების, 

„ტექტოლოგიის” (სიტყვასიტყვით - „მშენებლობის მეცნიერება“) შექმნა დააფიქ-

სირა. მაგრამ ეს მეცნიერება ძალიან გავდა „ორგანიზაციული მენეჯმენტის“ 

კონცეფციას, ხოლო „ახალი მეცნიერების“ ორი ძირითადი პრინციპი კი შემდგომში 

საფუძვლად დაედო ორგანიზაციული მენეჯმენტის კონცეფციას, სადაც ყველაფერი 

დაფუძნებულია ოპერაციების კვლევაზე: 

• მენეჯერული გადაწყვეტილებების სამეცნიერო ვალიდობა. ამ პრინციპის 

მიხედვით, ორგანიზაციულ მენეჯმენტში მიღებული გადაწყვეტილებები უნდა 

ეფუძნებოდეს არა მენეჯერის (ან მენეჯერთა ჯგუფის) სუბიექტურ შემეცნებით 

შესაძლებლობებს, არამედ მართულ სისტემაში მიმდინარე პროცესების 

მეცნიერული ანალიზის შედეგებს და მის ინდიკატორებს შორის არსებული 

სტაბილური დამოკიდებულების გამოვლენას. 

• ცოდნის ინტერდისციპლინური ინტეგრაცია გადაწყვეტილების შემუშავების 

პროცესში. ეკონომიკური სისტემები, რომლებიც წარმოადგენენ ორგანიზაცი-

ული მენეჯმენტის ობიექტებს, მიეკუთვნებიან სოციალურ-ჰუმანიტარულს 

მეცნიერებას, მაგრამ  ობიექტური შედეგების მისაღებად, მათი შესწავლა უნდა 
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ეფუძნებოდეს საბუნებისმეტყველო მეცნიერების ინსტრუმენტებს. 

1940-იანი წლების მეორე ნახევარში ეს პრინციპები განაახლა და ხელახლა 

ჩამოაყალიბა აშშ-ში მათემატიკოსმა ნ. ვინერმა. მან შეიმუშავა სამეცნიერო 

დისციპლინის კონცეფცია, რომელიც შინაარსით ტექტოლოგიის მსგავსი იყო. 

მაგრამ ნ. ვინერმა მას უწოდა ახალი სახელი - კიბერნეტიკა. ნ. ვინერმა გააფართოვა 

ამ ტერმინის ინტერპრეტაცია და განმარტა იგი, როგორც ყველა ტიპის სისტემის - 

ბუნებრივის, ხელოვნურის და სოციალურის მართვა: 

1) მენეჯმენტის კანონების იზომორფიზმი, რომლის მიხედვითაც არსებობს 

შემეცნების უნივერსალური მეთოდები, რომლებიც ერთნაირად კარგად გამო-

იყენება ბუნებრივ, ხელოვნურ და სოციალურ სისტემებთან მიმართებაში. ამ შემეც-

ნების მეთოდებს ეფუძნება მართვის უნივერსალური პრაქტიკული მეთოდებიც, 

რომლებიც ასევე თანაბრად გამოიყენება ყველა ტიპის სისტემასთან მიმართებაში; 

2) მენეჯმენტის, უპირველეს ყოვლისა, როგორც საინფორმაციო პროცესის, 

განხილვა, რომლის საფუძველს წარმოადგენს მართვადი სისტემის ელემენტებსა და 

მის გარე გარემოს შორის ინფორმაციის უწყვეტი გადაცემა, წინა და საპირისპირო 

მიმართულებით. 

ოპერაციების კვლევაზე დაფუძნებული კონცეფციის ფარგლებში სამრეწვე-

ლო საწარმოების ორგანიზაციული მართვა განიხილება, როგორც საინჟინრო 

საქმიანობის ანალოგი, რომელიც დაფუძნებულია რაოდენობრივ პარამეტრებთან 

მუშაობაზე. აქ მთავარ კონცეფციას წარმოადგენს „ოპერაცია“, რომელის ქვეშაც მო-

იაზრება ღონისძიება, რომელიც მიმართულია მართვადი საწარმოს მიზნების მისაღ-

წევად. სამრეწველო ეკონომიკური სისტემა არის შედარებით იზოლირებული ეკო-

ნომიკური ერთეული, რომელიც აწარმოებს გარკვეულ სამუშაოებს, პროდუქტებს ან 

მომსახურებას. მისი ფუნქციონირება არის ურთიერთდაკავშირებული ოპერაციების 

ერთობლიობა, რომელიც ხორციელდება განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში. 

ფუნქციონირების მიზანია რაოდენობრივად გაზომვადი შედეგების მიღწევა 

– ეს ის პარამეტრებია, რომლებიც არ არის პირდაპირ  დამოკიდებული მენეჯერზე. 

მათ გარდა, სამრეწველო ეკონომიკურ სისტემას გააჩნია რაოდენობრივი პარამეტ-

რებიც, რომლებსაც უშუალოდ თავად მენეჯერი ადგენს. ოპერაციების კვლევაზე 

დაფუძნებული კონცეფცია მომდინარეობს იმ იდეიდან, რომ პარამეტრების ორ მი-

თითებულ ჯგუფს შორის არსებობს სტაბილური დამოკიდებულებები, რომლებიც 
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შეიძლება გამოისახოს მათემატიკური მოდელით. მისი ზოგადი გარეგნობის 

განსაზღვრა წარმოადგენს პირველ ნაბიჯს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

 

თავი 2. ენტროპიისა და ანტიენტროპიის თავისებურებები მენეჯმენტში 

ენტროპიის ცნება პირველად გამოჩნდა თერმოდინამიკაში ენერგიის შეუქცე-

ვადი გაფრქვევის საზომის დასადგენად და მეცნიერებაში შევიდა კლაუზიუსმა 1865 

წელს, როგორც კარნოს თერმოდინამიკის ლოგიკური განვითარება. კონცეფციამ 

სწრაფად გადალახა ფიზიკის საზღვრები და შეაღწია სხვა დისციპლინებში. 

TSB Entropy-ში (ბერძნულიდან entropía - შემობრუნება, გარდაქმნა) ენტროპიის 

ცნება პირველად გამოჩნდა თერმოდინამიკაში ენერგიის შეუქცევადი გაფრქვევის 

საზომის დასადგენად და მეცნიერებაში შემოიტანა კლაუსიუსმა 1865 წელს, 

როგორც კარნოს თერმოდინამიკის ლოგიკური განვითარება. 

კონცეფციამ სწრაფად გადალახა ფიზიკის საზღვრები და შეაღწია სხვა 

დისციპლინებში: 

1) ინფორმაციის თეორიაში - სიტუაციის (შემთხვევითი ცვლადის) 

გაურკვევლობის საზომი სასრული ან ლუწი რაოდენობის შედეგებით, მაგალითად, 

ექსპერიმენტი, რომლის წინაშეც შედეგი ზუსტად არ არის ცნობილი. 

2) მართვისა და კონტროლის თეორიაში - მოცემულ პირობებში სისტემის 

მდგომარეობის ან ქცევის გაურკვევლობის საზომი. 

სისტემაში გაურკვევლობა არის სიტუაცია, როდესაც ინფორმაცია სისტემის და 

გარემოს შესაძლო მდგომარეობის შესახებ მთლიანად ან ნაწილობრივ არ არსებობს, 

როდესაც სისტემაში შესაძლებელია მოვლენები, რომელთა სავარაუდო მახასიათებ-

ლები უცნობია. რაც უფრო რთულია სისტემა, მით დიდია გაურკვევლობის 

ფაქტორის მნიშვნელობა მის განვითარებაში. 

ადამიანთ საზოგადოება, როგორც სისტემა, განვითარებისას ამცირებს 

საკუთარი აშლილობის ზომას პოზიტიური აქტივობით, რითაც აღწევს უფრო მეტ 

ორგანიზებას, მეტად მოწესრიგებულ რეგულირებას და მართვას. აქედან 

გამომდინარე, საზოგადოების ევოლუცია ანტიენტროპიულია, რადგან ის უფრო 

მეტ წესრიგს გვაძლევს. თუმცა, მაშინვე ჩნდება კითხვა: სად წავა შინაგანი 

აშლილობა? ფაქტია, რომ განუკითხაობა, ადამიანთა აქტივობების უარყოფითი 

მხარე, რომელიც მიმართულია ცხოვრების გაუმჯობესებისკენ, „არსად“ ქრება, 
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არამედ იშლება მდგენელებად და უცნაური სრულიად მოულოდნელი სახით 

შეიძლება დაბრუნდეს.  

როდესაც მოცემულ სისტემაში ენტროპია მცირდება, ჭარბი აშლილობა გარე 

სამყაროსკენ „იძვრება“, რაც ზრდის გარე სამყაროს (გარემოს) ენტროპიას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ენტროპია უდრის უწესრიგობის (ქაოსის), 

დეზორგანიზებულობის, გაურკვევლობის ზომას მხოლოდ მოვლენათა თანაბარი 

ალბათობით. რაც შეეხება ზოგად შემთხვევას, როდესაც მოვლენები არ არის 

თანაბრად სავარაუდო, ენტროპია უდრის უწესრიგობისა და წესრიგის ზომათა 

ჯამს. წონასწორობის თანამედროვე მოდელი განიხილავს ბუნების ციკლს, სადაც 

ნაწილებისა და მთელის შეფარდება აღწერილია „ოქროს პროპორციის“ წესით, 

რომელსაც ზოგჯერ ბუნების ჰარმონიის კანონს უწოდებენ. „ოქროს პროპორციის“ 

ეს კანონი „მუშაობს“ ცოცხალი და უსულო ბუნების, საზოგადოებისა და ეკონომიკის 

რიგი ზოგადი თვისებების აღწერისას. წესრიგისა და უწესრიგობის ზომების 

თანასწორობა განსაზღვრავს ბუნებისა და საზოგადოების ციკლის ბალანსს. 

გარდა ამისა, ცნობილია, რომ სისტემების განვითარებასთან ერთად ენტროპია 

ზოგიერთ პარამეტრში იზრდება, ხოლო სხვა პარამეტრებში მცირდება. სისტემის 

ზოგიერთი პარამეტრის მიხედვით წესრიგი, მოწესრიგება, ორგანიზებულობა 

იზრდება, სხვების მიხედვით კი პირიქით, წესრიგი და ორგანიზებულობა 

უარესდება. მთელი სისტემის გადასვლა უწესრიგობიდან წესრიგზე ყველა 

თვალსაზრისით არ ხდება. 

ბუნებასა და საზოგადოებაში სრული წესრიგის სურვილი უაზრო და მიუღწე-

ველია. ამიტომ საჭიროა მოიძებნოს წესრიგისა და უწესრიგობის ოპტიმალური 

თანაფარდობა, ე. ი. ბალანსი მათ შორის. იგივე ეხება კონტროლირებადობას და 

უკონტროლობას. ეს ნიშნავს, რომ არ უნდა ვისწრაფოდეთ ყველაფრის მართვისაკენ. 

რაღაც უნდა დარჩეს თვითმმართველობისა და თვითრეალიზაციისთვის, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერავითარი რესურსი ვერ იქნება საკმარისი. 

ნებისმიერი სისტემის განვითარება იწყებს შეზღუდვას, როდესაც მისი 

შენარჩუნებისთვის ის ირგვლივ ზედმეტ არეულობას ქმნის, ანუ მისი არსებობა 

ხდება ძალიან ძვირი, გარემოსთვის დამღუპველი. შედეგად, მექანიზმები, 

რომლებიც უზრუნველყოფდნენ შედარებით სტაბილურ მდგომარეობას წინა 

ეტაპზე, ხდება კონტრპროდუქტიული და გადაიქცევა მათ საპირისპირო მოვლენად 



17 

- ენტროპიის კატასტროფული ზრდის საშიშროებად. ასეთი სისტემა ან იღუპება ან 

„აღდგება“ გარემოსთვის ნაკლებად დამღუპველი სისტემის სახით. 

მეცნიერება, განათლება, კულტურა არის ანტიენტროპიული ფაქტორები და 

ზრდის საზოგადოების ნეგენტროპიას. 

ინფორმაციის მენეჯმენტი გაგებულია, როგორც მექანიზმი, როდესაც 

საკონტროლო მოქმედება არის იმპლიციტური, არაპირდაპირი, ინფორმაციული 

ხასიათისა და კონტროლის ობიექტს ეძლევა გარკვეული ინფორმაციის სურათი, 

რომელზეც ფოკუსირდება. როგორც მეცნიერება და პრაქტიკა გვიჩვენებს, 

შემთხვევების აბსოლუტურ უმრავლესობაში გარემო ფაქტორების ზემოქმედებას 

უარყოფითი გავლენა აქვს დაკვირვების ობიექტზე. ამ გავლენის შედეგია ცოცხალი 

სისტემის გადახრა შიდა გარემოს მახასიათებლების ყველა პარამეტრიდან, რომლის 

პირობებშიც მხოლოდ სიცოცხლეა შესაძლებელი.  

ცოდნის სხვადასხვა დარგში „გადარჩენის“ ცნებას იგივე ან მსგავსი მნიშვნე-

ლობა აქვს. ცოცხალი ორგანიზმისთვის გადარჩენა ნიშნავს ცოცხლად დარჩენას 

ავადმყოფობის, უბედურების, ნებისმიერი სხვა კრიზისული ფენომენის შემდეგ. უ. 

ეშბი მიიჩნევს ორგანიზაციის ამ თვისებას მისი ფუნქციონირების ეფექტურობის 

მთავარ კრიტერიუმად. ორგანიზაცია ითვლება „კარგად“, თუ ის სისტემას 

სტაბილურს ხდის წონასწორობის მდგომარეობის მიმართ. 

ყველა სისტემა გაუცნობიერებლად ისწრაფვის ბალანსისკენ. მაშასადამე, 

სისტემა, რომელიც გადადის ნებისმიერი მდგომარეობიდან წონასწორობის 

მდგომარეობაში, გადადის უფრო დიდი რაოდენობის მდგომარეობიდან უფრო 

მცირეზე. როგორც ჩანს, ის აკეთებს არჩევანს წმინდა ობიექტური გაგებით, რომ 

ზოგიერთი მდგომარეობა უარყოფილია მის მიერ (ის, რომელსაც ის ტოვებს), ზოგი 

კი შენარჩუნებულია (ისინი, რომელშიც ის გადადის). 

მოქმედი ორგანიზაცია შეიძლება იბრძოდეს ბალანსის მისაღწევად, მაგალი-

თად, პერსონალის სტაბილურობაში, მარაგის დონის შენარჩუნებაში, ფინანსებში, 

წარმოების მოცულობაში და ა.შ. თუმცა, ცოცხალი სისტემები უფრო მეტად 

მოძრაობენ რაიმე აღმავალი ვექტორით, ხოლო ეს ის შემთხვევაა, როდესაც სისტემა 

პრაქტიკულად არ უბრუნდება წარსულის წონასწორობის მდგომარეობას. მაგრამ ამ 

შემთხვევაშიც კი დასაშვებია წონასწორობის ცნების გამოყენება, თუ სისტემა 

სტაბილურად ვითარდება ცნობილი კანონის მიხედვით. ამრიგად, S-ფორმის 
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მრუდი არის ტიპიური ზრდის მრუდი, რომელიც ასახავს ბუნებაში მიმდინარე 

პროცესებს. ეს შეიძლება ვნახოთ ბიოლოგიის სფეროშიც ან ეკონომიკაშიც, 

მაგალითად, ციკლურობისა და ეკონომიკური ზრდის შემთხვევებში და სხვა.  

ენტროპია, როგორც კომპანიის მუშაობისა და მართვისთვის საჭირო 

ინფორმაციის საზომი, გამოიყენება გაურკვევლობის სიტუაციებში. 

ზოგადად, კომპანიის მთლიანი ენტროპიის (E∑) კონცეფცია არის კომპანიაში 

ბიზნეს პროცესების არეულობის ან გაურკვევლობის რაოდენობრივი საზომი და 

აჩვენებს, თუ ინფორმაციის რა რაოდენობა სჭირდება მენეჯმენტს (მენეჯერს) 

კომპანიის ბიზნეს პროცესის აღსაწერად. დროის კონკრეტული მომენტში. 

თითოეული კონკრეტული პროექტის ენტროპიის მნიშვნელობა გვიჩვენებს, 

თუ რამდენი ინფორმაციაა საჭირო იმისათვის, რომ შევძლოთ იმუშაოთ პროცესის 

გაურკვევლობის ან მისი ალბათობის პირობებში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

ენტროპია აჩვენებს მენეჯმენტის გადაწყვეტილების მიღების სისტემის საჭირო 

შესაძლებლობებს შესაძლო ალტერნატივებიდან რაციონალური გადაწყვეტილე-

ბების შესარჩევად პროექტის განხორციელების მთელი ციკლის განმავლობაში. 

ამრიგად, ენტროპიის პარამეტრის გამოყენებით, შეიძლება შეფასდეს 

მენეჯერის ან კომპანიის ლიდერის მენეჯმენტური ძალისხმევის ოდენობა, რომე-

ლიც საჭიროა გადაწყვეტილებების არჩევისთვის კონკრეტულ პროექტში ან ბიზნეს 

პროცესში გაურკვევლობის დასაძლევად. რაც უფრო დაბალია ენტროპია, მით 

ნაკლები ძალისხმევა მოუწევს მენეჯერს რაციონალური გადაწყვეტილებების 

არჩევისთვის. თუ ენტროპია დიდია, მაშინ მენეჯერმა უნდა მიიღოს მეტი 

გადაწყვეტილება, რათა შესაძლო ალტერნატივებიდან სწორი გამოსავალი აირჩიოს. 

ენტროპიის მნიშვნელობა გვიჩვენებს ინფორმაციის რაოდენობას, რომელიც 

საჭიროა თითოეულ კონკრეტულ პროექტში ან ბიზნეს პროცესში.  

კომპანიის ენტროპია აჩვენებს შესაძლო მდგომარეობებს, რომელშიც ის 

შეიძლება მოხვდეს. 

როგორც ნაჩვენებია ნაშრომში (დიაგრამაზე 2), ინფორმაცია ეწინააღმდეგება 

სისტემის მიდრეკილებას დეზორგანიზებისა და ენტროპიის გაზრდისკენ და ხელს 

უწყობს სისტემის უფრო ორგანიზებულ მდგომარეობაში მოყვანას შემდეგი 

ინსტრუმენტების გამოყენების საშუალებით: 

ა) შეზღუდვების დაწესება; 
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ბ) სისტემის თავისუფლების ხარისხების რაოდენობის შეზღუდვა; 

გ) მრავალფეროვნების შემცირება; 

დ) ორგანიზაციის ხარისხის ამაღლება. 

ამრიგად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ორგანიზაციის ხარისხი განისაზღვრება 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობით, რომელიც უზრუნველყოფს სისტემაში 

თანდაყოლილი ტენდენციების შეზღუდვას მრავალფეროვნების გაზრდის მიზნით. 

ნებისმიერი სისტემის განვითარება იწყებს შეზღუდვას, როდესაც მისი 

შენარჩუნებისთვის ის ქმნის ზედმეტ არეულობას ირგვლივ, ანუ მისი არსებობა 

ხდება ძალიან ძვირი, დამღუპველი გარემოსთვის. შედეგად, მექანიზმები, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ შედარებით სტაბილურ მდგომარეობას წინა ეტაპზე, 

ხდება კონტრპროდუქტიული და გადაიქცევა მათ საპირისპიროდ - ენტროპიის 

კატასტროფული ზრდის საშიშროებაში. ასეთი სისტემა ან იღუპება ან გარდაიქმნება 

გარემოსთვის ნაკლებად დამღუპველ სისტემად. 

მეცნიერება, განათლება, კულტურა არის ანტიენტროპიული ფაქტორები და 

ზრდის საზოგადოების ნეგენტროპიას. 

თითოეული კონკრეტული პროექტის ენტროპიის მნიშვნელობა გვიჩვენებს, 

თუ რამდენი ინფორმაციაა საჭირო იმისათვის, რომ ვიმუშაოთ პროცესის გაურ-

კვევლობის ან მისი ალბათობის მქონე სიტუაციაში. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, 

ენტროპია აჩვენებს მენეჯმენტის გადაწყვეტილების მიღების სისტემის საჭირო 

შესაძლებლობებს შესაძლო ალტერნატივებიდან რაციონალური გადაწყვეტი-

ლებების შესარჩევად პროექტის განხორციელების მთელი ციკლის განმავლობაში. 

ამრიგად, ენტროპიის პარამეტრის გამოყენებით, შესაძლებელია შეფასდეს 

მენეჯერის ან კომპანიის ლიდერის მენეჯმენტური ძალისხმევის ოდენობა, 

რომელიც საჭიროა გადაწყვეტილებების არჩევისთვის კონკრეტულ პროექტში ან 

ბიზნეს პროცესში გაურკვევლობის დასაძლევად. რაც უფრო დაბალია ენტროპია, 

მით ნაკლები ძალისხმევა მოუწევს მენეჯერს რაციონალური გადაწყვეტილებების 

არჩევისთვის. თუ ენტროპია უფრო დიდია, მაშინ მენეჯერმა უნდა მიიღოს მეტი 

გადაწყვეტილება, რათა აირჩიოს სწორი გამოსავალი შესაძლო ალტერნატივებიდან. 

ენტროპიის მნიშვნელობა აჩვენებს ინფორმაციის რაოდენობას, რომელიც საჭიროა 

თითოეულ კონკრეტულ პროექტში ან ბიზნეს პროცესში. 
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თავი 3. გადაწყვეტილების მიღების თავისებურებები ორგანიზაციულ 
მენეჯმენტში 

ამ თავში შემოთავაზებულია პროდუქციის წარმოების ახალი ტექნოლო-

გიების შექმნის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების დასაბუთებისადმი ახალი 

მიდგომა, თუ ამ დროს წარმოიქმნება  ტექნიკური ხასიათის ენტროპია. მიდგომა 

ეფუძნება მეგასისტემების ფენომენოლოგიური მოდელების აგებას, რომლებშიც 

წარმოიქმნება ენტროპიული პრობლემური სიტუაციები. 

მოცემული მიდგომის შემუშავებისას გამოვიყენეთ ამ კვლევის დასაწყისში 

შემოღებული ცნებები, რომლებიც დაკავშირებულია ორგანიზაციული მენეჯმენ-

ტის არსის გაგებასთან და ფენომენოლოგიური მოდელირების ახალ კონცეფციას-

თან. ისინი მოდიფიცირებულია განსახილველი სიტუაციების სპეციფიკის 

გათვალისწინებით. 

მეგასისტემის კონტექსტში განიხილება საწარმო, რომელიც აწარმოებს 

პროდუქტს (ან წარმოების ტექნოლოგიით მსგავს პროდუქტების ჯგუფს) უკვე 

არსებული ტექნოლოგიის მიხედვით, მაგრამ სურს განავითაროს და დანერგოს 

წარმოების ახალი ტექნოლოგია ისე, რომ მან ან შეავსოს არსებული, ან მთლიანად 

ჩაანაცვლოს იგი. საკვლევი საწარმოა რუსთავის მეტალურგიული ქარხანის 

ტერიტორიაზე წამოქმნილი ახალი საწარმო „GeoSteel”. 

საკვლევ კომპანიად ავირჩიეთ შპს „GeoSteel“. იგი გაადგილებულია საქარ-

თველოს ერთერთ ძლიერ სამრეწველო რეგიონში - ქვემო ქართლში, ქალაქ 

რუსთავში. სიტუაცირდება რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის ტერიტორი-

აზე, მაგრამ არ არის მისი სამართალმემკვიდრე.  აგრძელებს ამიერკავკასიის შავი 

მეტალურგიის დარგის ყოფილი გიგანტის - ქ. რუსთავის მეტალურგიული 

კომბინატის ტრადიციებს.  

წლების განმავლობაში კომპანიამ ბევრი მფლობელი შეიცვალა, ყავდა 

სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული მენეჯერები. დღეს იგი კარგი და მყარი 

რეპუტაციისთ სარგებლობს საქართველოსა და რეგიონის რკინის ნაკეთობათა 

ბაზარზე, ფინანსურად სტაბილური და განვითარებადია, ხოლო ეკონომიკური 

მაჩვენებლებით ერთერთი ლიდერია საქართველოს მსხვილ საწარმოთა შორის. 

დღეს კომპანია სტაბილურად განვითარებადია, მაგრამ პროგრესი შენელებუ-

ლია ორი მიზეზის გამო: პირველ რიგში ესაა ეკონომიკურ-პოლიტიკური სიტუაცია 
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რეგიონში და მსოფლიოში, უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო სანედ-

ლეულო ბაზა თანდათანობით მცირდება; მეორე მხრივ, საქართველოში გამოჩნდა 

კონკურენტი ფირმები, რომლებიც რკინის არმატურასა და სხვა ნაკეთობას სუბსტი-

ტუტებით ანაცვლებენ, კერძოდ, პლასტიკურ და მინა-ბოჭკოვანი პროდუქციით.  

კომპანიის მენეჯმენტს წარმოადგენს დირექტორი და მისი ორი მოადგილე - 

წამყვანი მენეჯერები. “GeoSteel”-ის მენეჯმენტი კომპანიის მომავალს ხედავს 

კმპანიის საერთაშორისო ბაზრებზე შეღწევასა და იქ გამაგრებაში.  

ცხადია, კვლევის პროცესში შევეცადეთ არა მხოლოდ ეკონომიკური 

მაჩვენებლების, არამედ კომპანიის განვითარების პერსპექტივების შესწავლაც. 

ცხრილებში 3, 4 და 5 წარმოდგენილია შესაბამისად კომპანიის სტრატეგიული 

მიზნების განსაზღვრის მახასიათებლები და მეთოდები, SWOT PEST-ანალიზები. 

დადებითი პასუხების მიღების შემდეგ ჩვენი კვლევა უფრო ღრმა და დეტალური 

გახდა. PEST-ანალიზი საჭირო გახდა იმიტომ,  რომ სამიზნე პერსპექტივების 

გააანალიზება საკმარისი არაა. ჩვენს შემთხვევაში დაგვჭირდა კომპანიის 

სტრატეგიული და ტაქტიკური მიზნების მიზანშეწონილობის შემოწმებაც (SWOT - 

ანალიზი ჩავატარეთ კომპანიაში). 

კვლევის შედეგად დადგენილია, რომ 2022 წელს კომპანიამ უნდა გამოყოს 7,1 

მილიონ ლარზე მეტი მძიმე ნარჩენების ღრმა დამუშავების ტექნოლოგიების 

შემდგომი განვითარებისთვის. ტექნოლოგიის შემქმნელებმა, სამუშაოს დასრულე-

ბის თარიღი უნდა განსაზღვრონ 1 წელიწადში და 4 თვეში, ხოლო შემდგომი 

განვითარების პროცესში ძირითადი ფონდების ღირებულებამ უნდა შეადგინოს 7,5 

მილიონ ლარზე მეტი. 

მიღებული მენეჯერული პარამეტრების ეკონომიკური მნიშვნელობა მდგომა-

რეობს შემდგომში: კომპანიის არსებული დოკუმენტაციის მიხედვით, 2022 წელს, 

მისი საინვესტიციო პორტფელის მთლიანი მოცულობა 2018-2021 წლების მაჩვენე-

ბელთან შედარებით უნდა შემცირდეს დაახლოებით 2-3-ჯერ. ამავდროულად, 

შემცირდება მყიდველების მხრიდან ლითონკონსტრუქციებზე და არმატურაზე 

არსებული მოთხოვნაც: თუ წინა 4 წლის განმავლობაში მისი წარმოებისა და 

გაყიდვების მოცულობა ყოველწლიურად აჭარბებდა 10 მილიონ ლარს, 2022 წელს 

ის  სავარაუდოდ შემცირდება დაახლოებით 7,5 - 8 მილიონამდე. ამგვარად, სახსრე-

ბის ინვესტიციის შესაძლებლობს, ისევე როგორც ლოთონნაკეთობათა ბაზარზე 
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არსებულ არასახარბიელო სიტუაციას, კომპანია მიჰყავს ამ პროდუქტის წარმოების-

თვის ახალი ტექნოლოგიების შემუშავებაში დაბანდებული ინვესტიციების 

მოცულობის შემცირების აუცილებლობამდე. ამ დასკვნას ასევე განაპირობებს ის 

ფაქტი, რომ გასული წლების განმავლობაში კომპანიამ უკვე ჩადო ამ პროექტში 2 

მილიონ ლარზე მეტი ინვესტიცია, მისი წარმატებული შედეგის პერსპექტივები კი 

ჯერ კიდევ ძალიან ბუნდოვანია და განვითარების არცერთ ტექნოლოგს არ შეუძლია 

წინასწარ განსაზღვროს, თუ როდის მოიტანს სამეცნიერო კვლევისა და 

განვითარების სამუშაოები სასურველ შედეგს. ამიტომ გონივრული იქნება, რომ 

კომპანიამ, არახელსაყრელი გარე სიტუაციის გათვალისწინებით, შეანელოს პროექ-

ტში განხორციელებული ინვესტიციის მასშტაბები მანამ, სანამ არ დაიკლებს 

ენტროპიის დონე და მეტი განსაზღვრულობა არ იქნება თვით კომპანიაშიც და 

ბაზარზეც. 

2022 წელს, კომპანიისათვის ასევე მიზანშეწონილია რამდენჯერმე შეამციროს 

პროდუქციის წარმოებიდან ამოღებული თანხების ოდენობა 9,3 მილიონ ლარამდე. 

მიზეზები იგივეა, რაც წინა შემთხვევაში: საწვავზე მოთხოვნის შემცირებით, მისი 

წარმოებისა და გაყიდვების მომგებიანობა დაეცემა წინა წლების 3-7%-დან 1%-მდე 

2022 წელს. და ამ პირობებში აუცილებელია დატვირთვის შემცირება, მით უმეტეს, 

რომ მისი გაზრდა არანაირად არ გააუმჯობესებს კომპანიის საინვესტიციო 

პორტფელის მთლიან მომგებიანობას მისი მოცულობის მრავალჯერადი 

შემცირების ფონზე. 

2022 წელს, როგორც პროდუქციის მიწოდებაზე, ასევე სახსრების 

ინვესტირებაზე დადებული ხელშეკრულებების ვადა დარჩა დაახლოებით იგივე, 

რაც იყო წინა წლებში, თანაც ჰოლდინგის მუშაობის ყველა მიმართულებით. ამ 

პირობებში მიზანშეწონილია, რომ დაწესდეს ახლად მიღებული სახსრების 

გამოყენების ვადა 1,5-ზე ნაკლები წლით, რომლის გასვლის შემდეგაც საჭირო 

იქნება იმ დროისთვის არსებული სიტუაციის ახალი ანალიზი. 

პროექტზე მუშაობისას შექმნილი ძირითადი ფონდების ღირებულებაც 

რამდენიმეჯერ უნდა შემცირდეს წინა წლებთან შედარებით. ამავდროულად, 2022 

წელს, ის უფრო მაღალი უნდა იყოს, ვიდრე თავდაპირველად ინვესტირებული 

სახსრები. ეს ნიშნავს იმას, რომ კომპანია ელოდება პასუხს მზა ტექნოლოგიური 

გადაწყვეტილებების სახით, რომელიც გახდება წარმოების არამატერიალური 
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ძირითადი საშუალება. 

ამრიგად, მენეჯმენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების ზოგადი იდეა 

ისეთია, რომ განვითარების დადებითი შედეგების მიღების პერსპექტივის 

ენტროპიის, ინვესტიციების სფეროში ვითარების გაუარესების და ლითონის 

პროდუქციაზე მოთხოვნის შემცირების პირობებში აუცილებელია სამუშაოს ვადის 

გახანგრძლივდება ერთ წელზე მეტი ხნით და მოგებიდან  კომპანიის 

განკარგულებაში მეტი სახსრების დატოვება.  

ამავდროულად, განვითარებისთვის ახალი სახსრების გამოყოფაში მეტი 

ზომიერებაა  საჭირო, ასევე საჭიროა ახალი ტექნოლოგიების დაპატენტების დაჩქა-

რება, რათა მოხდეს მათი, როგორც ახალი ძირითადი არამატერიალური აქტივების, 

საწარმოს ბალანსზე აყვანა, რაც საბოლოოდ გამოიწვევს ძირითადი საშუალებების 

ჯამური ღირებულების ზრდას.  

გარდა ამისა, დადგენილია, რომ არცერთი ინდიკატორი, რომელიც გამოიყე-

ნება საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შეფასების არსებული მეთოდოლოგიის 

ფარგლებში, დამატებითი დაფინანსების მოზიდვის შესახებ გადაწყვეტილების 

მიღებისას არ უზრუნველყოფს ამ მახასიათებლის ობიექტურ შეფასებას. იმიტომ, 

რომ ამ მაჩვენებლების უმეტესობა ეფუძნება წმინდა თვისებრივ მახასიათებლებს, 

რომლებიც ღიაა ორაზროვანი და სუბიექტური ინტერპრეტაციებისთვის. თითოე-

ული ამ ინდიკატორის ინტერპრეტაცია შესაძლებელია როგორც დადებითი, ასევე 

უარყოფითი კუთხით, ხოლო ზოგიერთი ინდიკატორი პირდაპირ კონფლიქტშია 

ერთმანეთთან (მაგალითად, საწარმოს ინდუსტრიული კუთვნილება და მისი 

პროდუქციის კონკურენტუნარიანობა). და იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც 

მახასიათებელი გამოხატულია კონკრეტული კოეფიციენტის სახით, იგი მოიცავს 

საწარმოს ფინანსური და ეკონომიკური საქმიანობის უაღრესად აგრეგირებულ 

მაჩვენებლებს, რომლის მიხედვითაც შეუძლებელია მის შესახებ დეტალური 

წარმოდგენის მიღება. გარდა ამისა, საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის 

შეფასებისადმი არსებული მიდგომის ფარგლებში, მისი და ეკონომიკური 

ურთიერთობების სხვა მონაწილეების სისტემური კავშირები გათვალისწინებულია, 

ძირითადად, ხარისხობრივ დონეზე და არ არსებობს რაიმე ტიპის რაოდენობრივი 

ინდიკატორი, რომელიც შეაფასებს ამ კავშირის სიძლიერეს. 

შედეგად, საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის შეფასების ტრადიციული 
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მეთოდების მიხედვით მუშაობას ძალიან ხშირად შეჰყავს მათი მენეჯერები ჩიხში, 

როდესაც მათ არ შეუძლიათ დამოუკიდებლად აირჩიონ, თუ რა ინტერპრეტაცია 

უნდა გაუკეთონ ამა თუ იმ მახასიათებლს და როგორ შეიცვლება ის დამატებითი 

დაფინანსების მოზიდვის შემთხვევაში. საბოლოო გადაწყვეტილება ამ შემთხვევაში 

მიღებულია ნაჩქარევად და მხოლოდ მენეჯერების სუბიექტურ დამოკიდებუ-

ლებებზე დაყრდნობით. 

კვლევის მსვლელობისას, მოხდა დამატებითი დაფინანსების მოზიდვის 

პროცესში საწარმოს მდგომარეობის ინდიკატორების შეფასების ახალი სისტემისა 

და ფენომენოლოგიური მოდელის აგების მიდგომის შემუშავება, რომელიც 

აკავშირებს ამ მაჩვენებლებს და დამატებითი დაფინანსების მოზიდვის პარამეტრე-

ბის სწრაფად არჩევის საშუალებას იძლევა (მათი აღწერა მოცემულია დანართში). 

 

თავი 4. მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების დასაბუთების კონცეფციისა და 
ინსტუმენტების განვითარებისა და დანერგვის პერსპექტივები 

ამჟამად მენეჯმენტის ქართული პრაქტიკა ხასიათდება მრავალი გადაწყვე-

ტილების ქვედა დონიდან იერარქიის უფრო მაღალ დონეზე გადამისამართებით. ეს 

გამოწვეულია მენეჯმენტის უპირატესად „ხელოვნური“ ბუნებით, რომელშიც ის 

ემყარება სხვადასხვა დონის მენეჯერების სუბიექტურ დამოკიდებულებებს, როცა 

არ არსებობს გადაწყვეტილებების დასაბუთებისადმი ერთიანი ფორმალიზებული 

მიდგომა. შედეგად, ადგილობრივი ტოპ და საშუალო რგოლის მენეჯერების 

აბსოლუტური უმრავლესობა ამჟამად გადატვირთულია ქვედა დონიდან 

გადაცემული პრობლემების გადაწყვეტით, ამიტომაც მათ ძალიან ცოტა დრო 

რჩებათ იმ ამოცანების გადასაჭრელად, რომლებიც პირდაპირ კავშირშია მათი 

კომპეტენციის სფეროსთან, ანუ საკონტროლო ობიექტის ეფექტურობისა და 

შედეგობრიობის ყოვლისმომცველი ანალიზი და განვითარების სტრატეგიის 

შემუშავება. სწორედ აქ ემწყვდევა მენეჯერი დრუკერისეულ „დროის ხაფანგში“. 

მეორე მხრივ, ამჟამად ქართული მენეჯმენტის პრაქტიკაში ასევე საკმაოდ 

ხშირად გვხვდება საპირისპირო ფენომენიც, როდესაც უფრო მაღალი დონის 

მენეჯერებს თავიანთი მოვალეობები გადააქვთ ქვემდგომი დონის მენეჯერების 

მხრებზე. ამ მხრივ, ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს კომერციული 

ორგანიზაციების მიერ კლიენტების მოზიდვა საქმიანობის სხვადასხვა სფეროებში. 



25 

სინამდვილეში, ეს ამოცანა უნდა შედიოდეს საშუალო რგოლის მენეჯერის 

კომპეტენციაში: მან უნდა მიიყვანოს კლიენტი ორგანიზაციაში და ქვედა რგოლის 

მენეჯერსა და შემსრულებლებს ანდოს მის სამსახურთან დაკავშირებული 

კონკრეტული ტექნიკური ოპერაციების განხორციელების სამუშაო. ძალიან ხშირად, 

ახალი მომხმარებლების მოძიებაზე მუშაობა გადადის უმცროს მენეჯერებზე ან 

თუნდაც რიგით პერსონალზე, რაც ხორციელდება მოტივაციური მექანიზმების 

გამოყენებით, რომლებსაც სხვადასხვა ხასიათი აქვთ: აშკარა (ბონუსები თითოეული 

მოყვანილი კლიენტისთვის) და იმპლიციტური (თანამშრომლების ჩაგვრა, 

რომლებმაც არ მიიყვანეს ორგანიზაციაში არც ერთი კლიენტი). ამავდროულად, 

ასეთი ქმედებები, ძალიან ხშირად სავსეა უარყოფითი შედეგებით არანაკლებ, 

ვიდრე ტოპ მენეჯერების გადატვირთვა ქვედა რგოლის პრობლემების გადაჭრის 

რუტინით. 

მაგალითად, ამჟამად, ბევრ ქართულ ბანკში არსებობს პრაქტიკა, როდესაც 

მოლარე-ოპერატორებს, რომლებიც მომსახურებას უწევენ მიმდინარე კერძო და 

კორპორატიულ კლიენტებს, ეკისრებათ შესაბამისი საბანკო პროდუქტების 

(დაზღვევა, საბროკერო მომსახურება, საინვესტიციო მონეტები) პოპულარიზაცია. 

ანუ, თითოეულმა მოლარე-ოპერატორმა, რომელიც კლიენტს უწევს გადახდის 

სერვისს, ერთდროულად უნდა მოახდინოს სხვა საქონლისა და მომსახურების 

რეკლამირება. რის შედეგადაც, ოპერატორს შეიძლება შეეშალოს გადახდის 

რეკვიზიტები და კლიენტი ვერ მიიღებს იმ სერვისის სასურველ ხარისხს, 

რომელისთვისაც თავდაპირველად მიმართა ოპერატორს.  

დღეს ქართული მენეჯმენტის პრაქტიკის აქტუალურ პრობლემას წარმოად-

გენს სხვადასხვა დონის მენეჯერებს შორის არსებული პასუხისმგებლობის 

სფეროების გამიჯვნის მკაფიო სისტემის შემუშავება. ამ პრობლემის გადაწყვეტა 

შესაძლებელია  ორგანიზაციული მენეჯმენტის არსის გაგებისადმი ერთიანი 

მიდგომის არსებობის შემთხვევაში.  

წინამდებარე კვლევაში შემოთავაზებული მიდგომის შესაბამისად,  სხვადა-

სხვა დონის მენეჯერებს შორის ორგანიზაციული მართვის პრობლემების გადაჭრის 

თვალსაზრისით, შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ პასუხისმგებლობის განაწილების 

შემდეგი კონცეფცია: 

უმაღლესი რგოლის მენეჯმენტი წყვეტს სტრატეგიული მენეჯმენტის 
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სფეროში არსებულ პრობლემებს, ანუ განსაზღვრავს კონტროლირებადი 

ეკონომიკური სისტემის სამიზნე ობიექტებს, გარე გარემოს მდგომარეობის 

გათვალისწინებით. ამასთან, ეს სამუშაო უნდა ატარებდეს უფრო ყოვლისმომცველ 

და სისტემურ ხასიათს, ვიდრე ის, რომელსაც დღეს ადგილი აქვს შიდა პრაქტიკაში. 

ანუ, უმაღლესი რგოლის მენეჯმენტმა, ვოლუნტარისტული მოსაზრებებიდან 

გამომდინარე კი არ უნდა დაადგინოს მომავალი წლის განვითარების მიზნობრივი 

მახასიათებლები, არამედ უნდა დატოვოს ისინი უცვლელი მთელი პერიოდის 

განმავლობაში.  

საშუალო რგოლის მენეჯმენტი დაკავებულია ტაქტიკური მენეჯმენტის 

ამოცანების ამოხსნით, ე.ი. განსაზღვრავს ტრანზაქციების ნაკრების ზოგად 

პარამეტრებს, რომლებშიც სტრატეგიული მენეჯმენტის დონეზე, დასახული 

მიზნების მისაღწევად, მონაწილეობას მიიღებს მართვადი ეკონომიკური სისტემა. 

ანუ, საშუალო რგოლის მენეჯერების საქმიანობის ძირითადი სფერო უნდა იყოს 

საწარმოსთვის კონტრაგენტების ბაზის ფორმირება, რომელიც საუკეთესოდ 

აკმაყოფილებს ადრე დადგენილ მოთხოვნებს. 

ქვედა რგოლის მენეჯმენტი იღებს ოპერატიულ გადაწყვეტილებებს, ანუ 

ირჩევს კონკრეტულ სიტუაციაში ამა თუ იმ კონტრაგენტთან ურთიერთქმედების 

კონკრეტულ პარამეტრებს. 

უფლებამოსილების განაწილების შემოთავაზებული სისტემის ფუნქციონი-

რების საფუძველს წარმოადგენს ორგანიზაციული მენეჯმენტის არსის ფორმალი-

ზებული იდეა, რომელიც საშუალებას აძლევს ადამიანს სამივე დონეზე ერთიანად 

განმარტოს მისი მიზნები და ამოცანები. ყველა დონის ორგანიზაციული 

მენეჯმენტის არსის გაერთიანება შესაძლებელს ხდის სრულიად მენეჯერულ 

საქმიანობას მიენიჭოს ერთგვარი „სოციალური კონტრაქტის“ ხასიათი: თუ სამივე 

დონის მენეჯერი მკაფიოდ აცნობიერებს, რა როლს ასრულებს მისი საქმიანობა 

მენეჯერული აქტების საერთო თანმიმდევრობაში და რომელი ერთიანი 

მაჩვენებლები აფასებს ამ საქმიანობის შედეგებს, მაშინ მას არ აქვს მიზეზი, ერთის 

მხრივ, გადაიტანოს რაიმე დავალება მისი პასუხისმგებლობის სფეროდან სხვა 

დონის მენეჯერებზე, ხოლო მეორეს მხრივ - შეიჭრას სხვა მენეჯერების 

უფლებამოსილების სფეროში. 

ასეთი მიდგომის დანერგვა შეიძლება გახდეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, 
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საქართველოში, მართვის მთელი სისტემის „ხელოვნური“ სტადიიდან - 

სტრატეგიულზე, შემდგომ კი ინსტიტუციონალურზე გადასვლის გზაზე. ამასთან, 

გასათვალისწინებელია, რომ ამისათვის მენეჯერებს შორის საჭიროა არა მხოლოდ 

ახალი კონცეპტუალური იდეების გავრცელება ორგანიზაციული მენეჯმენტის 

ბუნებისა და არსის შესახებ, არამედ მათში სათანადო მსოფლმხედველობის 

აღზრდაც, რომლის მიხედვითაც, მათი საქმიანობის საფუძველი უნდა გახდეს 

მდგრადი სოციალური ინსტიტუტის სახით წარმოქმნილი პასუხისმგებლობების 

განაწილების სფეროს ჩვეულებრივი ნორმების დაცვა.  

 

დ ა ს კ ვ ნ ა 
ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებულ იქნა შემდეგი ძირითადი 

თეორიული და პრაქტიკული შედეგები: 

1. დადგენილია, რომ ამჟამად არსებობს ორგანიზაციული მენეჯმენტის სამი 

ძირითადი კონცეფცია, მაგრამ არცერთი მათგანი არ იძლევა ყოვლისმომცველ 

წარმოდგენას ამ პროცესის ხასიათსა და არსზე. ოპერაციების კვლევაზე 

დაფუძნებული ორგანიზაციული მენეჯმენტის კონცეფცია მას განიხილავს, 

როგორც საინჟინრო საქმიანობის ანალოგს, სადაც მენეჯერი, მართული 

სამეწარმეო სისტემისთვის ადგენს გარკვეულ ფუნქციონირების პარამეტრებს, 

რათა მიაღწიოს სამიზნე ინდიკატორებს. მიდგომის მინუსი მდგომარეობს იმაში, 

რომ გამოყენებული მოდელები ემყარება კონტროლირებადი სამეწარმეო 

სისტემის გარე გარემოს სტაბილურობის ვარაუდს, მოიცავს მხოლოდ თავად 

სამეწარმეო სისტემის პარამეტრებს და სუსტად ითვალისწინებს მათ გარე 

გარემოს პარამეტრებთან რეალურ ურთიერთობას.  

2. დადგენილია, რომ ქცევითი კონცეფციის ფარგლებში, ორგანიზაციული 

მენეჯმენტი განიხილება, როგორც მენეჯმენტის ოთხი ძირითადი ფუნქციის 

კომბინაციის შედეგი, რომელიც, შესაბამისად უზრუნველყოფს მართული 

სამეწარმეო სისტემის ფუნქციონირების ოთხ ძირითად ინდიკატორს. კონცეფციის 

უპირატესობაა: დეტალურად არის გაანალიზებული სამეწარმეო სისტემაში 

არსებული ღრმა ქცევითი პროცესები, რომლებისგანაც აბსტრაგირებულია წინა 

კონცეფცია. სისტემური კონცეფციის მიხედვით, ეკონომიკური სისტემის მართვის 

მახასიათებლები დამოკიდებულია მის კუთვნილებაზე ოთხი ტიპიდან ერთ-
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ერთზე, რომელიც გამოირჩევა სივრცული და დროითი შეზღუდვებით. კონცეფ-

ციის უპირატესობა: დეტალურად არის გაანალიზებული კონტროლირებადი 

სამეწარმეო სისტემის კავშირები სხვა ტიპის სისტემებთან, რომელთაგანაც 

აბსტრაგირებულია ოპერაციების კვლევა; მინუსი - რეკომენდაციები შემუშავე-

ბულია მხოლოდ სტრატეგიული მენეჯმენტისთვის. 

3. ამავდროულად დადგენილია, რომ ორგანიზაციული მენეჯმენტის სამივე 

ძირითად კონცეფციას აქვს ერთი საერთო შეხების წერტილი: ეს არის 

გადაწყვეტილების მიღების განხილვა, პირველ რიგში, როგორც საინფორმაციო 

პროცესისა. ამ დებულების მეშვეობით, სადისერტაციო კვლევაში ჩამოაყალი-

ბებულია მიდგომა კონტროლირებადი სამეწარმეო სისტემისა და მისი გარე 

გარემოს მოდელის შესაქმნელად, გადაწყვეტის შემუშავების პროცესში საწყისი 

ინფორმაციის შეგროვების ეტაპზე; 

4. დადგენილია, რომ ამჟამად მენეჯმენტის სხვადასხვა დონეს აქვს გადაწყვეტი-

ლებების დასაბუთების სამოდელო ინსტრუმენტებით უზრუნველყოფის 

სხვადასხვა ხარისხი. სტრატეგიული მენეჯმენტის შედეგები ყალიბდება 

ინფორმაციის გაურკვევლობისა და არასრულყოფილების პირობებში. შედეგად, 

ისინი დამოკიდებულნი არიან რაოდენობრივ პარამეტრებზე, რომლებიც 

განისაზღვრება ან ექსპერტების სუბიექტური განსჯის საფუძველზე, ან მოდელე-

ბის საფუძველზე, რომლებიც, იმის მიუხედავად რომ ფორმალიზებულია, 

ყოველთვის შეიცავს მეტ ან ნაკლებ უზუსტობებს. მაგრამ აქ ეს დასაშვებია და, 

შესაბამისად, სტრატეგიული მენეჯმენტის ამჟამად არსებული სამოდელო 

ინსტრუმენტები არ საჭიროებს რაიმე ფუნდამენტურ ცვლილებას.  

5. დადგენილია, რომ ოპერატიული მენეჯმენტის განხორციელება ყოველთვის 

ასოცირდება დიალექტიკური წინააღმდეგობის გაჩენასთან: კონტროლირებადი 

სამეწარმეო სისტემისა და მისი გარე გარემოს შესწავლა, ოპერატიული 

გადაწყვეტილების მიღება და განხორციელება უნდა განხორციელდეს რაც 

შეიძლება მალე, მაგრამ, ამავე დროს, შესასწავლ სამეწარმეო სისტემას აქვს 

ძალიან რთული შინაგანი სტრუქტურა, რომელიც რთულად ექვემდებარება 

ფორმალიზირებულ აღწერას და ყველა მისი საწყისი პარამეტრი დადგენილია 

მენეჯერისგან დამოუკიდებლად, რომელმაც ამავე დროს უნდა მიიღოს მისი 

გადაწყვეტილების ყველაზე ზუსტი დასაბუთება. 
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6. კვლევაში გამოტანილია დასკვნა, რომ სამეწარმეო სისტემის ოპერატიული 

მართვის სფეროში, ფენომენოლოგიური მოდელირება შეიძლება იყოს კვლე-

ვითი და გამოყენებითი პრობლემების ოპერატიულ საფუძველზე გადაჭრის 

ერთადერთი ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტი. 

7. შემუშავებულია ზოგადი მიდგომა მეგასისტემის ფენომენოლოგიური მოდელის 

აგებისადმი, რომელიც, ორგანიზაციულ მენეჯმენტში ოპერატიული გადაწყვე-

ტის შესამუშავებლად მოიცავს  კონტროლირებად სამეწარმეო სისტემასა და მის 

გარე გარემოს; შემოთავაზებული მოდელის თავისებურება ამჟამად გამოყენე-

ბულთან შედარებით არის ის, რომ ასახავს არა მხოლოდ მოდელირებული 

მეგასისტემის დინამიზმს, არამედ მასში წონასწორობის დამყარებას. იგი 

მიიღწევა ობიექტური და პროექტული ქვესისტემების ურთიერთქმედების და 

მენეჯერის მიერ მეგასისტემაში რესურსების გაცვლის ცვლილებების დანერგვის 

შედეგად, რაც გავლენას ახდენს მის შედეგობრიობასა და ეფექტურობაზე. 

8. დადგენილია, რომ მეგასისტემის ფენომენოლოგიური მოდელების აგების 

შემუშავებული მიდგომის შესაბამისად, რომელიც მოიცავს კონტროლირებად 

სამეწარმეო სისტემასა და მისი გარე გარემოს, ნაშრომში, საკვლევი სისტემების 

შემდგომი წარმოდგენისთვის, შემოთავაზებულია მისი აღწერის ნოტაციური 

ენა, კომპიუტერული მოდელების სახით. ეს ენა წარმოადგენს დ. ფორესტერის 

სისტემური წონასწორობის დიაგრამის ენის ვარიანტს, რომელიც დაკორექტი-

რებულია სამეწარმეო სისტემის, როგორს ორგანიზაციული მართვის კომპონენ-

ტის, აღწერილობის მახასიათებლების გათვალისწინებით. 

9. წარმოების ახალი ტექნოლოგიების შემუშავებისას გადაწყვეტილების მიღების 

არსებული პრაქტიკის ანალიზმა აჩვენა, რომ იგი ეფუძნება ინსტრუმენტებს, 

რომლებიც იწვევს ურთიერთგამომრიცხავ დასკვნებს და, შედეგად, იწვევს 

სუბიექტურობის მაღალ დონეს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებისას. ამ 

პრობლემის გადასაჭრელად, ნაშრომმა მოახდინა კომერციული ბანკების მიერ, 

საწარმოების დაკრედიტების სფეროში გადაწყვეტილების მიღების ადრე 

შემუშავებული მეთოდოლოგიისადმი ადაპტაცია. საქმიანობის ამ სფეროსთვის 

განსაზღვრულია ქვესისტემები, რომლებშიც ის იშლება; თითოეული 

ქვესისტემისთვის განსაზღვრულია რესურსების გაცვლისა და მისი 

ცვლილებების ინდიკატორები, რომლებთან მიმართებაშიც გადაწყვეტილება 
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მიიღება ფენომენოლოგიური მოდელების საფუძველზე. 

10. კვლევაში შემუშავებულია რიცხვითი კრიტერიუმი, რომლის საფუძველზეც 

მენეჯერს შეუძლია შეაფასოს კონკრეტული ეკონომიკური სისტემის საჭიროების 

დონე საოპერაციო გადაწყვეტილებების დასაბუთების ახალი ინსტრუმენტების 

დანერგვისას და ეკონომიკური სისტემის სტრუქტურულ ქვესისტემებს შორის 

რესურსების განაწილების ოპერატიული ცვლილებების კოეფიციენტი, გარე 

ფაქტორის ცვლილებისას. და ოპერატიული მენეჯმენტის განხორციელების 

ხარისხის გასაზომად შემოთავაზებულია ემპირიული შკალა. 

11. კვლევაში შემუშავებული ორგანიზაციული მენეჯმენტის არსის გაგების ახალი 

კონცეფციის ფარგლებში, შემუშავებულია რეკომენდაციები ეკონომიკური 

სისტემის შედეგობრიობისა და ეფექტურობის შესაფასებლად. სტრატეგიული 

და ტაქტიკური მართვის დონეზე, ეკონომიკური სისტემის ინდიკატორების 

შეფასების შემოთავაზებული მიდგომა შეესაბამებოდა ოპერატიული 

მენეჯმენტის მიზნებისა და ამოცანების გაგების კონცეფციას. 

12. შემუშავებული კონცეფციის შესაბამისად, მართვის სხვადასხვა ფენაზე 

გადაწყვეტილების მიღებისას, შემოთავაზებულია მიდგომა სხვადასხვა დონის 

მენეჯერებს შორის პასუხისმგებლობების სფეროების განაწილების შესახებ. 

13. გადაწყვეტილების შემუშავებისას მენეჯერებს შორის ინფორმაციის ნაკადების 

განაწილების მოდელი შემუშავებულია იმის მიხედვით, თუ სისტემის 

ინდიკატორთა რომელ ჯგუფზე მუშაობს თითოეული მათგანი. მოდელი 

ითვალისწინებს მართვის პროცესში ყველა მონაწილის თანასწორობასა და მათ 

ურთიერთსწავლებას. 

14. დადგენილია თანამედროვე საწარმოს საქმიანობის მიმართულებების ჩამონათ-

ვალი, რომელშიც, მათი დინამიზმის მაღალი დონით, ყველაზე აქტუალურია 

საოპერაციო გადაწყვეტილებების დასაბუთების ახალი ინსტრუმენტების 

დანერგვა. 

15. შემუშავებულია რეკომენდაციები ეკონომისტებისა და მენეჯერების მომზადების 

სასწავლო პროცესში ახალი კონცეფციისა და ინსტრუმენტების დანერგვისთვის, 

განსაზღვრულია იმ დისციპლინების ჩამონათვალი, რომელთა ცოდნაც 

აუცილებელია კონცეფციის გასაგებად, და შემთხვევებზე დაფუძნებული სწავ-

ლების ორგანიზებისადმი მიდგომა, გადაწყვეტილების მიღების შემუშავებისთვის. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში 

დაცული იქნა სამი კოლოკვიუმი და ორი თემატური სემინარი: 

კოლოკვიუმები: 

1. გადაწყვეტილებების მიღების პარადიგმები ენტროპიულ მენეჯმენტში; 

2. ენტროპიის და ანტიენტროპიის პარადიგმები მენეჯმენტში; 

3. მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების დასაბუთების კონცეფციისა და 

ინსტრუმენტების გნავითარებისა და დანერგვის პერსპექტივები. 

 

სამეცნიერო სტატიები: 

1. ბუსკივაძე ო., „ახალი მეთოდოლოგიური მიმართულებები მენეჯმენტის 

აქტუალური პრობლემების გადაწყვეტაში“. სამეცნიერო ჟურნალი 

„სოციალური ეკონომიკა“, N1-2, 2022,  გვ. 118-124; 

2. ბუსკივაძე ო., „ბიზნეს პროცესების ენტროპიული მოდელი“. სამეცნიერო 

ჟურნალი „ეკონომიკა“, ტომი 105, N11-12, 2022, გვ. 74-87; 

3. ბუსკივაძე ო., „ენტროპიის არსი და კლასიფიკაცია“, საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება“, N4(39), 2022,  გვ. 180-184. 

 

კონფერენციები: 

1. კონფერენცია „ენტროპიული დისკურსი - მართვის ინსტრუმენტი“, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები, V 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, I ნაწილი, 

თბილისი, 2021 

 

 

 


