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Abstract 

The dissertation - "Innovative Information Technology Project Management 

Problems and Solutions" consists of an introduction, three chapters and a conclusion. 

The introduction determines the importance of the topic, the purpose and objectives of 

the topic, the subject and object of the research, the state of the topic in Georgia, 

research methodology, research innovation and results, etc. Chapter One - "The Theory 

of Information Technology Project Management”- is covered in five subsections. 

The first section discusses the essence of project management, development 

history, key parameters and the role played in the organization. This chapter of the paper 

explains the ssence of project management and the basic parameters in the field of 

project management by the world renowned authority Project Management Institute 

(PMI) according to a constantly updated standard. As well as the views of various 

scholars on the roles of project management in the organization. 

The second subsection is devoted to the analysis of the features of information 

technology projects, the management challenges, and the analysis of the Western 

experience of tackling a project management approach to these challenges. This 

subsection analyzes the comparative characterization of the traditional project 

management approach and the Agile approach, the main risk factors for information 

technology projects. 

The third subsection presents, analyzes and evaluates the relevance of effective 

management of information technology projects in the banking sector in the light of the 

increasing globalization of digitization and financial technologies. Here, the author 

critically evaluates the existing notion that an agile management approach  in traditional 

and large companies such as is often the case with the bank, is not evaluated as efficient, 

therefore, the fourth section covers an overview of the Western experience of applying 

the Agile approach in an organizational context. 

The fifth section analyzes the strengths and weaknesses of the practical 

experience of information technology project management in the banking sector, the 

opportunities created and the existing challenges, using the example of the International 

Bank ING Group. 

Chapter Two - The Role of Organizational Culture and Structure in Project 

Management- is also discussed in four subsections. 

The first section presents the organizational factors identified by scientists and 

practitioners that create a supportive and compatible environment for the effectiveness 

of both the projects and the management philosophy at the organizational level of the 

Agile approach. The argument is given specifically for the effectiveness of leadership 

style, organizational structure, and culture as a value system and the impact of effective 

approaches in the organization. 

In the second subsection - the experience of Georgian companies with practical 

experience with different doses of Agile approaches is examined. Here are international 

statistics confirming the role and importance of culture and structure. 

The third subsection - discusses the technical competency market research 

conducted in Georgia in the summer of 2020 and its results are analyzed in the context 

of the management approach to information technology projects of Georgian banks. 

This study further emphasizes the importance of an appropriate environment, 

culture and management style in a company that is relevant to the new generation of 

Internet behavior and preferences and ensures that the company retains the loyalty of 

long-term qualified technical competency personnel. 

In the fourth subsection, we continue to emphasize the special role of 

organizational culture and structure in the information technology approach to 
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information technology project management, which we discuss in the example of Space, 

one of the fastest growing and most successful digital banks in Georgia. 

Chapter 3 – Information Technology Project Management with Agile Approach 

on the Example of the Banks in Georgia includes five subsections. 

The first subsection analyzes the trends of digitization of the financial sector in 

Georgia and the so-called Challenges created by banks for financial and technology 

companies, prompting banks to make increasing investments in Information 

Technology development projects. 

In the second subsection - Research - Practical Application of Agile Approaches 

in Commercial Banks Registered in Georgia - The trend of practical application of Agile 

approaches in commercial banks registered in Georgia is studied, which was studied 

through telephone interviews and remote meetings with project management authorities 

in these banks. Statistics for August 2020 show how many banks use Agile and how 

many of them do not use this approach at all. 

Third subsection  - Agile Project Management in a Context of TBC Bank Case 

Example analyzes the practical experience of TBC, the largest and leading bank in 

Georgia, is extensively analyzed in the example of a company with a three-decade-old 

culture that employs more than 7,000 people.   

Subsection 4 - Research - Experiences of Project Management with Agile 

Approach in the Context of Realization at Different Scales. 

As for the experience of using a relatively narrow scale of Agile approaches in 

Georgia, to demonstrate this, candidates from Georgia and international companies 

were selected, whose experience was shared through interviews with authorized 

management representatives and it was possible to conclude what is the common and 

unconditional weaknesses, strengths, opportunities and risks of Agile approaches in 

researched companies regardless of the extent to which the company applies Agile. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. ბანკი, როგორც ფინანსური მომსახურება რეგუ-

ლირებულ ინდუსტრიას წარმოადგენს. ამ ინდუსტრიაში, ბოლოდროინდელმა 

ე. წ. ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარებამ და არატრადიციული ფინან-

სური ტექნოლოგიების კომპანიების გავრცელებამ ციფრული პროდუქტების და 

მომსახურების შექმნა პირველად საქმიანობად გადააქცია, რაც, ტრადი-

ციულად, ამ სფეროში მხოლოდ მეორეხარისხოვან პროცესად განიხილებოდა.  

თემა განსაკუთრებით აქტუალურია იმ ვითარებაში, როდესაც 

გლობალური გაციფრულება 2020 წლის პანდემიის პირობებში კიდევ უფრო 

სწრაფი ტემპით ვითარდება, ბანკები მთელს მსოფლიოში და საქართველოც, 

ცხადია, არ წარმოადგენენ ამ კუთხით გამონაკლისს. დღეს, ბანკები 

იმყოფებიან ციფრული ინოვაციების ცენტრში. 

აღნიშნული ტენდენცია ასევე განპირობებულია ფინანსური ტექნო-

ლოგიების კომპანიების აქტიურობით გლობალურ ბაზარზე, რომლებიც 

სხვადასხვა ციფრული მომსახურებებითა და მომხმარებლებისთვის მოქნი-

ლი პირობების შეთავაზებით კონკურენციას უწევენ ბანკებს. შესაბამისად, 

არატრადიციულ, თანამედროვე ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიებს 

(რომლებიც ფინტექსის სახელითაა ცნობილი) ბანკები მოჰყავს ინოცავიურ 

მოძრაობაში1 ინოვაციები და ტექნოლოგიები კი ტრადიციული ინტეგრი-

რებული საბანკო ბიზნესმოდელების ფუნდამენტს „ძირს უთხრის“.  

ფინთექის წარმატების რეცეპტი ეფუძნება აპარატული და პროგრა-

მული უზრუნველყოფის საშუალებების ჰარმონიულ ურთიერთქმედებას. 

ბანკებმა მყისიერად დაინახეს ციფრული პროცესების სტრატეგიული სარ-

გებელი და ფასეულობა. ამგვარად, თანამედროვე ბანკების მიერ განიხილება 

ელექტრონული კომერციის ბიზენს-მოდელები და მომხმარებელს სთავაზობენ 

როგორც ინოვაციურ პროდუქტებს, ისე გაუმჯობესებულ მომსახურებას.  

პარალელურად ბოლო პერიოდში, ფინთექმა  კლასიკური საბანკო 

სისტემის ციფრულ ეკოსისტემაში ევოლუცია გამოიწვია.  ზოგადად, ფი-

                                                                 
1  აბულაძე რ., ვეშაგური მ. ციფრული ევოლუცია ფინანსურ სექტორში: ფინტექი. ჟურნალი 

ეკონომიკა და ბიზნესი: ტ. IX, N 2, 2016,  გვ.161  
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ნანსური სერვისის ფუნქციებზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ინოვაციაზე 

დაფუძნებული საკვანძო კლასტერები, რომელთა შორის შეიძლება გამოიყოს: 

უნაღდო ანგარიშსწორება, ანგარიშსწორების ახალი არხები, ახალი საბაზრო 

პლატფორმები, ალტერნატიული დაკრედიტება2. 

ამას ემატება ისიც, რომ ე. წ. ფინთექკის წარმომადგენლებმა და სტარ-

ტაპებმა გააერთიანეს ძალები ფინანსური სერვისების კომპანიებთან და ამ 

გზით მნიშვნელოვნად დაფარეს საბანკო პროდუქტების, მომსახურების სპექ-

ტრი. ამერიკული გლობალური გადახდების სისტემა ვანტივიც ამის მაგალი-

თია. ვანტივი Worldpay-ისთან გაერთიანებით და „ეჯაილ” მიდგომებით პროექ-

ტების განხორციელების გზით დღეს 146 ქვეყანაში გლობალური გადახდების 

დამუშავების ლიდერია, წელიწადში 1.5 ტრილიონი აშშ დოლარიანი ტრან-

ზაქციების მოცულობით.3 

დასავლურ გამოცდილებაში კიდევ ბევრი მაგალითი მოიპოვება იმისა, 

თუ ფინანსური ტექნოლოგიების კომპანიები როგორ ითვისებენ უფრო სწრა-

ფად ბანკების ბაზრის წილს. 

ზოგადად, ციფრული სტრუქტურული ცვლილებები ძირეულ 

ცვლილებებს იწვევს ნებისმიერი კომპანიის საქმიანობაში. ამ მხრივ არც 

საბანკო სექტორი აღმოჩნდა გამონაკლისი. ფაქტობრივად, ინოვაციური და 

ტექნოლოგიური ფასეულობებიდან გამომდინარე, ბუნებრივი იქნება 

ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ბიზნესმოდელების მონოპოლისტობა და 

კლასიკური საბანკო სისტემის ჰეგემონობის წარსულში დარჩენა. 

შესაბამისად, არსებული გამოწვევებიდან გამომდინარე, ქართული 

საბანკო სექტორისთვის მნიშვნელოვანია მოხდეს დასავლური გამოცდი-

ლების გაზიარება და გააზრება ციფრულ სამყაროში ორგანიზაციისა და 

პროექტების ცვლილებებზე სწრაფი ადაპტაციისთვის შესაბამისი ორგანიზა-

ციული გარემოს, პროცესების, სტრუქტურის, კომპეტენციების ნაწილში და 

                                                                 
2 Business Insider, Tencent’s Expansion of WeChat Pay into Malaysia is Important for its Long-Term 

Success, November 22, 2017, accessed March 15, 2018, - http://www.businessinsider.com/tencent-

expands-wechat-pay-to- malaysia-2017-11 
3European Banking Federation. The digital transformation of banks and the Digital Single Market. June 

2015. https://www.ebf.eu/wp-content/uploads/2017/01/EBF-Discussion-paper_Digital-transformation-

ofbanks-and-the-DSM_June-2015-2.pdf  

http://www.businessinsider.com/tencent-expands-wechat-pay-to-%20malaysia-2017-11
http://www.businessinsider.com/tencent-expands-wechat-pay-to-%20malaysia-2017-11
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გავითვალისწინოთ უკვე ნასწავლი გაკვეთილები, შექმნილი შესაძლებლო-

ბები, არსებული გამოწვევები ინოვაციური ციფრული პროექტებისა და 

ინიციატივების ეფექტიანად მართვისთვის. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია  სწრაფად ცვალებად 

გარემოში ინოვაციური ციფრული პროექტების მართვის ნაწილში დასავ-

ლური და ასევე საქართველოს რამდენიმე კომპანიაში უკვე არსებული 

გამოცდილების ანალიზის საფუძველზე, ბანკის ორგანიზაციულ კონტექ-

სტში ინოვაციური ციფრული პროექტების ეფექტიანად მართვის რეალური 

პერსპექტივების დასახვა.  

რაც შეეხება კვლევის ამოცანებს, მათ რიცხვშია:  

 საქართველოში ინოვაციური ციფრული პროექტების მოქნილი მიდ-

გომებით მართვის განვითარების არსებული ტენდენციების 

გამოკვლევა;  

 ინოვაციური ციფრული პროექტების სხვა ტიპის პროექტებისგან გან-

მასხვავებელი მნიშვნელოვანი თავისებურებების განსაზღვრა, რაც 

მათ განსხვავებული მიდგომით მართვას მოითხოვს;  

 პროექტების მართვის ტრადიციული და მოქნილი ე. წ. “ეჯაილ” მიდ-

გომებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავების ანალიზი ინოვაციური 

ციფრული პროექტების მართვის კონტექსტში;  

 ქართულ კომპანიებში ინოვაციური ციფრული პროექტების წარმა-

ტებაზე ორგანიზაციული ფაქტორების გავლენის შეფასება; 

  ქართულ ბანკებში ინოვაციური ციფრული პროექტების ეჯაილ მიდ-

გომებით მართვის საუკეთესო პრაქტიკების და გამოწვევების ანალიზი 

კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანია ინოვაციური ციფრული 

პროექტების ეფექტიანად მართვის გამოწვევები, რისკები, შესაძლებლობები 

და უპირატესობები ორგანიზაციულ კონტექსტში ბანკის მაგალითზე, ობი-

ექტი კი – “ეჯაილ” მიდგომით პროექტების მართვის გამოცდილების მქონე 

ქართული/საერთაშორისო კომპანიები და ქართული კომერციული ბანკები. 

პრობლემის კვლევის თანამედროვე მდგომარეობა. პროექტების მართვის 

მოქნილი ანუ “ეჯაილ” მიდგომები ქართული რეალობისთვის შედარებით 



8 

ახალია და ორგანიზაციების მხოლოდ მცირე რაოდენობაშია დანერგილი და 

გაცხადებული, ხოლო იმ კომპანიების რაოდენობა, რომელიც მომავალში 

აპირებს მის დანერგვას საკმაოდ მცირეა. შესაბამისად, ინფორმაცია ქართულ 

ენაზე მცირეა და სამეცნიერო გამოცდილების თვალსაზრისითაც ძირითა-

დად დასავლური გამოცდილება გვაქვს. ნაშრომში გამოყენებული მასალა 

ქართულ ბანკებში „ეჯაილის” ციფრული პროდუქტების განვითარების 

პროექტებში პრაქტიკული გამოცდილების შესახებ, საკმაოდ ახალია. პირვე-

ლი პრეცენდენტი საქართველოში „ეჯაილ” მიდგომებით ინოვაციური 

ციფრული პროექტებისა და კომპანიის მართვის მცდელობისა იყო 2018 წელს 

„თიბისი” ბანკის მიერ დაწყებული ციფრული ტრანსფორმაცია. თავად 

„ეჯაილ” მიდგომები კი სულ რაღაც 19 წლის წინ იღებს ოფიციალურ სტარტს 

„ეჯაილ” მანიფესტოს ანუ „ეჯაილ” მართვის ღირებულებათა სისტემის 

გამოქვეყნებით. საერთაშორისო გამოცდილებაც დაახლოებით ორ ათეულ 

წელს ითვლის. 

ქართველი ავტორებიდან გამოვყოფ იმათ, ვინც ქართულ საბანკო 

სექტორში ციფრული განვითარების მზარდ ტენდენციას, მის ხელშემწყობ 

ფაქტორებს და ამ ტენდენციით განპირობებულ გამოწვევებს იკვლევდნენ და 

იკვლევენ დღესაც:  

რ. აბულაძე; მ. ვეშაგური; მ. ჭელიძე, მ. თოფჩიშვილი, ე. კოვზანაძე, გ. 

კონტრიძე, ხოლო უცხოელი ავტორებიდან: Schwaber, K., & Sutherland, J.; 

Gustavsson, T.; Zimmerman, B.J., Robertson, B.; Pink, Daniel H; Wisotski, Robert 

K.; Donald G. Reinersten; Stefen Denning. 

კვლევის ინფორმაციული ბაზა, მეთოდი და მეთოდოლოგია. კვლევის 

ინფორმაციული ბაზა არის ამ პრობლემაზე მეცნიერთა (ქართულ და 

ინგლისურ ენებზე) მიერ შექმნილი ნაშრომები; სს “თიბისი” ბანკის, ნეობანკი 

“სფეისის” მოწოდებული მასალები, საკონსულტაციო კომპანიებისა და 

პროექტების მართვის სფეროში ავტორიტეტული პროფესიული გაერთიანების 

კვლევები, კომპანიების ციფრული ტრანფორმაციებისა და პროექტების 

მართვის მიმართულების უფლებამოსილი ხელმძღვანელი პირების მიერ 

ინტერვიუს შედეგად მოწოდებული ინფორმაცია. კვლევის მეთოდად გამოყე-
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ნებულია დაკვირვება, ანალიზი, შედარება-შეჯერება, გამოკითხვა-ინტერვიუ, 

პროგნოზირება, სინთეზი, ექსპერტული შეფასება და სისტემური მიდგომა. 

დაკვირვების მეთოდი გამოყენებულია ნაშრომის მეორე თავის 

პირველ პარაგრაფში, სადაც ინოვაციური ციფრული პროექტების “ეჯაილ” 

მიდგომით მართვაზე შექმნილ სხვადასხვა ლიტერატურაზე დაყრდნობით 

დავადგინეთ შემდეგი: 2000-იან წლებში გავრცელებული პარადიგმა, რომ 

ეჯილი მხოლოდ პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების მეთოდო-

ლოგიაა ან უბრალოდ პროცესი/ფილოსოფიაა განიცდის ცვლილებას და 

მთლიანად კომპანიის ინიციატივების/ბიზნესის მართვის მიდგომა/კულტუ-

რა და მართვის სტილი ხდება. 

ანალიზის მეთოდი გამოყენებულია სადისერტაციო ნაშრომის რამდე-

ნიმე ნაწილში, კონკრეტულად კი: გაკეთებულია “ეჯაილ” მიდგომების 

ეფექტიანობის SWOT ანალიზი მესამე თავის მესამე პარაგრაფში “თიბისი” 

ბანკის კონკრეტული შემთხვევის ანალიზისთვის და “ეჯაილ” მიდგომების 

გამოყენებით ბანკში შექმნილი შესაძლებლობების, გამოწვევების, სუსტი და 

ძლიერი მხარეების შეფასებისთვის. ასევე, მესამე თავის მეოთხე პარაგრაფში 

სრულიად ციფრული ნეობანკის “სფეისის”, ნაწილობრივ “ეჯაილ” მიდგო-

მების გამოყენების ნაწილში გამოცდილების მქონე კომპანიის - „ლიბერთი“ 

ბანკის, არასაბანკო სექტორიდან “ეჯაილ” მიდგომების ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების დეპარტამენტის დონეზე გამოცდილების მქონე ქართული 

კომპანიის აჭარაბეთისა და საერთაშირისო კომპანია სიმენსის SWOT 

ანალიზის ნაწილში. 

ეს მეთოდი გამოყენებულია აგრეთვე სადისერტაციო ნაშრომის მეორე 

თავის პირველ და მეორე პარაგრაფში, სადაც გაანალიზებულია ინოვაციური 

ციფრული პროექტების ეფექტიანად მართვისთვის შესაბამისი ორგანიზაცი-

ული კულტურისა და სტრუქტურის როლი და მნიშვნელობა, აგრეთვე ქარ-

თული კომპანიების მიერ “ეჯაილ” მიდგომების დანერგვის ნაწილში 

განვითარების ტენდენციები, რისთვისაც გაკეთებულია, გამოკითხვების შე-

დეგების ანალიზის საფუძველზე, შესაბამისი დასკვნები. 

იგივე მეთოდით (მეორე თავის მესამე პარაგრაფი) მოხდა ქართული 
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ბანკების ციფრულ პროექტებზე ინფორმაციული ტექნოლოგიების კომპეტენ-

ციების  გავლენის ანალიზი შრომის ბაზრის მდგომარეობაზე. 

ანალიზის მეთოდი ნაშრომში გამოყენებულია აგრეთვე მესამე თავის 

პირველ პარაგრაფში ქართულ კომერციულ ბანკებში “ეჯაილ” მიდგომების 

გამოყენების არსებული მასშტაბის კვლევის შედეგების ანალიზისთვის.  

შედარება-შეჯერების მეთოდი გამოყენებულია სადისერტაციო ნაშრომის 

პირველი თავის მეოთხე პარაგრაფში. ნაშრომის ამ ნაწილში ორგანიზაციულ 

დონეზე ტრადიციული და “ეჯაილ” მიდგომებისათვის დამახასიათებელი 

თავისებურებები სხვადასხვა ფაქტორის მიხედვით არის შედარებული. 

ამავე მეთოდით შედარებულია იერარქიული და ჰოლოქრისი სტრუქ-

ტურის განმასხვავებელი თავისებურებები მეორე თავის პირველ პარაგ-

რაფში. 

გამოკითხვა-ინტერვიუს და ექსპერტთა შეფასების მეთოდი. კვლევის-

თვის გამოყენებულია 2 კითხვარი როგორც თვისობრივი ასევე რაოდე-

ნობრივი კვლევისთვის. ერთი კითხვარი ბანკებსა და კვლევაში მონაწილე 

კომპანიების უფლებამოსილი წარმომადგენლების გამოკითხვისთვის არის 

გამოყენებული, რათა დადგენილიყო საქართველოს კომერციულ ბანკებში 

მიმდინარე ან დაგეგმილი სტრატეგია ინოვაციური ციფრული პროექტე-

ბის/ორგანიზაციულ დონეზე ინიციატივების “ეჯაილ” მიდგომებით მარ-

თვის კუთხით, ხოლო ინტერნეტ-გამოკითხვა ემსახურება, ზოგადად საქარ-

თველოში, „ეჯაილ”-ით დაინტერესებულ სხვადასხვა კომპანიაში პროექტე-

ბის წარმატებაზე ორგანიზაციული კულტურისა და სტრუქტურის გავლენის, 

მიმდინარე გავრცელებული პრაქტიკების სურათის შექმნას. “თიბისი” 

ბანკისა და კონკრეტული შემთხვევის ანალიზში მონაწილე ქართულ და 

უცხოურ კომპანიებში “ეჯაილ” გამოცდილების მთავარი სუსტი, ძლიერი 

მხარეების, არსებული გამოწვევებისა და შექმნილი შესაძლებლობების 

კვლევისთვის ხელმძღვანელ პირებთან შეხვედრებისას ინტერვიურების 

მეთოდია გამოყენებული. 

ექსპერტთა შეფასების მეთოდს ადგილი აქვს „თიბისი”-ის კონკრეტუ-

ლი შემთხვევის კვლევისას ორგანიზაციაში შექმნილ ახალ „ეჯაილ” სტრუქ-
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ტურაში თითოეული ახალი როლის წარმომადგენელთან ამ როლის დადე-

ბით და უარყოფით მხარეებზე, ასევე მის მიერ ჩატარებული საქართველოში 

პირველი “ეჯაილ” კონფერენციის მონაწილე ქართველი და უცხოელი ექს-

პერტების, კომპანიების ხელმძღვანელების გადმოსახედიდან ინიციატივე-

ბისა და ინოვაციური ციფრული პროექტების “ეჯაილ” მიდგომებით მართვის 

თავისებურებებზე, გამოწვევებზე ბანკებისთვის და მოგვარების გზებზე.  

პროგნოზირების მეთოდი სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავის 

მეოთხე პარაგრაფშია. იგი გამოიხატება 6 კატეგორიად დაჯგუფებულ 

„ეჯაილ” პროექტების ეფექტიანად მართვისთვის ორგანიზაციული ფაქ-

ტორების ჩარჩო-მოდელის აგებასა და კომპანიებისთვის გასათვალისწი-

ნებლად შემოთავაზებაში. 

კვლევის სიახლე. სადისერტაციო ნაშრომის სიახლეს წარმოადგენს, ის რომ: 

 ქართულ კომპანიებში ჩატარებული თვისებრივი და რაოდენობრივი 

კვლევების შედეგად დადგინდა ინოვაციური ციფრული პროექტების 

მართვის ყველაზე ხშირად დასახელებული 19 გამოწვევა, რომელიც 6 

კატეგორიაში გაერთიანდა. 

 გამოიკვეთა ტენდენცია, რომ „ეჯაილ” (პროექტების მართვის მიდ-

გომა) მიდგომა საქართველოში, ინოვაციური პროექტების მართვის 

ნაწილში, საკმაოდ პოპულარული გახდა, მაგრამ კომპანიები ხშირად 

იყენებენ ტრადიციულ მეთოდებს  „ეჯაილ”-თან (პროექტების მარ-

თვის მიდგომა) ერთად. 

 გამოვლინდა იმ კონკურენტული უპირატესობების ნუსხა, რომელიც 

ქართული კომპანიების ინოვაციური პროექტების მართვის პრაქტი-

კაში „ეჯაილ“ მიდგომების გამოყენებით შეიქმნა. 

 კვლევის შედეგად ცხადი გახდა, რომ საქართველოში ინოვაციური 

ციფრული პროექტები ბანკების ერთ-ერთი უმთავრესი საქმიანობა 

ხდება და ასეთი პროექტების მართვის ეფექტიანობის გასაზრდელად 

სულ უფრო მეტი ინვესტიცია იდება. სულ უფრო მეტი ქართული 

ბანკი და სხვა კომპანია იწყებს ორგანიზაციაში ინოვაციური ციფრუ-

ლი პროექტების მართვის „ეჯაილ“ მიდგომების დანერგვას. 
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 კვლევამ დაასაბუთა ქართული ბანკების კონკურენტუნარიანობისთვის 

ახალი თაობის დეფიციტური ტექნიკური თანამშრომლების შენარ-

ჩუნებისთვის შესაბამისი ორგანიზაციული სტრუქტურის, კულტურისა 

და ავტონომიური გარემოს შექმნის გადამწყვეტი მნიშვნელობა. 

 გამოვლინდა ქართულ კომერციულ ბანკებში ინოვაციური ციფრული 

პროექტების მართვისას „ეჯაილ” (პროექტების მართვის მიდგომა) 

მიდგომების 3 სხვადასხვა მასშტაბით გამოყენების ტენდენცია. კერ-

ძოდ: 1. სრულად ორგანიზაციის მასშტაბით, 2. მხოლოდ ცალკეულ 

პროექტებში, 3. ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილებაში. 

 კვლევამ აჩვენა, რომ ქართული კომპანიების ინოვაციურ პროექტებში 

„ეჯაილ“ მიდგომებიდან „სქრამი“ (პროექტების მართვის მიდგომა) 

უფრო ხშირად გამოიყენება, ვიდრე „კანბანი“ (პროექტების მართვის 

მიდგომა), ხოლო ქართული ბანკები „ჰიბრიდულ“ მიდგომას მიმარ-

თავენ, მაშინაც კი თუ „ეჯაილი“ სრულიად ორგანიზაციის დონეზე 

არის რეალიზებული. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. ნაშრომი გამოადგება ამ პრობლემით 

დაკავებულ ყველა პიროვნებას, აგრეთვე, ქართულ ბანკებსა და „ეჯაილ” მიდ-

გომის პროექტებში დანერგვის მსურველ იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირებს. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომის მოცულობაა 157 გვერდი. 

იგი  შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავისა და დას-

კვნისაგან, რომელსაც დართული აქვს გამოყენებული ლიტერატურის სია. 

სადოქტორო ნაშრომში იდენტიფიცირებულია თანამედროვე ინოვა-

ციური ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების მართვის აქტუალური 

პრობლემები როგორც პატარა ასევე დიდ კომერციულ ორგანიზაციებში. 

განხილულია მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტები და კონცეფციები და 

მათი ეფექტიანობა თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიური პროექტების 

მართვის საქმეში (PMI, IPMA). ნაშრომის მიზანია დააიდენტიფიციროს ინო-

ვაციური ტექნოლოგიური პროექტების წარმატების განმსაზღვრელი ფაქტო-

რები, ამ ტიპის პროექტების მართვაში აქტუალური პრობლემის გამომწვევი 

მიზეზები და იპოვოს აღნიშნული პრობლემების პრევენციის/აღმოფხვრის 
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გზები და გაანალიზოს პროექტების ეფექტიანად მართვის მიდგომები. 

სადოქტორი ნაშრომზე მუშაობის ფარგლებში ჩავატარე კვლევა საზ-

ღვარგარეთის ქვეყნებში პროექტების მართვის თანამედროვე მიდგომებზე, 

ამ მიდგომების პოპულარულობაზე, მათ დადებით და უარყოფით მხა-

რეებზე, რისთვისაც გარდა ბეჭდური და ელექტრონული მედიისა ასევე 

რეალური მსხვილი კომპანიის მაგალითზე გავაკეთებ ანალიზს, როგორც 

პრაქტიკული მაგალითის გარჩევას, სადაც კარგად გამოჩნდება რა ტექნიკებს, 

ღირებულებებს და კრიტერიუმებს ეფუძნება პროექტების მართვა. 

ნაშრომის შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

შედეგები და მათი განსჯა 

თავი 1.  ინოვაციური ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების 

მართვის თეორია 

1.1. პროექტების განვითარების ისტორია და შესრულებული როლი 

ორგანიზაციაშიError! Bookmark not defined. 

1.2. ინოვაციური ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების 

თავისებურებების ანალიზი 

1.3. „ეჯაილ“ მიდგომით მართვა ბანკების გლობალური                      

გაციფრულების ტენდენციის ფონზე 

1.4. ორგანიზაციის “ეჯაილ” მიდგომით მართვის დასავლური            

გამოცდილება 

1.5. ING ბანკის „ეჯაილ” მიდგომით მართვის გამოცდილების SWOT 

ანალიზი 

თავი 2.  ორგანიზაციული კულტურის და სტრუქტურის როლი           

პროექტებში 

2.1. პროექტის „ეჯაილ” მიდგომით მართვისთვის 

თავსებადი/არათავსებადი ორგანიზაციული გარემო 

2.2. კვლევა - ორგანიზაციული კულტურის და სტრუქტურის გავლენა  

პროექტების წარმატებაზე 

_Toc66176355
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2.3. საქართველოში ტექნიკური კომპეტენციების ბაზარი და გამოწვევა 

ქართული ბანკების ინოვაციური ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

პროექტებში 

2.4. ინოვაციური ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების                      

„ეჯაილ” მიდგომით მართვა „სფეის” ბანკში 

თავი 3. ინოვაციური ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების 

„ეჯაილ” მიდგომით მართვა ქართულ ბანკებში 

3.1. საქართველოს საბანკო სექტორის გაციფრულების                              

ტენდიენციების და პერსპექტივების შეფასება 

3.2. კვლევა - “ეჯაილი” საქართველოში რეგისტრირებულ                           

კომერციულ ბანკებში 

3.3.  „თიბისი” ბანკის „ეჯაილ” მიდგომით მართვის შემთხვევის                         

ანალიზი 

3.4. კვლევა – „ეჯაილ” მიდგომით მართვა სხვადასხვა მასშტაბით 

რეალიზების კონტექსტში 

დასკვნა და გამოყენებული ლიტერატურის სია 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის პირველი თავი –„ინოვაციური ინფორმაციული ტექნოლო-

გიების პროექტების მართვის თეორია“ –  ხუთ ქვეთავად არის გაშუქებული.  

პირველ ქვეთავში საუბარია პროექტების მართვის არსზე, განვითარების 

ისტორიაზე, ძირითად პარამეტრებსა და შესრულებულ როლზე ორგანიზა-

ციაში. ნაშრომის ამ თავში განმარტებულია პროექტების მართვის არსი და 

ძირითადი პარამეტრები პროექტების მართვის სფეროში მსოფლიოში 

აღიარებული პროექტების მართვის ინსტიტუტის მიერ (PMI) მუდმივად 

განახლებადი სტანდარტის მიხედვით. ასევე, აქ მოცემულია სხვადასხვა 

მეცნიერთა შეხედულებები პროექტების მართვის როლზე ორგანიზაციაში.  

საუბარია პროექტების მართვის, როგორც დისციპლინის განვითარების 

ისტორიაზე და მოცემულია მნიშვნელოვანი თარიღები როგორიცაა: 1912 

წელს ინჟინერ ჰენრი განტის მიერ შექმნილი განტის სქემის მეთოდოლოგია, 
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რომელიც დღესაც აქტიურად გამოიყენება, მათ შორის ჩაშენებულია 

პროექტების მართვის თანამედროვე ვებ აპლიკაციებში; 1954 წელი, როდესაც 

პირველად დაერქვა დისციპლინას პროექტების მართვა; 1970 წელი, როდესაც 

ჩნდება პირველი კომპიუტერული კომპანიები და პროექტის მართვაში 

ჩნდება ინფორმაციული ტექნოლოგიები, რაც დღემდე ვითარდება. 

მეორე ქვეთავი ეძღვნება ინოვაციური ციფრული პროექტების თავისე-

ბურებებს, მართვის გამოწვევებსა და ამ გამოწვევების პროექტების მართვის 

“ეჯაილ” (პროექტის მართვის მიდგომა)  მიდგომით დაძლევის დასავლური 

გამოცდილების ანალიზს. ასევე გაანალიზებულია პროექტების მართვის 

ტრადიციული მიდგომისა და “ეჯაილ” მიდგომის შედარებითი დახასიათება 

და ინოვაციური ციფრული პროექტების მთავარი რისკ ფაქტორები. 

გაანალიზებულია სხვადასხვა კვლევის შედეგები, რომლებმაც გამოავლინეს 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტებისთვის დამახასიათებელი 

კომპლექსური გარემოებები. სწორედ ეს გარემოებები განაპირობებენ  ასეთი 

პროექტების განსხვავებულად მართვის საჭიროებას. 

მესამე ქვეთავად წარმოდგენილია, გაანალიზებული და შეფასებულია 

გლობალური გაციფრულების და ფინანსური ტექნოლოგიების მზარდი 

აქტიურობის ფონზე საბანკო სექტორში ინოვაციური ციფრული პროექტების 

ეფექტიანად მართვის აქტუალურობა. საბანკო სექტორში, როგორც ხშირად 

ტრადიციულ და დიდი ზომის კომპანიებში, “ეჯაილ” მიდგომით პროექტე-

ბისა და ორგანიზაციის მართვის ეფექტიანობის მიმოხილვა საერთაშორისო 

საკონსულტაციო კომპანია დელოიტის, მართვის სფეროში ლიდერი საკონ-

სულტაციო კომპანია “მაქკენზის” კვლევების საფუძველზე.  კრიტიკული 

თავლით შეფასებულია არსებული წარმოდგენა, რომ მართვის “ეჯაილ” 

მიდგომა ტრადიციული და დიდი ზომის კომპანიებში, როგორსაც ხშირად 

წარმოადგენს ბანკი, ცალსახა ეფექტიანობით არ ფასდება. შესაბამისად, 

მეოთხე ქვეთავში გაშუქებულია “ეჯაილ” მიდგომის გამოყენების დასავ-

ლური გამოცდილების მიმოხილვა ორგანიზაციულ კონტექსტში. დისერ-

ტაციის ამ ნაწილში მიმოხილულია პროექტის მართვის თავისებურებები, 

გამოწვევები და უპირატესობები ორგანიზაციის  სტრუქტურის სამივე ტიპის 
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(პროექტული, ფუნქციონალური, მატრიცული) ჭრილში. მოყვანილია კვლე-

ვის შედეგი, რომელიც ადასტურებს, რომ “ეჯაილ” მიდგომების ორგანიზაცი-

ულ დონეზე დანერგვის მთავარი მოტივატორი კომპანიებისთვის არის: 

ბაზარზე მიწოდების დრო, თანამშრომლების მოტივაცია, ეფექტიანობა და 

ცვლილებებზე ადაპტაციის უნარი.  

გაანალიზებულია მეცნიერთა მოსაზრებები იმის თაობაზე, რომ რეგუ-

ლირებად კომპანიებში, როგორიცაა მაგალითად ბანკი „ეჯაილ” მიდგომით 

მართვას ბევრი ფაქტორი უშლის ხელს. კერძოდ, საფრთხე ემუქრება მართვის 

PDCA მოდელს: დაგეგმე (Plan), გააკეთე (Do), შეამოწმე (Check), შეცვალე და 

გააკეთე (Act), რომელსაც ეფუძნება პროექტების ემპირიული განვითარების 

ანუ „ეჯაილ“ მართვის მიდგომა. რეგულირებად ინდუსტრიებში შესაბამი-

სობა, გარე აუდიტი, ცენტრალური ბანკის რეგულაციები და სხვ. მოითხოვს 

წინასწარ დადგენილ და განსაზღვრულ მოთხოვნებს/ჩარჩოებს, რაც 

ემპირიულობას სერიოზულ საფრთხეს უქმნის. 

მეხუთე ქვეთავში საერთაშორისო ბანკის ING Group-ის მაგალითზე 

გაანალიზებულია საბანკო სექტორში “ეჯაილ” მიდგომებით ინოვაციური 

ციფრული პროექტების მართვის პრაქტიკული გამოცდილების ძლიერი და 

სუსტი მხარეები, შექმნილი შესაძლებლობები და არსებული გამოწვევები.  

მეორე თავი - „ორგანიზაციული კულტურის და სტრუქტურის როლი         

პროექტებში“- ასევე ოთხ ქვეთავად არის განხილული. ამ თავში  დასავლური 

თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილებიდან გაანალიზებულია ის 

აუცილებელი ორგანიზაციული ხელშემწყობი ფაქტორები, რაც „ეჯაილ” 

მიდგომით მართვას ეფექტიანს ხდის და, პირიქით, რაც ხელს უშლის რეალური 

ორგანიზაციული მოქნილობის მოპოვებას.  

პირველ ქვეთავში საუბარია „ეჯაილ“ ღირებულებათა სისტემის ორგა-

ნიზაციის დონეზე რეალიზების გამოწვევებსა და შესაძლებლობებზე. გაანა-

ლიზებულია სხვადასხვა მეცნიერთა კვლევებით დადასტურებული  ის 

ფაქტორები, რომელსაც ორგანიზაციის დონეზე ეჯაილ მიდგომების ეფექ-

ტიანი რეალიზებისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. 

ამავე ქვეთავში შედარებულია ორგანიზაციის ვერტიკალური და 
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ჰორიზონტალური მართვის მიდგომები საბანკო სექტორის კონტექსტში. 

კერძოდ, მთავარი დასკვნა არის, რომ ტრადიციული ბანკების მართვის 

პარადიგმა გულისხმობს იარარქიულ მართვას, სხვადასხვა კომპეტენციის 

გუნდებს შორის მცირე კოლაბორაციის შესაძლებლობებს. ასეთ ორგანიზაცი-

ებში შუა რგოლის მენეჯერები ელოდებიან ინსტრუქციებს ვერტიკალურ 

შკალაზე უფრო მაღალი რგოლის მენეჯერებისგან და მიღწევად მიიჩნევენ 

სწორედ მიღებული მითითებების ზედმიწევნით შესრულებას. „ეჯაილ” 

ორგანიზაციაში კი მაღალი რგოლის მენეჯერების მთავარი აქცენტია კითხვა 

– „რა?“, ხოლო მიზნის ამოსახსნელად საჭირო ამოხსნებს უკვე შუა რგოლის 

მენეჯერები და სხვადასხვა კომპეტენციით დაკომპლექტებული გუნდები 

ეძებენ. „ეჯაილ” ორგანიზაციაში გუნდებს და შუა რგოლის მენეჯერებს 

მეწარმის ფუნქცია აკისრიათ და კითხვაზე – „როგორ?“ დამოუკიდებლად 

ცდილობენ პასუხის პოვნას, ხოლო კითხვაზე – „რა?“ თანამშრომლობენ 

მაღალი რგოლის მენეჯერებთან. 

ქვეთავში წარმოდგენილია ორგანიზაციის დეცენტრალიზებული მარ-

თვის ახალი მიდგომის „ჰოლოქრისის“ მოდელი, რომელიც 2015 წელს შეიქმნა 

და განსაკუთრებული წარმატებით მსოფლიოში ცნობილ საერთაშორისო კომ-

პანია Zappos-ში დაინერგა. სწორედ აღნიშნული მოდელის გარკვეული მიდგო-

მები გათვალისიწნებულია ING ბანკის ორგანიზაციულ კულტურასა და 

სტრუქტურაში და ასევე კომპანიაში დანერგილი აქვს  პირველ ქართულ 

სრულად ციფრულ ბანკს „სფეის“-ს. 

აშშ-ში ჩატარებული Gallup-ის ყოველწლიური კვლევის შედეგების 

საფუძველზე გაანალიზებულია ის ფაქტორები, რომელიც თანამედროვე კომპა-

ნიებში თანამშრომელთა მოტივაციასა და პროექტებში მაღალ ჩართულობას 

უზრუნველყოფს.Gallup-ის კვლევა გვიჩვენებს, რომ ბოლო წლების განმავლო-

ბაში მკვეთრად იზრდება სამსახურეობრივი მიღწევებისთვის მიღებული 

აღიარებებით, კოლეგებთან და ზემდგომებთან ურთიერთობით გამოწვეული 

კმაყოფილება მაშინ, როდესაც მატერიალური სამოტივაციო სქემებით, როგო-

რიცაა პრემია, შვებულება, საპენსიო სქემა გამოწვეულ კმაყოფილებაში, 2018 

წლის მონაცემებით, მხოლოდ ძალიან მცირე ზრდა აღინიშნება. ამავე კვლევის 
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შედეგებით დასტურდება, რომ გუნდში ჩართულობის ზრდის 70% მენეჯერის 

ან გუნდის ხელმძღვანელის ლიდერული უნარების ხარისხით აიხსნება. 

მეორე ქვეთავში გამოკვლეულია “ეჯაილ” მიდგომების (სხვადასხვა 

დოზით) პრაქტიკული გამოცდილების მქონე ქართული კომპანიების 

გამოცდილება. მოყვანილია კულტურისა და სტრუქტურის როლისა და 

მნიშვნელობის დამადასტურებელი საერთაშორისო სტატისტიკა. გამოკვლე-

ულია ქართული და უცხოური კომპანიების ლიდერების ხედვა „ეჯაილის” 

როლსა და მნიშვნელობაზე, მის გამოწვევებზე, შესაძლებლობებსა და თავი-

სებურებებზე. აღნიშნული გამოცდილება ქართული ბანკების და საერთა-

შორისო ორგანიზაციების ლიდერებმა  2020 წლის 2 ივლისის კონფერენცი-

აზე გააზიარეს. ეს იყო პირველი მასშტაბური საერთაშორისო კონფერენცია, 

რომელიც ჩატარდა საქართველოში სწორედ ეჯაილის თემაზე. კონფერენცია 

თიბისი ბანკის ორგანიზებით ჩატარდა და მას 1,000-ზე მეტი მონაწილე 

დაესწრო. 

ამავე ქვეთავში წარმოდგენილია ქართულ კომპანიებში ჩატარებული 

კვლევის შედეგები. კვლევა მიზნად ისახავდა შემდეგ კითხვებზე პასუხის 

მოპოვებას: 

 როგორია „ეჯაილ” მიდგომის ათვისების ტენდენცია ქართულ 

კომპანიებში  და ეკონომიკის რა სფეროებია პირველი, ვინც ამ ტენდენ-

ციას აყვა საქართველოში? 

 ქართული კომპანიების გამოცდილებით რა გავლენას ახდენს ორგანი-

ზაციული კულტურა და მართვის სტილი „ეჯაილის” წარმატებაზე, 

რაც ამ მიდგომების ეფექტიანად გამოყენებას უზრუნველყოფს? 

 რა კავშირია ორგანიზაციული სტრუქტურასა და პროექტის შედეგებს 

შორის? 

კვლევა ჩატარდა ინტერნეტ გამოკითხვის საფუძველზე Agile Georgia -

ს სოციალური გაერთიანების წევრებს შორის. აღნიშნული წევრები წარმო-

ადგენენ იმ კომპანიების თანამშრომლებს, რომლებიც იყენებენ „ეჯაილ” მიდ-

გომებს თავის კომპანიებში. კვლევა იყო კონფიდენციალური და მოიცავდა 

დახურულ კითხვებს. 
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კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ „ეჯაილ” მეთოდი საქართვე-

ლოში საკმაოდ პოპულარული გახდა, მაგრამ კომპანიები ხშირად იყენებენ 

ტრადიციულ მეთოდებს ერთგვარი „ჰიბრიდული“ მიდგომით „ეჯაილ”თან 

ერთად. უფრო მეტიც, ზოგიერთი ორგანიზაცია, რომელიც იყენებს „ეჯაილ”-

ს, ზოგიერთ პროექტში ასევ იყენებს ტრადიციული ე. წ. „ვოტერფოლ”, 

თანმიმდევრული პროექტის მართვის მეთოდებს. 

კონკრეტულად, „ეჯაილის” ერთ-ერთი მიდგომა სკრამი აღმოჩნდა, 

რომელიც უფრო ხშირად გამოიყენება, ვიდრე კიდევ ერთი პოპულარული 

„ეჯაილ” მართვის მიდგომა „კანბანი” (პროექტების მართვის სამუშაო ჩარჩო, 

რომელიც ეჯაილ ღირებულებებს ეფუძნება). 

საკმაოდ საინტერესოა ის, რომ კომპანიებში, რომლებმაც „ეჯაილ” 

მიდგომები გამოიყენეს გარკვეულ პროექტებში ჰიბრიდულ (შემთხვევათა 

25% -ში) და ტრადიციულ მიდგომას (მხოლოდ „ვოტერფოლი” გამოიყენება 

25% -ში, შემთხვევებში) თანაბარწილად იყენებენ „ეჯაილ”-თან ერთად. 

„ეჯაილ” მიდგომით პროექტების მართვა მართვის სხვა მიდგომებთან 

შედარებით დომინირებს გამოკითხულთა 75%-ში, სადაც კომპანიებში 

ორგანიზაციულ დონეზე იყენებენ „ეჯაილ” მართვის მიდგომებს. 

აღსანიშნავია, რომ ამ კვლევაში მონაწილეთა 90%, რომლიც იყენებს 

„ეჯაილ” მიდგომებს, წარმოადგენს ციფრული მომსახურების კომპანიებსა და 

არცერთი მათგანი არ აწარმოებს ფიზიკურ პროდუქტს. ამიტომ, უმეტეს 

შემთხვევაში, კომპანიები, რომლებსაც აქვთ ტექნიკური განვითარების 

პროექტები, იყენებენ „ეჯაილ”-ს. 

გამოკითხვაში ქართული კომპანიების წარმომადგენლებს, რომლებიც 

თავის პროექტებში იყენებენ „ეჯაილ”-ს სრულად ან ნაწილობრივ, 4 

სავარაუდო პასუხიდან უნდა აერჩიათ თუ რატომ გადაწყვიტეს ამ მიდგომის 

არჩევა და რა იყო მთავარი მოლოდინი/მოტივატორი ამ გადაწყვეტილების-

თვის. ეს ვარიანტები იყო: ბაზარზე გამოშვების დაჩქარება, პროდუქტის 

ხარისხის ზრდა, პროექტის რისკების შემცირება, ყველა ზემოთ აღნიშნული. 

უმრავლესობამ (58%) აირჩია ზემოთ ჩამოთვლილი სამივე ფაქტორი, მაგრამ 

კიდევ ერთი დომინანტური არჩევანია ბაზარზე გაზრდილი დრო (30%), რაც 
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გულისხმობს მომხმარებლებისთვის ახალი სერვისისა და პროდუქტის 

უფრო სწრაფად მიწოდებას. 

რაც შეეხება პროექტების წარმატების მაჩვენებელს, „ეჯაილ” მიდ-

გომების გამოყენებით, გამოკითხვაში მონაწილეთა 85%-მა „ეჯაილ” პროექ-

ტების წარმატება 5 ქულიან შკალაზე სადაც 5 საუკეთესო შედეგია, შეაფასა 3-

ზე მეტი ქულით. აღსანიშნავია, რომ 33 სხვადასხვა წარმომადგენლიდან ამ 

გამოკითხვაში „ეჯაილ” პროექტის წარმატების მაჩვენებელი ყველაზე 

დაბალი, 1 ქულით არავის შეუფასებია. 

ღია კითხვაზე თუ რა არის ყველაზე დიდი გამოწვევები „ეჯაილის” 

წარმატებული დანერგვისთვის პროექტების მართვაში გამოიკვეთა შემდეგი 

ტოპ 3 ფაქტორი: უმაღლესი დონის მენეჯმენტის ჩართულობა, ლიდერული 

და მენეჯერული კომპეტენციების მქონე ადამიანების ნაკლებობა, IT 

ინფრასტრუქტურა და კომპანიის სტრუქტურა, რომელი „ეჯაილ” პროექ-

ტულ გუნდებს უქმნის დამოკიდებულებებს სხვა გუნდებსა თუ კომპანიებზე 

და მათ საკუთარი საქმის 100%-ით საკუთარი გუნდის რესურსით თავიდან 

ბოლომდე მიყვანის შესაძლებლობას არ აძლევს. 

გამოკითხვის კიდევ ერთი ასპექტი იყო გაგვერკვია გამოკითხვაში 

მონაწილე ქართული კომპანიების პროექტების გამოცდილებით ისეთი 

ორგანიზაციული ფაქტორების გავლენა პროექტის წარმატებებზე როგორი-

ცაა: ორგანიზაციული კულტურა და ორგანიზაციული სტრუქტურა.  

მონაწილეები წარმოადგენდნენ მომსახურების, წარმოებისა და სავაჭ-

რო სექტორებს, სადაც უმრავლესობა მომსახურების სექტორს (მონაწილეთა 

86%) წარმოადგენდა. კვლევის მონაწილეთა უმეტესობას წარმოადგინა ორგა-

ნიზაციები, რომლებიც 50-ზე მეტ თანამშრომელს ასაქმებენ.  

კომპანიებს, რომლებიც ახორციელებენ პროექტებს და წარმოადგენენ წარ-

მოების ან ვაჭრობის სექტორს, საინტერესო კორელაცია აჩვენა გამოკითხვაში 

ორგანიზაციული სტრუქტურის, კულტურისა და პროექტის შედეგს შორის. 

ვაჭრობისა და წარმოების სექტორის წარმომადგენლებმა პროექტის 

წარმატების ფაქტორად ბიუჯეტი, დასრულების განსაზღვრული თარიღი და 

პროექტის დაგეგმილი შინაარსი აღნიშნეს, და არა პროექტის ღირებულება, 
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რაც პროექტს კომერციული შედეგების თვალსაზრისით უნდა მოეტანა. 

გამოკითხულთაგან ამ სექტორების წარმომადგენელი კომპანიების 70%-ში 

ფუნქციონალური ორგანიზაციული სტრუქტურაა, სადაც პროექტის მონაწი-

ლეთა ინიციატივა იყო აღნიშნული, რომ 70% შემთხვევაში არ ქონდა მნიშ-

ვნელობა, ხოლო ცვლილებები მონიშნული იყო, როგორც იშვიათი შემთხვევა 

პროექტის განმავლობაში 100% შემთხვევაში. 

გამოკითხვის საინტერესო შედეგია ასევე ისიც, რომ გამოკითხვის 

მონაწილეებმა, რომლებმაც გუნდურ მუშაობაზე ორიენტირებული ორგანი-

ზაციის სტრუქტურა აირჩიეს, ასევე 85%-ის შემთხვევაში თავის პრაქტიკაში 

პროექტის წარმატების ძირითად მაჩვენებლად კომერციული ღირებულების 

მოტანა და არა ე. წ. რკინის სამკუთხედის პარამეტრები მონიშნეს, როგორც 

პროექტის წარმატების ინდიკატორი. 

გამოკითხვაში მონაწილე მატრიცული /ფუნქცუიონალური ორგანიზა-

ციული სტრუქტურის კომპანიების წარმომადგენელთა 70%-მა კი რკინის სამ-

კუთხედის პარამეტრები მონიშნეს პროექტის წარმატების მთავარ ინდიკა-

ტორებად. 

გამოკითხვაში ასევე გამოკვლეულია ორგანიზაციული კულტურის 

ხშირად უგულებელყოფილი გავლენა პროექტის წარმატებაზე. ცალკეა გაანა-

ლიზებული “ეჯაილ” მიდგომების პრაქტიკოსთა მიერ მოწოდებული შედე-

გები, ცალკე იმ მონაწილეთა მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, ვინც პროექ-

ტების მართვის პრაქტიკაში ტრადიციულ / ჰიბრიდულ მიდგომას იყენებს.  

საინტერესოა გამოკითხვის შედეგების ანალიზის დასკვნა, რომ 

„ეჯაილ” პროექტების 85% შემთხვევაში (აღნიშნული პროექტების წარმომად-

გენლებმა გამოკითხვაში „ეჯაილ” პროექტის წარმატების სიხშირედ 75%-

100% მონიშნა), ამ პროექტების ორგანიზაციული გარემო შემდეგ კულტუ-

რულ ფაქტორებს აკმაყოფილებს: კოლეგების ღია და ხშირი უკუკავშირი 

ერთმანეთთან; პოზიტიური კოლეგები; არაფორმალური თანამშრომლობა 

დაინტერესებულ მხარეებთან; მენეჯმენტის ხშირი კომუნიკაცია ღირებულე-

ბების შესახებ; MVP და ექსპერიმენტული მიდგომა, იდეალური გადაწყვეტი-

ლებების ნაცვლად; გარემოს/სისტემის გაუმჯობესებაზე მუდმივი ზრუნვა 
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და დამნაშავის ძიების მცდელობების ნაცვლად. 

იმ კომპანიების წარმომადგენლებმა, რომლებსაც „ეჯაილ” მიდგომით 

პროექტის წარმატებული შემთხვევების სიხშირე 25%-75%-იანი დიაპაზონის 

ფარგლებში აქვს მონიშნული, საერთო ჯამში აქვთ 2 ფაქტორი საერთო ბრალ-

დების კულტურა და დაინტერესებული მხარეების მოლოდინი, რომ იდეა-

ლური პროდუქტი უნდა შემუშავებულიყო და შემდეგ მიეწოდებინა ბაზარ-

ზე, ვიდრე ექსპერიმენტები და MVP, როგორც ძირითადი მნიშვნელობა.  

საინტერესო ფაქტია, რომ ყველა ქართული „ეჯაილ” პროექტის მონა-

წილემ გამოკითხვაში კომუნიკაცია და თანამშრომლობა უფრო მნიშვნე-

ლოვნად შეაფასა, ვიდრე ფორმალური გადაწყვეტილების მიღების პროცესი.  

ტრადიციული მიდგომით, პროექტების მართვის გამოცდილების 

მქონე კვლევის მონაწილეების გამოკითხვის შედეგების ანალიზმა აჩვენა, 

რომ იმ ორგანიზაციებში, სადაც უკუკავშირია მმართველი რგოლის მიერ 

კომპანიის მიზნებსა და ღირებულებების ხშირ კომუნიკაციებს შორის და 

თანამშრომლები საქმისადმი პოზიტიურ დამოკიდებულებას ავლენდნენ, 

ტრადიციულ პროექტებშიც პროექტის წარმატების სიხშირე 75%-100% 

დიაპაზონის ფარგლებშია მონიშნული. 

მესამე ქვეთავი მოიცავს საქართველოში 2020 წლის ზაფხულში ჩატარე-

ბული ტექნიკური კომპეტენციების ბაზრის კვლევასა და მისი შედეგებს. 

აღნიშნული კვლევის შედეგები გაანალიზებულია ქართული ბანკების ინო-

ვაციური ციფრული პროექტების “ეჯაილ” მიდგომით მართვის კონტექსტში. 

აღნიშნული კვლევა კიდევ უფრო მეტად უსვამს  ხაზს კომპანიაში 

შესაბამისი გარემოს, კულტურისა და მართვის სტილის მნიშვნელობას, 

რომელიც ახალი ინტერნეტ თაობის ქცევისა და პრეფერენციების შესაბამისი 

იქნება და უზრუნველყოფს კომპანიისთვის გრძელვადიანად კვალიფიცი-

ური ტექნიკური კომპეტენციის მქონე კადრების ლოიალობის შენარჩუნებას. 

ქვეთავში საუბარია ქართულ საბანკო სექტორში თანამედროვე ტექ-

ნიკური კომპეტენციების მიმართ მზარდ და დეფიციტურ მოთხოვნაზე. შესა-

ბამისად ამ კომპეტენციების ადამიანებისთვის შესაფერისი გარემოს შექმნა 
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და ტალანტების შენარჩუნება ქართული ბანკებისთვის ასევე კონკურენ-

ტული უპირატესობის შექმნის წინაპირობაა. 

ქვეთავში გამოტანილია კვლევის შედეგად გამოვლენილი ის 

გადამწყვეტი ფაქტორები, რომელსაც უპირატესობას ანიჭებენ ტექნიკური 

კომპეტენციის პროფესიონალები ორგანიზაციაში ვაკანსიის განხილვისას. 

შედეგად მართვის თვალსაზრისით ბანკებისთვის და სხვა კომპანი-

ებისთვის ეს ნიშნავს 2 მთავარ გამოწვევას: 

 მზარდი ანაზღაურება IT კომპეტენციების ადამიანებისთვის; 

 შეთავაზებების მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე, ხშირი სამსახუ-

რის ცვლა ანუ ამ კომპეტენციის კადრის შენარჩუნების გართულება. 

ამ ქვეთავში მოყვანილია ქართული კომპანიების და მათ შორის თიბისი 

ბანკის მიერ გადადგმული პრაქტიკული ნაბიჯების მაგალითები აღნიშნული 

გამოწვევების დასაძლევად. 

აღნიშნული კვლევა კიდევ უფრო მეტად უსვამს ხაზს კომპანიაში 

შესაბამის გარემოს, კულტურისა და მართვის სტილის მნიშვნელობას, 

რომელიც ახალი ინტერნეტ თაობის ქცევისა და პრეფერენციების შესაბამისი 

იქნება და უზრუნველყოფს კომპანიისთვის გრძელვადიანად კვალიფიცი-

ური ტექნიკური კომპეტენციის მქონე კადრების ლოიალობის შენარჩუნებას. 

მეოთხე ქვეთავში ვაგრძელებთ ორგანიზაციული კულტურისა და 

სტრუქტურის განსაკუთრებული როლის ხაზგასმას ინოვაციური ციფრული 

პროექტების “ეჯაილ” მიდგომით მართვისთვის, რასაც განვიხილავთ 

საქართველოში ერთ-ერთი მზარდი და წარმატებული სრულიად ციფრული 

ბანკის Space-ის მაგალითზე. 

კვლევაში გამოყენებულია თავად ორგანიზაციის მმართველ რგოლთან 

ინტერვიუს შედეგად გაკეთებული დასკვნები და მიმოხილულია ორგანიზა-

ციის გენერალური დირექტორის მიერ მოწოდებული დოკუმენტი 

„სფეისური ოდისეა“, რომელიც დეტალურად აღწერს ორგანიზაციის 

სტრუქტურას, მთავარ ღირებულებებს, „ეჯაილ“ მიდგომების რეალიზების 

მოდელს ორგანიზაციაში, მიზნებისა და გრძელვადიანი გეგმების დასახვის 

პრაქტიკებს, ასევე ახალი თანამშრომლების შერჩევის წესს.  
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 მესამე თავი -„ინოვაციური ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტე-

ბის „ეჯაილ” მიდგომით მართვა ქართულ ბანკებში“– მოიცავს ხუთ ქვეთავს. 

პირველ ქვეთავში გაანალიზებულია საქართველოში ფინანსური 

სექტორის გაციფრულების ტენდენციები და ე. წ. ფინანსური და ტექნოლო-

გიური კომპანიების მიერ ბანკებისთვის შექმნილი გამოწვევები, რაც ბანკების 

მიერ ციფრული განვითარების პროექტებში მზარდი ინვესტიციების 

ჩადებისკენ უბიძგებს.  

გამოთქმულია მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ქართული საბანკო სექ-

ტორი ერთ-ერთი მოწინავეა ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ათვისების 

პროცესში, რის დასტურადაც მოყვანილია ქართულ საბანკო სივრცეში 

დანერგილი რამდენიმე ინოვაციური პროქტის მაგალითი, რომელიც კვლე-

ვის შედეგად გამოვავლინეთ და რომელიც ზემოთ აღნიშნულ მოსაზრებას 

კიდევ უფრო ამყარებს: 

მეორე ქვეთავში - „კვლევა - საქართველოში რეგისტრირებულ კომერ-

ციულ ბანკებში “ეჯაილ” მიდგომების პრაქტიკული გამოყენება“ - გამოკვლე-

ულია საქართველოში რეგისტრირებულ კომერციულ ბანკებში “ეჯაილ” 

მიდგომების პრაქტიკული გამოყენების ტექნდენცია, რაც ამ ბანკებში პროექ-

ტების მართვის მიმართულების ხელმძღვანელებთან სატელეფონო ინტერვი-

უებისა და დისტანციური შეხვედრების გზით იქნა შესწავლილი. გამოყვანი-

ლია 2020 წლის აგვისტოს მდგომარეობით სტატისტიკა თუ რამდენი ბანკი რა 

დონეზე იყენებს “ეჯაილ”-ს და რამდენი მათგანი საერთოდ არ იყენებს ამ 

მიდგომას. აღწერილია საქართველოში რეგისტრირებულ თხუთმეტივე 

კომერციულ ბანკში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები, რომლის თანახ-

მად საქართველოში 15 კომერციულ ბანკს „ეჯაილ” მიდგომებით პროექტების 

მართვა 3 სხვადასხვა მასშტაბით აქვს პრაქტიკაში დანერგილი: 1) მთლიანად 

ორგანიზაციულ დონეზე; 2) ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილე-

ბაში არსებულ ყველა პროექტში; 3) ცალკეულ პროექტებში. 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე ნაჩვენებია აღნიშნული კატეგორიების 

მიხედვით „ეჯაილ” მიდგომების არსებული გამოცდილების პროცენტული 

გადანაწილება ქართულ კომერციულ ბანკებში 2020 წლის აგვისტოს 
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მდგომარეობით. 

რაც შეეხება „ეჯაილ“ მიდგომის გამოყენების მასშტაბს ამ კუთხით 

გამოვლინდა შემდეგი სტატისტიკა: 15 კომერციული ბანკიდან 9 ბანკს აქვს 

პროექტების „ეჯაილ“ მიდგომით მართვის გამოცდილება. 9 ბანკიდან 13% 

იყენებს ცალკეულ პროექტებში, 27% ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

პროექტების მიმართულებაში სრულად, 20% უკვე იყენებს „ეჯაილ“ მიდგო-

მებს ორგანიზაციის დონეზე ან იმყოფება იმპლემენტაციის აქტიურ ფაზაში.  

მესამე ქვეთავი –„თიბისი ბანკის „ეჯაილ” მიდგომით მართვის შემ-

თხვევის ანალიზი“– ფართო მასშტაბით გაანალიზებულია საქართველოში 

ყველაზე დიდი და წამყვანი ბანკის “თიბისი”-ს პრაქტიკული გამოცდილება 

ისეთ რეგულირებად, სამი ათეული წლის კულტურის მქონე კომპანიის 

მაგალითზე, რომელიც 7,000-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს. როგორც აღვნიშნეთ 

მეორე თავში, კულტურას, სტრუქტურას, მართვის სტილს ძალიან დიდი 

მნიშვნელობა აქვს “ეჯაილ” პროექტების წარმატებისთვის, ხოლო 

მარეგულირებელი და სხვა გარე ფაქტორები კი უფრო კომპლექსურს ხდის ამ 

წარმატებისკენ მიმავალ გზას.  

კვლევის მთავარი კითხვები იყო შემდეგი: 

 რამ უბიძგა „თიბისი”-ს, რომ პროექტების სამართავად „ეჯაილ” 

მიდგომა აერჩია? 

 რა მასშტაბით აქვს/გეგმავს „ეჯაილის” დანერგვას? მხოლოდ გარკვე-

ულ განყოფილებებში, ბიზნესში მთლიანად, კონკრეტულ 

პროექტებში, სხვ. 

 რა არის „ეჯაილ” პროექტების მიმართ „თიბისი”-ს პოზიტიური 

მოლოდინები, დანახული რისკები, გამოცდილი სუსტი და ძლიერი 

მხარეები? 

 როგორია ორგანიზაციული კულტურისა და სტრუქტურის გავლენა 

პროექტებზე? 

 რა არის ახალ სტრუქტურაში ახალი შექმნილი მენეჯერული როლების 

(ლიგის ლიდერი, ლეგიონის ლიდერი, გუნდის კაპიტანი, „ეჯაილ 

ქოუჩი) პერსპექტივიდან დანახული ძლიერი და სუსტი მხარეები? 
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 როგორც თანამშრომელთა შეფასებისა და მუდმივ გაუმჯობესებაზე 

ზრუნვის ახალი კულტურა, რა უპირატესობები და ნაკლოვანებები 

აქვს მას? 

ქვეთავში მოცემულია კვლევის შედეგები: 

თიბისიში შექმნილი ლიდერების ახალი როლების (ლიგის ლიდერი, 

ლეგიონის ლიდერი, ეჯაილ მწვრთნელი, გუნდის კაპიტანი) გადმოსახედიდან 

„ეჯაილ“ მიდგომით შექმნილი შესაძლებლობები, არსებული გამოწვევები. 

თიბისის „ეჯაილ“ რეორგანიზაციის ლიდერის გადმოსახედიდან დანა-

ხული შესაძლებლობები, შექმნილი კონკურენტული უპირატესობები, 

არსებული გამოწვევები და შექმნილი რისკები. აღნიშნული ინფორმაცია 

წარმოდგენილია SWOT ანალიზის სახით. 

ორგანიზაციის ახალი სტრუქტურის და კულტურის შესახებ ინფორ-

მაციისთვის ასევე გამოყენებულია ბანკის მიერ სხვადასხვა ინტერნეტ და 

ბეჭდურ მასალაში გამოქვეყნებული სტატიები. 

ქვეთავში აღწერილია არგუმენტები, თუ რა პრობლემების გადასაჭრე-

ლად აირჩია ბანკმა „ეჯაილ“ მიდგომების ორგანიზაციისა და ინიციატივების 

მართვა. ასევე ქვეთავში მოყვანილია ორგანიზაციის კულტურის და მისიის 

აღწერა, რაც საფუძვლად დაედო აღნიშნულ რეორგანიზაციას. 

და ბოლოს, ქვეთავში აღწერილია თანამშრომელთა შეფასების / მოტივა-

ციის ძველი და ახალი მოდელები. ახალი მოდელი სწორედ „ეჯაილ“ 

ღირებულებების პრაქტიკაში რეალიზებას უწყობს ხელს. 

მეოთხე ქვეთავი –  „კვლევა – „ეჯაილ” მიდგომით მართვა სხვადასხვა 

მასშტაბით რეალიზების კონტექსტში“ –  შეეხება, შედარებით ვიწრო მასშტა-

ბით, “ეჯაილ” მიდგომების გამოყენების გამოცდილებას საქართველოში. მისი 

დემონსტრირებისთვის შერჩეულ იქნა კანდიდატები საქართველოდან და 

საერთაშორისო კომპანიებიდან, რომელთა უფლებამოსილ პირებთან 

ინტერვიუს გზით გაზიარდა გამოცდილება და შესაძლებელი გახდა დასკვნის 

გაკეთება თუ რა არის “ეჯაილ” მიდგომით პროექტების მართვის უპირობო 

სუსტი, ძლიერი მხარეები, შესაძლებლობები და რისკები, რომელიც საერთოა 

კომპანიისთვის განურჩევლად იმისა თუ რა მასშტაბით ხდება კომპანიაში 
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“ეჯაილის” რეალიზება.  

დასკვნა 

სადისერტაციო თემამ საშუალება მოგვცა გაგვეკეთებინა შემდეგი დასკვნები: 

 ინოვაციური ციფრული პროექტები ინოვაციურობისა და კომპლექ-

სურობის მაღალი ხარისხით ხასიათდება, რის გამოც,  გეგმაზე ორიენტირე-

ბული მიდგომით მათი მართვა ისტორიულად კრახს განიცდის;  

 პროექტების წარუმატებლობას დიდწილად განაპირობებს პროექტე-

ბის მართვისა და ცვლილებების მართვის არაეფექტიანობა; 

 პროექტის მენეჯერისთვის მხოლოდ ე. წ. „რბილი“ უნარების ქონა 

არასაკმარისია და ტექნოლოგიის ცოდნაც აუცილებელი ხდება; 

 პროექტის თანმიმდევრული განხორციელების „ვოტერფოლ” მიდ-

გომა ხელს უწყობს კომუნიკაციის დეფიციტს  და ხშირად ხდება დამკვეთსა 

და მომწოდებელს შორის უთანხმოების მიზეზი. 

 2000-იანი წლებში გავრცელებული პარადიგმა, რომ ეჯაილი მხო-

ლოდ პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების მეთოდოლოგიაა ან, 

უბრალოდ პროცესი/ფილოსოფიაა, განიცდის ცვლილებას და მთლიანად 

კომპანიის ინიციატივების/ბიზნესის მართვის მიდგომა/კულტურა და 

მართვის სტილი ხდება; 

 ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარებამ ბანკებში ინოვაციური 

ციფრული პროექტების განვითარება პირველად საქმიანობად გადააქცია და 

ასევე ციფრული ტრანსფორმაციისკენ უბიძგა მრავალ უცხოურ და ასევე 

ქართულ ბანკებსაც; 

 ბანკებში „ეჯაილ” მიდგომების ორგანიზაციულ დონეზე დანერგვა 

შემდეგი თავისებურებების გამო განსაკუთრებით კომპლექსურია: მარეგუ-

ლირებელი ინსტიტუტებისა და კანონმდებლობის მოთხოვნები, გარე სისტე-

მებზე დამოკიდებულებები, დოკუმენტაციის საჭიროება, პროექტის ზომა, ამ 

უკანასკნელს ზოგჯერ ექვსი ათეული გუნდი მოიცავს და ჯამში 500 ადამიანის 

ჩართულობას შეიძლება მოითხოვდეს; 

 ტრადიციულ და „ეჯაილ“ მიდგომებს შორის თანაარსებობა ტრა-

დიციულ კომპანიაში სავსებით შესაძლებელია;  
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 ბანკებში რეგულატორების მოთხოვნები აიძულებენ „ეჯაილ” პროექ-

ტებს, რომ ხარისხი უფრო მნიშვნელოვანი იყოს, ვიდრე სისწრაფე,  შესაბა-

მისად, საჭიროა ბალანსი ბაზარზე სწრაფ გამოშვებასა და ხარისხს შორის; 

 ბანკებში ე.წ. „სპოტიფაის ჩარჩო” საკმაოდ დიდი პოპულარულობით 

სარგებლობს;  

 ING-ის გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ბანკმა შეძლო  მნიშვნელო-

ვანი შედეგებისთვის მიეღწია სწორედ საკუთარი ინიციატივების „ეჯაილ” 

მიდგომებზე გადაყვანით და, ასევე, ორგანიზაციულ სტრუქტურაში და 

კულტურაში ხელისშემწყობი გარემოებების შექმნით. 

 ბანკში „ეჯაილ” მიდგომებისა და „სპოტიფაის ჩარჩოს“ გამოყენების 

პრაქტიკული გამოცდილების მქონე საერთაშორისო ბანკის მაგალითის 

ანალიზის საშუალებას გვაძლევს ცხადად დავასკვნათ, რომ გამოწვევებისა 

და რისკების მიუხედავად საუკუნეზე მეტი ისტორიისა და ათი ათასობით 

თანამშრომლის დამსაქმებელი ტრადიციული ბანკი, რომელსაც ტრადიციუ-

ლი აიტი განყოფილება და ფუნქციონალური სტრუქტურის პირობებში 

ათწლეულების განმავლობაში ჩამოყალიბებული მიდგომები და კულტურა 

გააჩნდა შეძლო მნიშვნელოვანი შედეგებისთვის მიეღწია სწორედ საკუთარი 

ინიციატივების „ეჯაილ” მიდგომებზე გადაყვანით და ასევე ორგანიზაციულ 

სტრუქტურასა და კულტურაში ხელისშემწყობი გარემოებების შექმნით; 

 მუშაობის პროცესი და მიდგომა დამოუკიდებელია იმისგან, თუ რა 

ასაკისაა კომპანიის ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა ან რა ზომისაა კომ-

პანია. ტექნოლოგიურ კომპანიებს, სადაც ყველა ტექნიკური პროფესიონალი 

ოცნებობს მუშაობას Google, Facebook, Netflix, Uber არ აერთიანებთ ერთნაირი 

ინდუსტრია და საქმიანობის სფერო, ხოლო „ეჯაილი” წარმატებით მუშაობს. 

 შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 5 უმთავრესი ელემენტი ორგანიზაცი-

ულ დონეზე, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს ინოვაციური ციფრული 

პროექტების „ეჯაილ” მიდგომით მართვას არის შემდეგი – სტრატეგია, 

სტრუქტურა, ადამიანები, პროცესი, ტექნოლოგია;  

 ბოლო წლების განმავლობაში მკვეთრად იზრდება სამსახურეობრივი 

მიღწევებისთვის მიღებული აღიარებებით, კოლეგებთან და ზემდგომებთან 
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ურთიერთობით გამოწვეული კმაყოფილება მაშინ, როდესაც მატერიალური 

სამოტივაციო სქემებით, როგორიცაა: პრემია, შვებულება, საპენსიო სქემა გა-

მოწვეულ კმაყოფილებაში მხოლოდ ძალიან მცირე ზრდა არის აღმოჩენილი; 

 ორგანიზაციული კვლევის თანახმად, გუნდში ჩართულობის ზრდის 

70% მენეჯერის ან გუნდის ხელმძღვანელის ლიდერული უნარების ხარი-

სხით აიხსნება; 

 „ეჯაილ” პროექტებისა და ორგანიზაციების ლიდერები მართვაში ე.წ. 

მომსახურე ლიდერის და „ქოუჩის“ მიდგომის ეფექტიანობას იზიარებენ; 

 „ეჯაილის” სრული ეფექტიანობისათვის მნიშვნელოვანია, რომ 

პროექტულ გუნდს, რაც შეიძლება ნაკლები დამოკიდებულება ჰქონდეს სხვა 

ერთეულებთან; 

 მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი პროექტი შეიძლება არ იყოს 

სრულად „ეჯაილი” პროექტი შეიძლება დაიყოს პატარა ნაწილებად და 

მოქნილი მიდგომა გამოყენებულ იქნეს პროექტის იმ ნაწილში, სადაც ამის 

მეტი შესაძლებლობაა; 

 ანალიზმა აჩვენა, რომ იმ ორგანიზაციებში, სადაც გახსნილია უკუ-

კავშირი, მმართველის რგოლის მიერ კომპანიის მიზნებისა და ღირებულე-

ბების ხშირი კომუნიკაცია და საქმისადმი პოზიტიურ დამოკიდებულებას 

ავლენდნენ თანამშრომლები ტრადიციულ პროექტებშიც პროექტის წარმატე-

ბის სიხშირე 75% -100% დიაპაზონის ფარგლებშია მონიშნული; 

 იმ კომპანიების წარმომადგენლებმა, რომლებსაც „ეჯაილ” მიდგო-მით 

პროექტის წარმატებული შემთხვევების სიხშირე 25%-75%-იანი დიაპა-ზონის 

ფარგლებში აქვს მონიშნული. საერთო ჯამში, აქვთ 2 ფაქტორი საერთო – 

ბრალდების კულტურა და დაინტერესებული მხარეების მოლოდინი, რომ 

იდეალური პროდუქტი უნდა შემუშავებულიყო და შემდეგ მიეწოდებინა 

ბაზარზე, ვიდრე ექსპერიმენტები და MVP, როგორც ძირითადი მნიშვნელობა;  

 ფუნქციონალურ ორგანიზაციებს, რომლებსაც მცირე დოზით აქვთ 

გადაწყვეტილებების მიღების დელეგირება პროექტის გუნდებისთვის, 

ხოლო პროექტის მიზნები/როლები არ არის საკმარისად ცხადი უჩივიან 



30 

ინიციატივის ნაკლებობას, პროექტში მოთხოვნების ხშირ შეცვლას, რაც, უმე-

ტეს შემთხვევაში, იწვევს თანამშრომელთა სტრესს/გაღიზიანებას, აცდენას 

დაგეგმილსა და ფაქტობრივ შედეგს შორის, ბრალდების კულტურას მარცხის 

შემთხვევაში; 

 კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ „ეჯაილ“ მეთოდი საქართვე-

ლოში საკმაოდ პოპულარული გახდა, მაგრამ კომპანიები ხშირად იყენებენ 

ტრადიციულ მეთოდებს ერთგვარი „ჰიბრიდული“ მიდგომით, „ეჯაილ“-თან 

ერთად. უფრო მეტიც, ზოგიერთი ორგანიზაცია, რომლიც იყენებს „ეჯაილ”-

ს, ზოგიერთ პროექტში ასევ იყენებს ტრადიციულ ე. წ. „ვოტერფოლ“, თანმიმ-

დევრული პროექტის მართვის მეთოდებს; 

 კონკრეტულად, „ეჯაილის” ერთ-ერთი მიდგომა სკრამი, აღმოჩნდა, 

რომ უფრო ხშირად გამოიყენება კვლევაში მონაწილე კომპანიებში, ვიდრე 

კიდევ ერთი პოპულარული „ეჯაილ” მართვის მიდგომა „კანბანი” (პროექ-

ტების მართვის სამუშაო ჩარჩო, რომელიც ეჯაილ ღირებულებებს ეფუძნება). 

 საკმაოდ საინტერესოა ის, რომ კომპანიებში, რომლებმაც „ეჯაილ” 

მიდგომები გამოიყენეს გარკვეულ პროექტებში ჰიბრიდულ (შემთხვევათა 

25%-ში) და ტრადიციულ მიდგომას (მხოლოდ „ვოტერფოლი” გამოიყენება 

25%-ში, შემთხვევებში) თანაბარწილად იყენებენ „ეჯაილ”-თან ერთად. 

საქართველოში ბანკებში „ეჯაილ” მიდგომებით ინოვაციური ციფრული 

პროექტების არა ეფექტიანობის რისკის შესამცირებლად ვიძლევით შემდეგ 

რეკომენდაციებს: 

 2020 წლის 2 ივლისს ჩატარებული საერთაშორისო კონფერენცია ბან-

კებსა და კომერციულ ინსტიტუტებში „ეჯაილ” მიდგომების ეფექტიანი 

მუშაობისთვის ჩამოყალიბდეს სისტემატიურ ტრადიციად და გამოცდი-

ლების გაზიარების ინსტრუმენტად გადაიქცეს; 

 „ეჯაილ” მიდგომების ცალკეულ პროექტებში დანერგვის ნაცვლად 

კომპანიებს რეკომენდაციას ვუწევთ დაიწყონ კომპლექსურად და სისტემუ-

რად ორგანიზაციული ფაქტორების შესაბამისობაში მოყვანა პროექტის 

წარმატების უზრუნველსაყოფად; 

 განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს კომპანიებში მიზნებს, 
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ორგანიზაციულ კულტურას, სტრუქტურას;  

 ბანკების კომპლექსური პროცესებიდან გამომდინარე, გამოყენებულ 

იქნეს ჰიბრიდული მიდგომები და ბალანსი ხარისხსა და სისწრაფეს შორის 

გამჭვირვალობის, ნაკლები ბიუროკრატიისა და მიზნების/ხედვის გაცხადებით; 

 მატერიალური წახალისებების ნაცვლად ჩამოყალიბდეს კომპანიებში 

თვითშეფასების სისტემა, სადაც ნეიტრალურ როლს „ეჯაილ ქოუჩის“ 

ფასილიტაცია და ხელშეწყობა ექნება; 

 დამკვიდრდეს კვარტალური დაგეგმვისა და სინქრონიზაციის პრო-

ცესზე, რომელიც ადაპტირებულია Google-დან და Netflix.-დან და ეფექტია-

ნად გამოიყენება ING და „თიბისი“ ბანკებში;  

 თეორიული და პრაქტიკული შემთხვევის ანალიზის შედეგად, ციფ-

რული ტრანსფორმაციის (სტრუქტური რეორგანიზაცია, ბიზნეს პროცესების 

გარდაქმნა, ორგანიზაციული კულტურის ცვლილება) ლიდერებს ვთავა-

ზობთ გაითვალისწინონ შემდეგი ხუთი ფაქტორის განსაკუთრებული მნიშ-

ვნელობა ინოვაციური ციფრული პროექტების ტრანსფორმაციისთვის: დაინ-

ტერესებული მხარეების შემზადება ცვლილებისთვის, ორგანიზაციის კულ-

ტურის მომხმარებელთა მოთხოვნების გარშემო აგება და მომხმარებელთა 

მუდმივი უკუკავშირის მიღება, თანამშრომლებისთვის ავტონომიისა და 

მათი საქმიანობის ზედამხედველობას შორის სწორი ბალანსის დაცვა, თანამ-

შრომლებისათვის ზრდისა და განვითარების შესაძლებლობების შექმნა, იმის 

გადაწყვეტა თუ რა დოზით მოხდება ძალაუფლების დელეგირება და 

დათმობა ყველა დონეზე; 

 შესყიდვების ან მომწოდებლებთან კონტრაქტების ნაწილში რეკო-

მენდირებულია, რომ თუნდაც ფიქსირებულ კონტრაქტებში გარკვეული 

მოქნილი პირობები ჩაიდოს როგორიცაა, მაგალითად, ის რომ ფიქსირებული 

პირობები ვალიდურია მომდევნო 3 თვე; 

 ახალმა თანამშრომლებმა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში კომპა-

ნიის სატელეფონო მომსახურების ცენტრებში იმუშაონ და პირადად იურთი-

ერთონ მომხმარებლებთან, რათა კარგი წარმოდგენა შეექმნათ პროდუქტების 

ძლიერ, სუსტ მხარეებზე.  
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სადისერტაციო თემაზე ავტორის მიერ გამოქვეყნებულია შემდეგი 

ძირითადი ნაშრომები: 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები და შედეგები 

გამოქვეყნებულია საერთაშორისო რეფერირებად და რეცენზირებად 

სამეცნიერო ჟურნალებში შემდეგი სტატიების სახით: 

1. ღლონტი მ. ციფრული და ტექნოლოგიური ბიზნეს პროექტების მართვის 

ტენდენციები და გამოწვევები ქართულ კომპანიებში, ჟ. „ეკონომიკა“, 3-5, 

თბ., 2020, გვ. 133-140.  

2. ღლონტი მ. ინოვაციური ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების 

მართვა საზღვარგარეთის ქვეყნებში: პრობლემები, გადაჭრის გზები, 

ტენდენციები, ჟ. „ეკონომიკა“, 10-11, თბ., 2018, გვ. 182-193. 

3. ღლონტი მ. საქართველოს კომპანიების მაგალითზე ციფრული 

პროექტების მოქნილი „ეჯაილ“ მიდგომით მართვის გამოცდილების 

SWOT ანალიზი, ჟ. „სოციალური ეკონომიკა“, 2-3, თბ., 2020, გვ. 37-41. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები და შედეგები 

მოხსენდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებს: 

1. ღლონტი მ. ციფრული ბიზნესის პროექტების მართვის ტენდენციები და 

გამოწვევები საქართველოში, ტექნიკური უნივერსიტეტის მეოთხე საერ-

თაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, - „გლობალიზაცია და ბიზნესის 

თანამედროვე გამოწვევები“,  თბ., 2020 

2. ღლონტი მ. ინოვაციური ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროექტების 

და პროდუქტების მართვის თანამედროვე მიდგომები და განვითარების 

ტენდენციები, XXX  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„სახელმწიფო მართვა: პრობლემები და პერსპექტივები“, თბ., 2018  

 


