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Summary 
Rusudan Bulbulashvili's dissertation thesis „Organizational-Management Mechanisms of 

Medical Institutions Management,“ comprises an introduction, literature review, three chapters, 
and a conclusion. 

The introduction substantiates the urgency of the topic, which is reflected because the 
analysis of scientific publications, reports of economists, leading specialists in medical device 
manufacturing, and organizers showed that currently, the management of medical organizations 
is a priority for economic, technological, and social development and national security. Both 
abroad and in Georgia, it can improve the efficiency of managing various products and business 
activities through their integration. Practice shows that integration processes rarely lead to an 
increase in the competitiveness of integrated structures and the products produced by them. 
This process is difficult when integrating medical enterprises and organizations into the 
healthcare sector. The problems of managing integrated structures, in this case, are because of 
the uncertainty of the relationship between medical organizations and health care facilities, 
which have production, economic, financial resources, and competitiveness criteria. Studies in 
this area have shown the need to develop an effective management method and concept for 
systems integrated into the healthcare and medical industries. 

The existing sectoral structure of the economy does not allow for the diversity of the new 
scientific and applied fields that are being created within the modern technological structure 
and in the scientific field of different fields. 

We consider the research topic relevant because the results of the dissertation research 
showed that the efficiency of development and implementation of new high-tech innovative 
medical devices and technologies can be improved by creating integrated structures presented 
in clusters, ensuring a synergistic effect of participant interaction. The dissertation shows the 
need to develop the organizational and economic stability and competitiveness of medical 
organizations, the development of concepts, methods, and models, their relationship with 
medical and educational institutions of the health care system. 

Based on the conducted research, the expediency of forming a new cluster and the 
competitiveness of medical organizations in the cluster, and the criteria of organizational-
economic evaluation. The development of medical organizations is characterized by the impact 
on the stability of their functioning by a combination of internal and external environmental 
factors. For medical organizations, this is the environment in which the patient is surrounded in 
the medical facility. In this case, the patient as part of the medical diagnostic process is part of 
the biotechnology system. The second part of it is a technical link, at the moment under 
consideration - medical devices manufactured by medical organizations and introduced into the 
clinical practice of medical institutions of the health care system. Another characteristic of the 
economic functioning of medical organizations is their connection with the activities of medical 
institutions, which is due to the interdependence of the economic sustainability of medical 
organizations with the effectiveness of medical research and the clinical use of medical devices. 
These factors require the development of theoretical and methodological provisions for 
managing the organizational and economic stability and competitiveness of enterprises 
integrated into the medical industry under market conditions, taking into account the possible 
negative impact of environmental and internal factors. 

The scientific study of these problems is not properly identified in the theory of 
economics, is not reflected in the publications published in this field, which determines the 
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relevance of the dissertation research. 
The introduction indicates the position of the author, according to which he considers 

the topic „The concept of sustainability of medical organizations integrated into the cluster 
structure“ very relevant because it summarizes the views of both Georgian and foreign scientists 
and practitioners on the development of theoretical and methodological foundations of medical 
institutions in Georgia. 

The first paragraph of the first chapter of the dissertation tesis „Comparative Analysis 
of Foreign and Georgian Markets of Medical Industry Products,“ describes the analysis of 
theoretical and methodological foundations of management, which showed that it can be used 
effectively only in a specific environment. Use. To achieve the purpose of the study: 
„Development of organizational and economic mechanisms and methods that ensure the 
competitiveness of medical industry enterprises in the integrated structure of enterprises and 
medical institutions“ was conducted a study of the market dynamics of medical industry 
products, medical devices. Formation of both enterprise and industry. 

In the second chapter of the dissertation tesis, „Analysis of the Georgian market of 
medical industry products“, the author notes that in 2019, the volume of the market for medical 
devices in Georgia (considering the market of medical services) was already almost 1 billion 
GEL. It is necessary to note the growing trend of exports of medical devices. The analysis of 
the sources showed that we mainly re-exported the entire volume of medical devices exported 
from Georgia. In 2018, it increased by 17%, although already in 2019, this figure decreased by 
8.5% compared to 2018 and amounted to 5.0 million. Leri shows the difficult market 
environment in Georgia and the insufficient number of enterprises in the medical industry. This 
is especially noticeable compared to Western countries. 

In the first paragraph of the second chapter of the dissertation tesis, the author discusses 
four provisions and, in analyzing and harmonizing these provisions, introduces the concept of 
economic sustainability of medical organizations integrated into the cluster: creating chains of 
medical organizations in the management strategy. Ensuring the synergistic effect of their 
cooperation. 

In the second paragraph, the author discusses an important factor of medical organizations 
integrated into the cluster structure in the methodology of organizational-economic 
sustainability and competitiveness management of the enterprise - the financial sustainability 
of medical organizations. Financial sustainability is assessed by financial-economic analysis. 
Moreover, analysis is more effective on the basis of management than on the basis of financial 
reporting. 

In the third paragraph, the author develops the view that the emergence of new economic 
and social problems in the field of providing quality medical care to medical and preventive 
institutions in accordance with market economy legislation has led to significant changes in 
healthcare management. Management strategies have largely retained and retained previous 
methods and forms of leadership. This led to a decline in the competitiveness of Georgian 
medical organizations, which in the planned non-competitive economy monopolized all areas 
and implemented the state plan. It is now necessary to develop new logistics-oriented 
approaches to the competitiveness and sustainability management of these types of enterprises, 
which face the need to work in new conditions of risk and uncertainty and to ensure their own 
existence. 

In the first paragraph of the third chapter of the thesis, “Methods for Managing the 
Sustainability and Competitiveness of a United Medical Organization in a Cluster”, the author 
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notes that since cluster-integrated medical organizations and health care facilities are an 
important component of economic efficiency, their competitiveness and competitiveness are 
stable. 

In the second paragraph, “Method for Managing the Economic Sustainability and 
Competitiveness of Medical Organizations”, the author notes that in order to more effectively 
assess the management capabilities of the medical organization, the following tasks have been 
solved during dissertation research to implement innovative projects, including investment. 

1) Based on the analysis of the functions performed by the organization, we carried out 
their classification according to the functional characteristics of the activity; 

2) We established criteria for belonging to different areas of medical equipment 
production; 

3) Based on the interactions, we developed an algorithm to analyze the organizational and 
economic sustainability and competitiveness of enterprises. 

In the third paragraph, “Medical and technical clusters as a basis for increasing the 
effectiveness of the management of medical organizations”, the author notes that the 
effectiveness of the management of the organization can be enhanced by harmonizing the 
management decisions of the medical organization and the decisions of medical and preventive 
institutions. 

The conclusion provides generalized research results, conclusions, methodological and 
applied recommendations. The paper is 137 pages long and consists of an introduction, a 
literature review, three chapters, a conclusion, and references. 
 
 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. სამეცნიერო პუბლიკაციების ანალიზმა, ეკონომიკური 

მეცნიერების წარმომადგენლების, სამედიცინო მოწყობილობების წარმოების 

სფეროს წამყვანი სპეციალისტებისა და ორგანიზატორების მოხსენებებმა აჩვენა, 

რომ ამჟამად სამედიცინო ორგანიზაციების მართვის საკითხები პრიორიტეტულია 

სახელმწიფოს ეკონომიკურ, ტექნოლოგიურ და სოციალურ განვითარებაში და 

ეროვნული უსაფრთხოების განმტკიცებაში. როგორც საზღვარგარეთ, ასევე 

საქართველოში, სხვადასხვა პროდუქციის და ბიზნესსაქმიანობის მართვის 

ეფექტურობის გაუმჯობესება შეიძლება მათი ინტეგრაციის გზით. ამავე დროს, 

პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ინტეგრაციის პროცესები ხშირად არ იწვევს ინტეგრი-

რებული სტრუქტურებისა და მათ მიერ გამოშვებული პროდუქციის კონკურენტ-

უნარიანობის ზრდას. ეს პროცესი განსაკუთრებით რთულია სამედიცინო 

საწარმოებისა და ორგანიზაციების ჯანდაცვის სფეროში ინტეგრაციის დროს. 

ინტეგრირებული სტრუქტურების მართვის პრობლემები, ამ შემთხვევაში, 

განპირობებულია სამედიცინო ორგანიზაციიებსა და ჯანდაცვის სისტემის სამკურ-
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ნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებს შორის არსებული ურთიერთობის 

გაურკვევლობით, რომლებსაც აქვთ წარმოების, ეკონომიკური, ფინანსური 

რესურსები და კონკურენტუნარიანობის კრიტერიუმები. ამ სფეროში ჩატარებულმა 

კვლევებმა აჩვენა, რომ აუცილებელია ჯანდაცვის სფეროში და სამედიცინო 

ინდუსტრიებში ინტეგრირებული სისტემების ეფექტური მართვის მეთოდოლო-

გიისა და კონცეფციის შემუშავება.  

ეკონომიკის არსებული დარგობრივი სტრუქტურა არ იძლევა იმ ახალი 

სამეცნიერო და გამოყენებითი სფეროების მრავალფეროვნების გათვალისწინების 

შესაძლებლობას, რომლებიც იქმნება თანამედროვე ტექნოლოგიური სტრუქტურის 

ფარგლებში და სხვადასხვა დარგის სამეცნიერო სფეროში.  

საკვლევ თემას აქტუალურად ვთვლით, რადგანაც სადისერტაციო კვლევის 

შედეგებმა აჩვენა, რომ ახალი მაღალტექნოლოგიური ინოვაციური სამედიცინო 

ხელსაწყოებისა და ტექნოლოგიების შემუშავებისა და განხორციელების 

ეფექტურობა შეიძლება გაუმჯობესდეს კლასტერების სახით წარმოდგენილი 

ინტეგრირებული სტრუქტურების შექმნით,  რაც უზრუნველყოფს მონაწილეთა 

ურთიერთქმედების სინერგიულ ეფექტს. დისერტაციაში ნაჩვენებია სამედიცინო 

ორგანიზაციების ორგანიზაციული და ეკონომიკური სტაბილურობისა და 

კონკურენტუნარიანობის მართვის, კონცეფციის, მეთოდებისა და მოდელების 

შემუშავების საჭიროება, მათი ურთიერთობა ჯანდაცვის სისტემის სამედიცინო და 

საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან.  

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე, ნაჩვენებია ახალი კლასტერისა და 

კლასტერში სამედიცინო ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობისა და ორგანიზა-

ციულ-ეკონომიკური შეფასების კრიტერიუმების ფორმირების მიზანშეწონილობა. 

სამედიცინო ორგანიზაციების განვითარებას ახასიათებს მათი ფუნქციონირების 

სტაბილურობაზე გავლენა შიდა და გარე გარემო ფაქტორების ერთობლიობით. 

სამედიცინო ორგანიზაციებისთვის, ეს არის გარემო, რითიც გარშემორტყმულია 

პაციენტი სამედიცინო დაწესებულებაში (სამედიცინო და ტექნიკური პერსონალი, 

შეზღუდული ფუნქციური შესაძლებლობების მქონე ადამიანი). ამ შემთხვევაში, 

პაციენტი, როგორც სამედიცინო დიაგნოსტიკური პროცესის ნაწილი, წარმოადგენს 

ბიოტექნოლოგიური სისტემის ნაწილს. მის მეორე ნაწილს წარმოადგენს ტექნიკური 

ბმული, განხილვად მომენტში - სამედიცინო მოწყობილობები, რომლებიც წარმო-
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ებულია სამედიცინო ორგანიზაციების მიერ და დანერგილია ჯანდაცვის სისტემის 

სამედიცინო დაწესებულებების კლინიკურ პრაქტიკაში. სამედიცინო ორგანიზაცი-

ების ეკონომიკური ფუნქციონირების კიდევ ერთი მახასიათებელია მათი კავშირი 

სამედიცინო დაწესებულებების საქმიანობასთან, რაც გამოწვეულია სამედიცინო 

ორგანიზაციების ეკონომიკური მდგრადობის ურთიერთდამოკი-დებულებით 

სამედიცინო კვლევების ეფექტურობასა და სამედიცინო ხელსაწყოების კლინიკურ 

გამოყენებასთან. ეს ფაქტორები მოითხოვს თეორიული და მეთოდოლოგიური 

დებულებების შემუშავებას საბაზრო პირობებში სამედიცინო ინდუსტრიის 

ინტეგრირებული საწარმოების ორგანიზაციული და ეკონომიკური სტაბილურო-

ბისა და კონკურენტუნარიანობის მართვისათვის, გარემოსდაცვითი და შიდა 

ფაქტორების შესაძლო უარყოფითი გავლენის გათვალისწინებით.  

ამ პრობლემების სამეცნიერო შესწავლა სათანადოდ არ არის გამოვლენილი 

ეკონომიკის თეორიაში, არ არის ასახული ამ სფეროში გამოქვეყნებულ პუბლი-

კაციებში, რაც განსაზღვრავს სადისერტაციო კვლევის აქტუალობას.  

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანს წარმოადგენს საორგა-

ნიზაციო და მენეჯმენტური მექანიზმებისა და მეთოდების შემუშავება, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ სამედიცინო ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობას ინტეგ-

რირებულ კლასტერულ სტრუქტურაში. 

დასახული მიზნის შესაბამისად, განისაზღვრა კვლევის ძირითადი 

ამოცანები: 

• კონკურენტულ გარემოში არსებული სამედიცინო ორგანიზაციების მართვის 

მეთოდებისა და არსებული თეორიული წინაპირობების ანალიზი; 

• ინტეგრირებულ კლასტერულ სტუქტურაში არსებული სამედიცინო 

ორგანიზაციების ეკონომიკური მდგრადობის კონცეფციის შემუშავება; 

• კლასტერულ სტრუქტურებში სამედიცინო ორგანიზაციების ორგანიზაციუ-

ლი და ეკონომიკური მდგრადობის მექანიზმებისა და მართვის მეთოდების 

შემუშავება, მენეჯმენტის მეთოდოლოგიის გათვალისწინებით; 

• სამედიცინო ორგანიზაციათა ურთიერთქმედების მეთოდებისა და 

მოდელების კლასიფიკაციის შემუშავება, ინდუსტრიის ამჟამინდელი 

მდგომარეობის შედარებითი ანალიზის შედეგების გათვალისწინებით, 

საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ; 
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• საწარმოთა ორგანიზაციული და ეკონომიკური მდგრადობის კრიტერიუმე-

ბის შერჩევა და დასაბუთება, მათი კონკურენტუნარიანობისა და  ფუნქციური 

მახასიათებლებით კლასიფიკაციის გათვალისწინებით; 

• კლასტერულ სტრუქტურაში შემოთავაზებული მექანიზმებისა და მართვის 

მეთოდების განხორციელების უზრუნველსაყოფად ინსტრუმენტების შემუ-

შავება; 

• მაკონტროლებელი ფუნქციონირების განვითარება და მისი პოზიციონირება 

კლასტერების მართვის ორგანიზაციულ სტრუქტურაში; 

• სამედიცინო მოწყობილობების წარმოების გლობალური ჯაჭვების შექმნის 

მეთოდების შემუშავება, რომლებიც კონკურენტუნარიანი არიან როგორც 

შიდა, ასევე უცხოურ ბაზარზე; 

• სამედიცინო ინდუსტრიასა და ჯანდაცვის სფეროში სახელმწიფო და ინტეგ-

რირებული კლასტერული სტრუქტურების ურთიერთქმედების ფორმებისა 

და მეთოდების შემუშავება. 

კვლევის საგანია სამედიცინო ორგანიზაციების მართვის მექანიზმები და 

მეთოდები და მათი ურთიერთქმედება ინტეგრირებულ კლასტერულ სტრუქტუ-

რაში. კვლევის ობიექტი - ინტეგრირებულ კლასტერულ სისტემაში გაერთიანებუ-

ლი სამედიცინო ორგანიზაციების მართვის სისტემა, მათი ფორმირებისა და 

ფუნქციონირების კანონები.  

თემის შესწავლის მდგომარეობა. ინტეგრირებული სტრუქტურების და ჯგუ-

ფური ღირებულებების ქსელების მაღალტექნოლოგიური წარმოების ორგანიზაცი-

ული და ეკონომიკური მდგრადობის მართვის სისტემის მეთოდოლოგიის, 

მეთოდებისა და მოდელების შემუშავების პრობლემამ მნიშვნელოვანი ყურადღება 

დაიმსახურა ისეთი მეცნიერების ნაშრომებში, როგორებიცაა: მ. ვერბერი, ჯ. 

გელბრეიტი, ა. მარშალი, დ. მანტგომერი, ჯ.რობინსონი, მ. საკაკიბარა, ა. სმიტი, ფ.უ. 

ტეილორი, ჯ. ჰამელი, უ.დ. ჰარტმანი და სხვა.  

იგივე პრობლემა განიხილებოდა ინსტიტუციური თეორიის ფარგლებში, 

რომელმაც ყველაზე მეტი განვითარება ჰპოვა ისეთი მეცნიერების ნაშრომებში, 

როგორიცაა: მ. პორტერი, რ აკოფი, დ. ნორთი, მ., მ.ტ. ვებლენი, ჯ. კომონსი, 

ვ.მიტჩელი, ჯ. მ. კლარი და სხვა. ამ პრობლემის ეკონომიკური ანალიზის კონკრე-

ტულ სფეროში სამედიცინო ინდუსტრიასთან მიმართებაში და საწარმოებისა და 
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ჯანდაცვის ორგანიზაციების ეფექტური ფუნქციონირების თვალსაზრისით, რთუ-

ლია სპეციალისტების მუშაობის გამოყოფა ეკონომიკური მეცნიერების დარგში. 

დღეს ეს მიმართულება ყველაზე სრულად არის წარმოდგენილი პუბლიკაციებში. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ  თეორიულად არის 

განზოგადებული და ფორმირებული სამედიცინო ორგანიზაციების მართვის 

მექანიზმები და მეთოდები და მათ ურთიერთქმედებაზე ინსტიტუციონალური 

კლასტერის ინტეგრირებულ გარემოში. 

სიახლის მატარებელია კვლევის ძირითადი შედეგები: 

1. მენეჯმენტის თეორიისა და მეთოდოლოგიის ანალიზზე დაყრდნობით, 

შემუშავდა კლასტერის ინტეგრირებულ სისტემაში არსებული სამედიცინო 

ორგანიზაციების მართვის მეთოდების მოდელები და კლასიფიკაცია, რომე-

ლიც გამოირჩევა მონაწილეთა პოტენციალის ანალიზისთვის შემოთავაზე-

ბული მეთოდების დანერგვით, რაც საშუალებას იძლევა გაიზარდოს 

კორპორატიული პროცესების მართვის ეფექტურობა;  

2. შემოთავაზებული და დასაბუთებულია სამედიცინო ორგანიზაციების 

ეკონომიკური მდგრადობის კონცეფცია, რომელიც გამოირჩევა მართვის 

სტრატეგიაში საწარმოთა და ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულებების 

ორგანიზაციული და ეკონომიკური სტაბილურობის ერთდროულად გაზ-

რდის მდგომარეობის შემოტანით, ეკონომიკური სუბიექტების ჯაჭვების შექ-

მნით, მათი ურთიერთთანამშრომლობის სინერგიული ეფექტის უზრუნველ-

საყოფად. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. კლასტერის ინტეგრირებულ სისტემაში 

არსებული სამედიცინო ორგანიზაციების მართვის შემუშავებული მეთოდებისა და 

მოდელების გამოყენება შესაძლებელია როგორც სახელმწიფო, ასევე კომერციულ  

სამედიცინო ორგანიზაციებში; გარდა ამისა, ნაშრომში დასაბუთებულია სამედი-

ცინო ორგანიზაციების ეკონომიკური მდგრადობის კონცეფცია, რომელიც 

გამოირჩევა მართვის სტრატეგიაში საწარმოთა და ჯანმრთელობის დაცვის 

დაწესებულებების ორგანიზაციული და ეკონომიკური სტაბილურობის 

ერთდროული ზრდით, ეკონომიკური სუბიექტების ჯაჭვების შექმნით, მათი 

ურთიერთთანამშრომლობის სინერგიული ეფექტის უზრუნველსაყოფად. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომი შესრულებულია 116 გვერდზე 
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და შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავის, დასკვნისა და 

გამოყენებული წყაროების ნუსხისაგან. 
 

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

 
თავი 1. სამედიცინო დაწესებულებათა მენეჯმენტის თეორიული და 

მეთოდოლოგიური საფუძვლების შედარებითი ანალიზი 

1.1. სამედიცინო ინდუსტრიის პროდუქციის უცხოური და ქართული 
ბაზრების შედარებითი ანალიზი 

მენეჯმენტის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლების ჩატარებულმა 

ანალიზმა აჩვენა, რომ მისი ეფექტური გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ 

გამოყენების კონკრეტული გარემოს გათვალისწინებით. კვლევის მიზნის: „საორგა-

ნიზაციო და ეკონომიკური მექანიზმების და მეთოდების შემუშავება, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ სამედიცინო ინდუსტრიის საწარმოების კონკურენტუნარიანობას 

საწარმოთა და სამედიცინო დაწესებულებების ინტეგრირებულ სტრუქტურაში“ 

მისაღწევად ჩატარდა სამედიცინო ინდუსტრიის საწარმოების პროდუქციის, სამე-

დიცინო მოწყობილობების მოხმარების ბაზრის ფორმირების დინამიკის კვლევა, 

როგორც საწარმოთა და ინდუსტრიის ეკონომიკური განვითარების ფაქტორი.  

აღსანიშნავია, რომ ნებისმიერი ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკის პროგრესი 

დიდწილად განისაზღვრება მისი მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობით 

და ტექნოლოგიური განვითარების დონით, რაც დამოკიდებულია როგორც 

ბუნებრივ, ისე სოციალურ-ეკონომიკურ ფაქტორებზე ასევე ქვეყნის ჯანდაცვის 

სისტემის განვითარების დონეზე.  

ჯანდაცვის სისტემის საქმიანობის შედეგები და ეფექტურობა პირდაპირ არის 

დამოკიდებული მისი სტრუქტურული ერთეულების უზრუნველყოფაზე - 

სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებაზე, რომელთაც გააჩნია ხარისხიანი 

სამედიცინო მოწყობილობების საკმარისი რაოდენობა.  

სამედიცინო მოწყობილობების უზრუნველყოფის დონე უმეტესწილად 

განისაზღვრება სამედიცინო ინდუსტრიის საწარმოების განვითარების დონით, 

რომლის ქვეშ კვლევაში იგულისხმება არა მხოლოდ სპეციალიზებული საწარმოები, 

არამედ საწარმოები, რომელთათვის სამედიცინო მოწყობილობები წარმოადგენს 
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დივერსიფიცირებულ პროდუქციას. საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ 

სამედიცინო მოწყობილობების ბაზრის ანალიზმა აჩვენა, რომ ბაზრის ყველაზე 

მნიშვნელოვან მოცულობას წარმოადგენენ ა.შ.შ., იაპონია და გერმანია. ბოლო 

წლებში ამ ქვეყნების სიას უნდა მივაკუთნოთ ჩინეთიც. საშუალო წლიური ზრდის 

ტემპი ან საშუალო წლიური ზრდის ტემპი რთული პროცენტის გათვალისწინებით, 

არის საშუალო მაჩვენებელი, რომლის დროსაც ინვესტიცია გაიზარდა ერთ წელზე 

მეტი ხნის განმავლობაში, რაც უზრუნველყოფდა ამ ქვეყნებში სამედიცინო 

მოწყობილობების წარმოების ინოვაციური პროექტების რეალიზაციის აუცილებელ 

ეტაპებს. 

 

1. 2. სამედიცინო ინდუსტრიის პროდუციის ქართული ბაზრის ანალიზი 

2019 წელს, საქართველოში სამედიცინო მოწყობილობების ბაზრის მოცულობა 

(სამედიცინო მომსახურებების ბაზრის გათვალისწინებით), უკვე შეადგენდა 

თითქმის 1 მილიარდ ლარს. აუცილებელია, აღინიშნოს სამედიცინო მოწყობილო-

ბების ექსპორტის ზრდის ტენდენციაც. წყაროების ანალიზმა აჩვენა, რომ 

საქართველოდან ექსპორტზე გასული სამედიცინო მოწყობილობების საერთო 

მოცულობა ძირითადად რეექსპორტზე მოდის. იგი 2018 წელს გაიზარდა 17%-ით, 

თუმცა უკვე 2019 წელს ეს მაჩვენებელი შემცირდა 8,5%-ით და 2018 წელთან 

შედარებით და შეადგინა 5,0 მლნ. ლარი, რაც მიუთითებს რთულ საბაზრო 

გარემოზე და საქართველოში სამედიცინო ინდუსტრიის საწარმოების არასაკმარის 

რაოდენობაზე. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია დასავლეთის ქვეყნებთან შედა-

რებით. იმის გათვალისწინებით, რომ 2018 წელს, სამედიცინო მოწყობილობების 

სახელმწიფო შესყიდვებმა შეადგინა 240,0 მლნ ლარი, რაც წინა წელთან შედარებით 

გაზრდილია 45,4%-ით. წარმოდგენილი მასალების სისტემატიზაციამ და შედარე-

ბითმა ანალიზმა აჩვენა, რომ სამედიცინო მოწყობილობების ბაზრის ფორმირებასა და 

განვითარებაზე მნიშვნელოვანი ზეგავლენა იქონია არაერთმა მნიშვნელოვანმა 

სახელმწიფო პროგრამამ და პირველ რიგში: ეროვნულმა პროექტმა „ჯანმრთელობა 

ყველასთვის“ რეალიზაციამ და ჯანმრთელობის მოდერნიზაციის პროგრამებმა, გულ-

სისხლძარღვთა ქირურგიის, პერინატალური ცენტრების, ტრავმატოლოგიისა და 

ორთოპედიის მაღალტექნოლოგიური ცენტრების სხვადასხვა რეგიონებში შექმნამ, 

რომლებიც ითვალისწინებენ რეგიონების საჭიროებებს და ეკოლოგიას.  
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2008 წლამდე სამედიცინო ინდუსტრიისა და ფარმაცევტული და სამედიცინო 

ინდუსტრიების განვითარების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის მთავარი მიზანი 

იყო სამედიცინო და პროფილაქტიკური დაწესებულებების მედიკამენტებით და 

სამედიცინო მოწყობილობებით უზრუნველყოფა. გეგმის განხორციელებისას და 

მისი რეორგანიზაციის შედეგად წარმოიშვა ერთგვარი დისბალანსები, ხოლო მათი 

აღმოფხვრა იწვევდა პრობლემებს ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს დაფინანსებაში. 

სამედიცინო მოწყობილობებისა და მედიკამენტების იმპორტმა პრაქტიკულად 

მოახდინა ამ დისბალანსის ლიკვიდაცია, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ 

სამედიცინო მოწყობილობებისა და წამლების მნიშვნელოვანი ნაწილი საქართვე-

ლოს ტერიტორიაზე იწარმოება იმპორტირებული ნედლეულის, მასალებისა და 

კომპონენტების მეშვეობით.  

სახელმწიფო პოლიტიკის მიზნების ცვლილებისათვის მნიშვნელოვანი 

ფაქტორებს წარმოადგენდნს:  

- სამომხმარებლო ბაზრის მზარდი დამოკიდებულება უცხოური ფირმების 

პროდუქციაზე,  

- მისი ტექნიკური მომსახურების რეალიზაციაში არსებული პრობლემები,  

- ეკონომიკური გადაწყვეტილებების დამოკიდებულება უცხოელი პარტნი-

ორების მიერ სამედიცინო მოწყობილობებთ მომარაგებაზე, 

- პარტნიორთა ქვეყნების მთავრობათა პოლიტიკურ სტრატეგიებზე.  

ეს მდგომარეობა განსაკუთრებით საშიში იყო კრიტიკულად მნიშვნელოვან 

განშტოებებში, საქართველოს მოქალაქეების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 

უზრუნველსაყოფად, მათ შორის, სამედიცინო ინდუსტრიის განშტოებაში, 

რომლებიც ფუნქციურად შექმნილია მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო მოწყობი-

ლობებისა და მედიკამენტების შესაქმნელად. არსებული ვითარების შესაცვლელად, 

აუცილებელი გახდა სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართულებებისა და მიზნების 

რეგულირება სამედიცინო წარმოების სფეროში, რათა გაძლიერებულიყო ადგი-

ლობრივი მწარმოებლების როლი შიდა ბაზარზე, გააქტიურებულიყო ხარისხის 

მართვის სისტემების გამოყენება, მომხდარიყო ინოვაციური პროდუქტების შემუშა-

ვება და თანამედროვე საწარმოებისათვის კადრების მომზადების უზრუნველყოფა, 

ორგანიზაციულ-ეკონომიკური მდგრადობის კოეფიციენტისა და სამედიცინო 

ინდუსტრიის საწარმოების კონკურენტუნარიანობის ზრდა.  
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2021 წელს, საპარლამენტო შეხვედრაზე, რომელიც ეძღვნებოდა საქართველოს 

ეკონომიკის მოდერნიზაციასა და ტექნოლოგიურ განვითარებას, ეკონომიკის 

მინისტრის მიერ ფარაცევტული და სამედიცინო წარმოება გამოყოფილ იქნა, 

როგორც ქვეყნის ეკონომიკის მაღალტექნოლოგიური განვითარების 5 პრიორი-

ტეტული სფეროდან ერთერთი. დღეს საქართველოში იზრდება სამედიცინო 

ტექნიკის მწარმოებელთა რაოდენობა.  
 

თავი 2. კლასტერის სტრუქტურაში ინტეგრირებული სამედიცინო 
ორგანიზაციების მდგრადობის კონცეფცია 

 
2.1. სამედიცინო ორგანიზაციების მდგრადობისა და კონკურენტუნარიანობის 

კონცეფციის ფორმირება კლასტერის სტრუქტურაში ეკონომიკური სუბიექტების 
ურთიერთქმედების სინერგიული ეფექტის საფუძველზე 

 
კვლევაში გამოყენებულია ოთხი დებულება:  

- ინტეგრირებულ სტრუქტურებში კონკურენტული პარტნიორობის ფორმირების 

აუცილებლობა; 

- ორგანიზაციულ-ეკონომიკური მდგრადობისა და საწარმოთა კონკურენტუნარი-

ანობის ურთიერთდამოკიდებულება;  

- ინტეგრირებული სტრუქტურების შექმნის შესაძლებლობები და მიზანშეწონი-

ლობა ურთიერთდაკავშირებული ბიზნეს სუბიექტების ქსელების შექმნის გზით;  

- ინტეგრირებულ სტრუქტურებში სინერგიული ეფექტის წარმოქმნა. 

ამ დებულებათა ანალიზისა და ჰარმონიზაციის თანახმად, შემოთავაზებულია 

კლასტერში ინტეგრირებული სამედიცინო ორგანიზაციების ეკონომიკური მდგრა-

დობის კონცეფცია: მართვის სტრატეგიაში სამედიცინო ორგანიზაციების ჯაჭვების 

შექმნა, მათი ურთიერთთანამშრომლობის სინერგიული ეფექტის უზრუნველს-

აყოფად.  

წარმოდგენილი კონცეფციის გათვალისწინებით, სამედიცინო ორგანიზაცი-

ებისა და სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ინტეგრირებული 

სტრუქტურის სახით ვირჩევთ კლასტერს. აღსანიშნავია, რომ კლასტერის 

მონაწილეებისათვის, როგორც სტრუქტურაში ინტეგრირებული წევრებისათვის, 

აუცილებელია მომხმარებლებთან ურთიერთობა, იურიდიული, ეკონომიკური და 

ფინანსური დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა, სახელმწიფოსა და მომხმარებ-
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ლების მონაწილეობა კლასტერის ფორმირებასა და ფუნცქციონირებაში (მ. 

პორტერი). ამასთან, კვლევის შედეგად გამოვლენილია, რომ კლასტერულ 

გარემოში, სამედიცინო ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობის ორგანიზაცი-

ულ-ეკონომიკური მდგრადობის მექანიზმების ფორმირების თეორიული 

მეთოდები და მიდგომები სამეცნიერო ლიტერატურაში არ არის საკმარისად 

გაშუქებული. კლასტერში, მისიებსა და საერთო მიზანებში სხვა მონაწილეებთან 

ჰარმონიზებული ყოფნისა და ფორმირების საკითხები სრულად არ არის აღწერილი. 

ჩვენი აზრით, მონაწილეთა მხოლოდ ერთ რეგიონში საქმიანობის პრინციპი 

სასურველია, მაგრამ არა აუცილებელი, რადგან თანამედროვე ინფორმაციული 

სივრცე იძლევა ამის საშუალებას. როგორც წესი, მონაწილეებს უნდა გააჩნდეთ 

ურთიერთობებისა და წარმოების მჭიდრო კულტურა, შეეძლოთ კონკურენტულ 

საბაზრო პირობებში მუშაობა. კლასტერის მისიაში უნდა იყოს ეკონომიკურად 

გამართლებული ფუნქციონირების სამართლებრივი ნორმების დაცვა და მათი 

საწარმოების ინტერესების დაცვის წესები, მათ შორის ინტელექტუალური 

საკუთრების სფეროშიც. შემოთავაზებული კონცეფცია დაფუძნებულია ქართულ 

და უცხოურ სამედიცინო ორგანიზაციებში ჩატარებულ კვლევებზე, რომლებმაც 

აჩვენა, რომ საბაზრო პირობებში სამედიცინო ორგანიზაციების მდგრადობისა და 

კონკურენტუნარიანობის ამგვარი ერთიანი კონცეფციის შემუშავება მიზანშეწო-

ნილი და აუცილებელია. კონცეფცია, რომელიც განპირობებულია იდეით: 

„მხოლოდ ორგანიზაციულ-ეკონომიკური მდგრადობა“ ან „მხოლოდ კონკურენტ-

უნარიანობა“, იწვევს სამედიცინო ორგანიზაციების ეფექტურობის შემცირებას 

დიდი ალბათობით. შედეგად, აღარ განიხილება კითხვები, რომლებიც განპირო-

ბებულია ინტეგრირებულ სისტემაში მათი, როგორც დამოუკიდებელი ეკონომიკუ-

რი სუბიექტების, ფუნქციონირების სპეციფიკით. კონცეფციის დანერგვა საშუალე-

ბას მისცემს სამედიცინო ორგანიზაციებს, უფრო ეფექტური მონაწილეობა მიიღონ, 

საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრების მაღალი სტანდარტების უზრუნველსაყო-

ფასა და ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი ზრდისა და ეროვნული უსაფრთხოების 

პრიორიტეტების ამაღლებისათვის საჭირო პრობლემების გადაჭრაში.  

კონცეფციის განხორციელების თანმიმდევრობა ასახულია შემოთავაზებულ 

ავტორისეულ სტრუქტურულ სქემაში.  

მსგავსი ბიზნეს სტრუქტურის პრაქტიკული ფუნქციონირებისთვის მიზანშე-
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წონილია შეიქმნას მარეგულირებელი ორგანო, რომელთა შორის იქნებიან 

კლასტერში შემავალი სამედიცინო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები (ან მათი 

წარმომადგენლები). მარეგულირებელი ორგანოს მუშაობა შეიძლება ხორციელდე-

ბოდეს Online-რეჟიმში, თვიური ან კვარტალური ანგარიშგებით. სტრუქტურული 

სქემის ანალიზი აჩვენებს, თუ კერძოდ რა ზომების მიღება შეუძლია მარეგულე-

რებელ ორგანოს ორგანიზაციულ-ეკონომიკური მდგრადობის, სამედიცინო ორგა-

ნიზაციებისა და სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების კონკურენტ-

უნარიანობის სხვადასხვა შეფასებებისას.  

მარეგულირებელი ორგანოს შექმნა საშუალებას იძლევა, გაანალიზდეს 

მენეჯმენტის თანმიმდევრული გადაწყვეტილებები მართვის ეფექტურობის 

გაზრდის მიმართულებით, რა დროსაც შენარჩუნებული იქნება ორგანიზაციულ-

ეკონომიკური მდგრადობა და ერთდროულად  მოხდება კონკურენტუნარიანობის 

გაზრდა მონაწილეთა არსებული რეზერვების გამოყენების ხარჯზე.  

ამდენად, კლასტერის სტრუქტურაში შემავალი ელემენტების ურთიერთდა-

მოკიდებული ფუნქციონირებისას, უზრუნველყოფილია ურთიერთდამოკიდებუ-

ლების სინერგია. 

 

2. 2. კლასტერის სტრუქტურაში სამედიცინო ორგანიზაციების ფინანსური 
მდგრადობა და მისი განხორციელების ინსტრუმენტები 

საწარმოს ორგანიზაციულ-ეკონომიკური მდგრადობისა და კონკურენტ-

უნარიანობის მართვის მეთოდოლოგიაში, მათ შორის, კლასტერის სტრუქტურაში 

ინტეგრირებული სამედიცინო ორგანიზაციების მნიშვნელოვან ფაქტორს 

წარმოადგენს სამედიცინო ორგანიზაციების ფინანსური მდგრადობა. ფინანსური 

მდგრადობის შეფასება ხდება ფინანსურ-ეკონომიკური ანალიზის მეშვეობით.  

კლასტერის სტრუქტურაში ინტეგრირებული სამედიცინო ორგანიზაციების 

საქმიანობის ფინანსური ანალიზი წარმოადგენს აუცილებელ დამატებით მეცნიე-

რულად დასაბუთებულ მიდგომას კლასტერის სისტემაში არსებული სამედიცინო 

საწარმოებისა და ორგანიზაციების ეკონომიკური მაჩვენებლების შესასწავლად. 

ფინანსური საქმიანობისას, მნიშვნელოვანია საწარმოს მდგომარეობის შეფასება 

ბაზარზე. ბაზარზე სამედიცინო ორგანიზაციების საქმიანობის ეფექტურობის 

შედეგი განისაზღვრება ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორებით. როგორც წესი, 
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ობიექტური ფაქტორები არ არის დამოკიდებული საწარმოზე, მაგრამ, როგორც ეს 

წინასწარ არის განსაზღვრული, უნდა იქნას გათვალისწინებული მის სტრატეგიაში. 

სუბიექტური ფაქტორები კი დამოკიდებულია კლასტერულ სტრუქტურაში ინტეგ-

რირებული სამედიცინო ორგანიზაციებისა და ცალკეული შემსრულებლების მუშა-

ობაზე. ამდენად, მენეჯმენტის გადაწყვეტილებებში ეს გათვალისწინებული უნდა 

იქნას.  

გარდა ამისა, აუცილებელია შიდა და გარე ფაქტორების ანალიზი, რომლებიც 

განუყოფლად არიან დაკავშირებულები ორგანიზაციის შიდა და გარე გარემოსთან. 

ფინანსური მენეჯმენტის თვალსაზრისით, ორგანიზაციის შიგნით მიმდინარე 

პროცესები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ბაზარზე შესაბამისი ადგილის 

დაკავებაში. მათ, პირველ რიგში მიეკუთვნებიან: წარმოება, მარკეტინგი, ფინანსები, 

პერსონალთან მუშაობა, სპეციალისტების გადამზადება და კვალიფიკაციის 

ამაღლება, ეკონომიკური საქმიანობის აღრიცხვა და ანალიზი (ექაუნთინგი), სოცია-

ლური შემადგენელი, რომელიც მოიცავს მომხმარებლებთან ურთიერთქმედებას.  

ამ მიზნით, ფინანსური ინდიკატორების საფუძველზე, ტარდება იმ 

ფაქტორების ანალიზი, რომლებიც გავლენას ახდენენ სამედიცინო ორგანიზაციების 

მოგებაზე და მის დინამიკაზე. ამგვარი ფაქტორები შეიძლება კლასიფიცირდეს 3 

ჯგუფად: წარმოებადი, კომერციული, ფინანსური. 

ამ მიზნით ხდება შემდეგი ძირითადი ეკონომიკური მახასიათებლების 

შეფასება: 

- ავტონომიის ინდიკატორი - Кავტ რომელიც ასახავს სამედიცინო ორგანიზაციების 

საკუთრებაში მფლობელთა წილს.  

- საკუთარი კაპიტალის მობილურობის მაჩვენებელი - Кმობ, რაც ასახავს მობილურ 

აქტივებში ჩადებულს საკუთარი კაპიტალის წილს,  

- საწარმოს საინვესტიციო აქტივიბის მაჩვენებელი - Кინვესტ, რაც ასახავს 

სამედიცინო ორგანიზაციის საკუთარი საშუალებების წილს, რომელიც 

ჩადებულია არასაბრუნავ აქტივებში.  

- სამედიცინო ორგანიზაციების პროდუქციის რენტაბელობის მაჩვენებელი Кრენტაბ, 

რომელიც ასახავს ფინანსურ შედეგებში სამედიცინო დანადგარების რეალიზა-

ციიდან მიღებული მოგების წილს.  

- საწარმოს აქტივების რენტაბელობის მაჩვებელი Aრენტ, რომელიც ასახავს სამედი-
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ცინო ორგანიზაციის აქტივების გამოყენებიდან მიღებულ წმინდა მოგებას.  

- სამედიცინო ორგანიზაციის საკუთარი კაპიტალის რენტაბელობის მაჩვენებელი 

Кრენტ, რომელიც ასახავს სამედიცინო ორგანიზაციაში, მფლობელთა მიერ 

ჩადებული ფინანსური სახსრების გამოყენებიდან მიღებულ წმინდა მოგებას.  
 

2.3. სამედიცინო ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობის ამაღლების 
ალგორითმის შემუშავება და ანალიზი 

 
მიგვაჩნია, რომ სამედიცინო ორგანიზაციების კონკურენტუნარიანობა ძირი-

თადად განპირობებულია მის მიერ წარმოებული სამედიცინო სერვისების 

კონკურენტუნარიანობით, ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების გათვალისწინებით. 

სამედიცინო ორგანიზაციების ეფექტურობის გაზრდის შესაძლებლობის გასაანა-

ლიზებლად, წარმოებული სამედიცინო სერვისების ხარისხის გათვალისწინებით, 

სადისერტაციო ნაშრომში შემუშავდება სამედიცინო ორგანიზაციების 

კონკურენტუნარიანობის გაზრდის ალგორითმი. 

ამ სფეროში განხორციელებული კვლევების გამოცდილების გათვალისწინე-

ბით, მიზანშეწონილია სამედიცინო ორგანიზაციის მიერ წარმოებული სამედიცინო 

სერვისების კონკურენტუნარიანობის ანალიზი, მათი კლინიკურ პრაქტიკაში 

ჩანერგვის მართვა და კონტროლი  კლასტერის როგორც სამედიცინო, ასევე 

ტექნიკური განათლებისა და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე მთავარ 

სპეციალისტებისაგან შედგენილი კომისიის მიერ, რომელიც ჩამოყალიბებულია 

კლასტერის სამეცნიერო და ტექნიკური საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.  

სამედიცინო სერვისის პოტენციური ეფექტურობის ანალიზი იწყება 

სამედიცინო დანადგარის გამოყენების პოტენციური რისკებიდან და ექსპლუა-

ტაციის კლინიკური ეფექტურობიდან, სამედიცინო-ტექნიკური მოთხოვნების,  

სამედიცინო დანადგარებისა და აპარატურის კონსტრუქციული პროექტებისა და 

საექსპლუატაციო დოკუმენტაციის შესაბამისად (ნახაზი 2(1)) და დასახელებული 

კრიტერიუმებიდან თითოეულში დადებითი შეფასებისას (ნახაზი 2(2)). 

სამედიცინო ორგანიზაცია ატარებს სამედიცინო სერვისების გამოცდას, 

ხოლო ინტელექტუალური საკუთრების ელემენტების არსებობისას, მის დაპატენ-

ტებას. ტარდება საგამოცდო ტექნიკური და კლინიკური გამოკვლევები. მარკეტინ-

გული კვლევების საფუძველზე ხორციელდება სამედიცინო სერვისებისა და 
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დანადგარების გაყიდვების ბაზრების პრიორიტეტების დასაბუთება (ნახაზი 2(4)). 

რომელიმე პარამეტრის მიხედვით უარყოფითი შეფასებისას კლასტერის 

კომისია იღებს გადაწყვეტილებას სამედიცინო-ტექნიკური მოთხოვნების, კონ-

სტრუქციული დოკუმენტებისა და საექსპლუატაციო დოკუმენტების კორექტირების 

შესახებ (ნახაზი 2(3)). მხოლოდ დოკუმენტაციის კორექტირების შედეგების შემდეგ 

ხდება მათი გადაცემა (ნახაზი 2(5)). ტექნიკური და კლინიკური გამოცდის დადებითად 

დასრულებისას, კლასტერის სტრუქტურაში მყოფი სამედიცინო ორგანიზაციის მიერ 

ხორციელდება სამედიცინო სერვისების მუდმივი გაწევა. სამედიცინო ორგანიზაციის 

ან სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულების ხარისხის მენეჯმენტის მიერ 

ფორმირდება ან კორექტირდება სამედიცინო ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობა,  

სამედიცინო სერცვისის კონკურენტუნარიანობის შედარებითი ანალიზის შედეგების 

მიხედვით, რომელთა მიწოდება ბაზარზე სხვა, კლასტერის არაწევრი- სამედიცინო 

ორგანიზაციების მიერაც ხდება ეკონომიკური, ტექნოლოგიური და ეკოლოგიური 

კრიტერიუმების გათვალისწინებით (ნახაზი 2(9)). 

ტესტის უარყოფითი შედეგების დროს (ნახაზი 2(7)) ტესტის შედეგების 

მიხედვით ხდება სამედიცინო დანადგარის დახვეწა (დამუშავება) (ნახაზი 2 (8)) 

სამედიცინო-ტექნიკური მოთხოვნების, საკონსტრუქციო და საექსპლუატაციო 

დოკუმენტაციის კორექტირებით (ნახაზი 2 (5)).  სერვისის სერიული წარმოების 

ორგანიზების პროცესში, კლასტერული მარეგულირებელი ორგანო აწყობს 

სამედიცინო ორგანიზაციის მართვის სქემის შიდა და გარე აუდიტს. 

სტრუქტურაში საკუთარი საწარმოო, ეკონომიკური და საკადრო შესაძლებ-

ლობების შეფასების მიზნით, კლასტერის მისიის შესაბამისი თემატიკის ტენდე-

რებში მონაწილეობის მისაღებად, ინფორმაციის ხელმისაწვდომი წყაროების 

მიხედვით ხორციელდება ანალოგიური ეროვნული და საზღვარგარეთის სამედი-

ცინო ორგანიზაციებისა და სამედიცინო დანადგარების ეფექტურობის 

მონიტორინგი ნახაზი 2(10)). 

კლასტერში შემუშავებული სამედიცინო სერვისების ეფექტურობის 

მონიტორინგის, კონკურენტის სამედიცინო სერვისის ეფექტურობის, მოხმარების 

ბაზრების, სამედიცინო ორგანიზაციებისა და ტექნოლოგიური შესაძლებლობების 

ანალიზის შედეგების მიხედვით, კლასტერის მარეგულირებელი ორგანოს მიერ 

ხდება გადაწყვეტილების მიღება (ნახატი 2(11)). შესაბამისად, კონტროლი 
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ხორციელდება სამედიცინო სერვისის კონკურენტუნარიანობაზეც, რაც სამედიცინო 

ორგანიზაციის მიერ წარმოებული სამედიცინო სერვისების ექსპორტის საშუალებას 

იძლევა (ნახაზი 2 (12)). სამედიცინო სერვისის დაბალი ხარისხის და მასზე ბაზარზე 

მოთხოვნილების არარსებობის გამო ტარდება სამედიცინო ორგანიზაციის 

კონკურენტუნარიანობის დამატებითი შეფასება ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების 

შესაბამისად, ხოლო სამედიცინო ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობის 

ასამაღლებლად ტარდება პროდუქციის დივერსიფიკაცია (ნახატი 2(13)). 

ახალი პროდუქციის გამოშვებისას, სამედიცინო ორგანიზაციის კონკუ-

რენტუნარიანობის გაზრდის შემთხვევაში, ტარდება კლასტერის სტრუქტურაში 

შემავალი სამედიცინო ორგანიზაციის მისიისა და სტრატეგიის ანალიზი და 

კორექტირება (ნახაზი 2(14)) ან რეორგანიზაცია. ხოლო თუ კონკურენტუნარი-

ანობის გაზრდა შეუძლებელია, მაშინ მიიღება გადაწყვეტილება  სამედიცინო 

ორგანიზაციის ლიკვიდაციის შესახებ (ნახატი 2(15)).  

როგორც საბაზრო პირობებში სამედიცინო ორგანიზაციის კონკურენტ-

უნარიანობის ამაღლებისათვის შემუშავებული ქმედებების ალგორითმიდან ჩანს 

(ნახაზი 2), ხშირ შემთხვევაში, კლასტერის სრუქტურაში ინტეგრირებული 

სამედიცინო ორგანიზაციისა და სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებე-

ბის კონკურენტუნარია-ნობის გაზრდის მეთოდების არჩევისას პირველ რიგში 

აუცილებელია გაიზარდოს ხარისხი, შესაბამისად, სამედიცინო სერვისის კონკუ-

რენტუნარიანობა, გაანალიზდეს მათი შესაბამისობა ეროვნულ და საერთაშორისო 

სტანდარტებთან (გარე გარემო), ინოვაციური მენეჯმენტის, სტრატეგიული და 

ტაქტიკური დაგეგმვის პრინციპების გამოყენებით, ექპერტული შეფასების 

მეთოდები და კლასტერში ინტეგრირებული სამედიცინო ორგანიზაციისა და 

სამკურნალო-პროფილაქტიკური დაწესებულებების ურთიერთდამოკიდებულება. 

მიზანშეწონილია უფრო ფართოდ განვითარდეს ინტელექტუალური საკუთრების 

და სამედიცინო სერვისზე გაფორმებული სალიცენზიო ხელშეკრულებების 

დასაცავად არსებული სამუშაოები. 
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თავი 3. კლასტერში შემავალი სამედიცინო ორგანიზაციების მენეჯმენტის 
ეფექტურობა და მისი მართვა 

3. 1. კლასტერში გაერთიანებული სამედიცინო ორგანიზაციის მდგრადობისა და 
კონკურენტუნარიანობის მართვის მეთოდები  

ორგანიზაციების ეფექტური საქმიანობის, მათი კონკურენტუნარიანობისა და 

მომგებიანობის უზრუნველყოფის მნიშვნელობამ, რომელიც პირდაპირ გავლენას 

ახდენს ეკონომიკური მდგრადობის მდგომარეობაზე,  განსაზღვრა მდგრადობისა 

და მისი სტაბილიზაციისათვის საჭირო მიღებული მმართველობითი გადაწყვე-

ტილებების შეფასებისათვის საჭირო კრიტერიუმები და ინდიკატორები. პირველად 

ინდიკატორებად აირჩა ორგანიზაციის მოგებისა და მისი სიდიდის მახასიათებ-

ლები, რომლებიც საბაზრო პირობებში, ავტორის აზრით, ყველაზე სრულად 

განსაზღვრავს ნებისმიერი, მათ შორის, კლასტერულ სისტემაში  ინტეგრირებულ 

ორგანიზაციების, საქმიანობის ეფექტიანობას, მათი საქმიანობის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით. 

- აქტივების რენტაბელობის კოეფიციენტი (ინგლ.: Return on Assets, ROA),  

- გაყიდვების რენტაბელობის კოეფიციენტი (ინგლ. Return on Salles, ROS),  

ამ პარამეტრების მინიმალურ, ნორმალურ და მაქსიმალურ მნიშვნელობებზე 

დაყრდნობით  ორგანიზაციის ეკონომიკური მდგრადობა კლასტერის სტრუქტუ-

რაში შეიძლება კლასიფიცირდეს როგორც არასტაბილური, სტაბილური და 

კრიტიკული.  

განვიხილოთ და გავაანალიზოთ ინდიკატორების რამდენიმე ვარიანტი: 

1. N(i)ფაქტ. – კონკრეტული სამედიცინო პროდუქტის ფაქტობრივი 

წარმოების მოცულობა, გაყიდვების სისტემის ორგანიზაციების მიერ 

წარმოებული პროდუქციის სამედიცინო დანადგარების i ტიპის მიხედვით 

(i - საშუალო არითმეტიკული 1-დან n-მდე, სადაც n - არის ორგანიზაციაში 

წარმოებული მაღალტექნოლოგიური სამედიცინო მომსახურების 

რაოდენობა დროის ∆t მონაკვეთის განმავლობაში); 

2. R(i)ფაქტ. – სამედიცინო მომსახურების რეალიზაციის ფაქტიური მოცუ-

ლობა, i-ტიპის სამედიცინო დანადგარების მიხედვით ∆t დროის 

პერიოდში; 

3. N(i)max. – რეალიზირებული სამედიცინო მომსახურების მაქსიმალური 

შესაძლო წარმოების მოცულობა, i-ტიპის სამედიცინო დანადგარების 

მიხედვით ∆t დროის პერიოდში; 
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4. R(i)max. - სამედიცინო მომსახურების მაქსიმალური დასაშვები 

(მიზანშეწონილი) წარმოების მოცულობა, გაყიდვების ბაზრის 

მარკეტინგული კვლევის შედეგების მიხედვით, i-ტიპის სამედიცინო 

დანადგარების მიხედვით ∆t დროის პერიოდში; 

5. R(i)პროგნ. – წარმოების პროგნოზირებადი მოცულობა, i-ტიპის 

სამედიცინო პროდუქტის მიხედვით ∆t დროის პერიოდში; 

6. N (i)გეგმ. – წარმოების დაგეგმილი მოცულობა, i-ტიპის სამედიცინო 

მომსახურების მიხედვით ∆t დროის პერიოდში. 

ამ ინდიკატორების კორელაცია შეიძლება გამოიხატოს ანალიტიკური 

დამოკიდებულებით, რაც, სამედიცინო პროდუქტის წარმოებისა და გაყიდვის 

სპეციფიკის გათვალისწინებით, შეიძლება წარმოდგენილი იყოს შემდეგი სახით: 

1) წარმოებადი სამედიცინო პროდუქტის საჭიროების პროგნოზირების სიზუს-

ტის კოეფიციენტი (სამედიცინო პროდუქტების ბაზრის მარკეტინგული 

კვლევის ანალიზის მიხედვით):  

К1 პროგნ. (R) = R (i) max. / R(i)პროგნ. 

2) პროგნოზირების სიზუსტის კოეფიციენტი, სამედიცინო პროდუქტის 

წარმოების გეგმის განხორციელების გათვალისწინებით: 

К2. პროგნ(N) = R(i) ფაქტ/ N(i)ფაქტ 

3) სამედიცინო პროდუქტის რეალიზაციის ზრდის კოეფიციენტი: 

К2(R) = R(i) max/ R(i)ფაქტ. 

4) გეგმის შესრულების კოეფიციენტი:  

К3(N) = N(i)ფაქტ/ N(i)გეგმ. 

5) ზარალის კოეფიციენტი, რომელიც განისაზღვრება ორგანიზაციის მიერ 

წარმოებული პროდუქციის მომხმარებლისათვის უკმარისობით: 

К4(N) = R(i) max/ N(i)ფაქტ. 

6) ორგანიზაციის საწარმოო-გაყიდვების სისტემის არარეალიზებული 

შესაძლებლობების კოეფიციენტი: 

К5(N) = N(i) max/ R(i)ფაქტ. 

К1(R) = К2(N) = К3(N) = К4(N) = К5(N) = 1 დროს, ორგანიზაცია უზრუნველყოფს 

მომხმარებლის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას, წარმოებისა და გაყიდვების 

მოცულობა შეესაბამება საწარმოს ნორმალიზებულ საჭიროებებს და ეს ვითარება 

შეიძლება ჩაითვალოს სტაბილურად. თუ ორგანიზაციის ეკონომიკური მდგრადობა 
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შეფასებულია, როგორც სტაბილური, მიზანშეწონილია, სახელმწიფო ორგანოების 

გარე კონტროლის გარდა, შემოღებულ იქნას შიდა კონტროლიც, რომელიც მიზნად 

ისახავს გარე გარემოს ზოგიერთი ფაქტორის ზემოქმედების კონტროლს, კერძოდ: 

მონოპოლიზაციის, კორუფციის ფაქტორები. შიდა ან გარე აუდიტის მიმდინარე-

ობისას მონოპოლიზაციის ან კორუფციის გამოვლენისას  კლასტერის მარეგული-

რებელი ორგანოს ადმინისტრაციისა და კლასტერში ინტეგრირებული ორგანიზა-

ციის მიერ „პროაქტიული ზემოქმედების“ სტრატეგიის გამოყენებით პრობლემის 

იურიდიულ გადაწყვეტამდე, რეკომენდირებულია მიღებულ იქნეს მმართველო-

ბითი გადაწყვეტილება, როგორც გარე, ისე შიდა ფაქტორების ნეგატიური 

ზემოქმედების შედეგების შემცირების ან აღმოფხვრის შესახებ.  
 

3. 2. სამედიცინო ორგანიზაციების ეკონომიკური მდგრადობისა და 
კონკურენტუნარიანობის მართვის მეთოდოლოგია 

ორგანიზაციების ფუნქციური მაჩვენებლის საფუძველზე, ჯანდაცვის 

დაწესებულებებთან მათი ურთიერთქმედების გათვალისწინებით, შემუშავდა 

ორგანიზაციების ყველაზე თანმიმდევრული კლასიფიკაციის სქემა, რომელიც 

მიუთითებს ორგანიზაციის ტიპზე. 

ორგანიზაციულ-ეკონომიკური მდგრადობის მართვის გარდა, კლასტერში 

ეფექტურობის ამაღლებისათვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია ეკონომიკური 

მდგრადობის ფორმირების პროცესი და ორგანიზაციის კონკურენტუნარიანობა. 

ეს მოსაზრება საშუალებას გვაძლევს ვთქვათ, რომ კლასტერის, როგორც 

ინტეგრირებული სტრუქტურის, სინერგიული ეფექტის უზრუნველსაყოფად 

მიზანშეწონილი და შესაძლებელია გამოიყოს და გაანალიზდეს მისი თითოეული 

შემადგენელი სტრუქტურის ფუნქციური ეფექტურობა იმ ძირითადი ამოცანის 

მიხედვით, რომელიც განსაზღვრავს კლასტერის ეკონომიკურ საფუძველს - 

თითოეული ცალკე განხილული სტრუქტურის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა. 
 

3. 3. სამედიცინო და ტექნიკური კლასტერები, როგორც სამედიცინო 
ორგანიზაციების მენეჯმენტის ეფექტურობის ზრდის საფუძველი 

ორგანიზაციის მენეჯმენტის ეფექტურობის ამაღლება შესაძლებელია 

სამედიცინო დაწესებულების ადმინისტრაციისა და მათთან თანამშრომლობაში 

მყოფი სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებათა მმართველობითი 

გადაწყვეტილებების ჰარმონიზაციით. კვლევის დროს ჩატარებულმა ანალიზმა 
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აჩვენა, რომ ამგვარ შემთხვევაში საერთო მიზნების მქონე ინოვაციური 

ორგანიზაციებისათვის ურთიერთდამოკიდებულების ყველაზე ეფექტურ ფორმას 

კლასტერი წარმოადგენს, მათ შორის ჯანდაცვის სფეროშიც. ამ მიმართულებით 

კლასტერების ორგანიზაციულ-ეკონომიკური თეორია საჭიროებს შემდგომ 

გაუმჯობესებას. ამავე დროს, მსოფლიოში შეინიშნება კლასტერული სტრუქტუ-

რების შექმნის სტაბილური ზრდა, პირველ რიგში, განვითარებად ქვეყნებსა და 

გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს შორის. 

ამჟამად საქართველოს სამედიცინო ორგანიზაციების უმრავლესობაში, 

არსებობს კონკურენტუნარიანი მაღალტექნოლოგიური პროდუქტების წარმოების 

ეფექტურობის გაზრდის მწვავე პრობლემა, ამავდროულად სასურველია, ისინი 

შეესაბამებოდეს ანდა აღემატებოს საერთაშორისო სტანდარტებს. კვლევების 

შედეგების გათვალისწინებით, ორგანიზაციებისა და მათ მიერ წარმოებული 

სამედიცინო პროდუქტის კონკურენტუნარიანობა დიდწილად განისაზღვრება 

გამოყენებული მართვის მეთოდებით. საჭიროა ორგანიზაციულ-ეკონომიკურ 

მდგრადობისა და კონკურენტუნარიანობის გაანალიზება. ცნობილია, რომ საბაზრო 

პირობებში ყველაზე ეკონომიურია ორგანიზაციების მუშაობის იმგვარი 

ორგანიზება, სადაც ხდება სინერგიული ეფექტის გამოყენება. მოცემულ 

შემთხვევაში, სამეცნიერო მაღალტექნოლოგიური პროდუქციის შემუშავებისა და 

წარმოების სფეროში მომუშავე სამედიცინო ორგანიზაციის ეფექტურობა იზრდება 

ინტეგრირებული საწარმოო-კორპორატიული სტრუქტურების შექმნისას. 

მიგვაჩნია, რომ ამგვარი სტრუქტურების საქმიანობის მთავარი მოსალოდნელი 

შედეგი იქნება საწარმოთა საერთო კონკურენტუნარიანობის ზრდა, რაც 

ჩვეულებრივ გამოიხატება მთელი კორპორატიული სტრუქტურის, იგივე 

ასოციაციის, პროდუქტების კონკურენტუნარიანობის ზრდაში. სამეცნიერო 

ნაშრომებში ასოციაცია, იგივე სტრატეგიული ალიანსის სახე, ხასიათდება როგორც 

ინტეგრირებული სტრუქტურა, რომლის შემადგენლობაში შესულ საწარმოთა 

შორის გაფორმებულია გრძელვადიანი შეთანხმება, რომლის ვადა გაცილებით 

დიდია, ვიდრე პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის ერთი ციკლი. 

ამავდროულად, შეთანხმება არ შემოიფარგლება საწარმოთა რესტრუქტურიზაციის 

ანდა ერთიან საწარმოო სტრუქტურაში შერწყმის პროცესებით, ალიანსის 

ფორმირებაში მნიშვნელოვანი კონკურენტუნარიანი ფაქტორია არა მხოლოდ 

საერთო მიზნების რეალიზაციის შესაძლებლობაა, არამედ იმ მიზნების მიღწევა, 

რომლებიც ურთიერთსასარგებლო იქნება ალიანსში შემავალი თითოეული 



 

24 

საწარმოსთვის. 

მოცემულ ასპექტში, მიზანშეწონილი იქნება ალიანსების კონკურენტული 

უპირატესობების სახით გამოვყოთ საერთო მიზნების განხორციელების პროცესში 

საწარმოების მიერ საკუთარი მისიების შენარჩუნება და ინტეგრირებული საქმიანო-

ბის ეფექტურობის გაზრდა. ამასთან, ალიანსის კონკურენტუნარიანობა დამოკიდე-

ბულია მის შემადგენლობაში მყოფი და მისი კონკურენტული უპირატესობების 

განმსაზღვრელი სტრუქტურების სპეციფიკაზე. ძირითად სტრატეგიულ ალიანსებს 

მიეკუთნებიან - კონცერნები, კონსორციუმები, კარტელები, ჰოლდინგები, ერთობ-

ლივი საწარმოები. შიდა და გარე გარემოს, ბაზრის დინამიურად ცვლადი პირობები, 

მათი სამრეწველო და ეკონომიკური საქმიანობის გააქტიურება მოითხოვს 

დამატებითი შესაძლებლობების ძიებას, ამგვარი ალიანსების ეფექტურობის 

გასაზრდელად. 

პრაქტიკამ აჩვენა, რომ ჩვეულებრივ, კლასტერები ერთმანეთისგან განსხვავ-

დება მონაწილეთა შემადგენლობით, განათლების მეთოდით, ურთიერთმოქმე-

დებისა და ურთიერთდამოკიდებულების მეთოდებით. სახელმწიფოს მონაწილე-

ობა, როგორც წესი, უნდა ითვალისწინებდეს ისეთი პირობების შექმნას, რომლებიც 

ასტიმულირებს ტერიტორიულად და ფუნქციურად გაყოფილი სტრუქტურებს 

თანამშრომლობისთვის, სოციალურად მნიშვნელოვანი საერთო მიზნების და 

მიზნების მისაღწევად. დროთა განმავლობაში, ინსტიტუციური ნორმებისა და 

წესების შემუშავების ფონზე, იქმნება სტაბილური ურთიერთქმედების პროცესები, 

რომლის დროსაც ინსტიტუციური სტრუქტურების დამოუკიდებელი მონაწილეები 

არეგულირებენ თავიანთ საქმიანობას ოფიციალური და არაფორმალური ნორმებისა 

და წესების შეთანხმების საფუძველზე, ქმნიან დამატებით მოგებას და თანხმდებიან 

მის გაყოფაზე ურთიერთსასარგებლო პირობებით. ინსტიტუციურ თეორიაში, მისი 

სოციალური მიმართულებიდან გამომდინარე, გათვალისწინებულია პროაქტიული 

ღონისძიებები, კლასტერული ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე შიდა და გარე 

გარემოს უარყოფითი გავლენის რისკების შემცირების მიზნით. კერძოდ, ეს 

ითვალისწინებს კლასტერის მონოპოლური პოზიციის შესაძლო ფორმირებას და 

მასში კორუფციულ ურთიერთობებს, რაც შედარებით სწრაფად იწვევს ორგანიზა-

ციის კონკურენტუნარიანობის მდგრადობის დროებით ზრდას, მაგრამ საბოლოო 

შედეგია ანტიმონოპოლური სერვისების, საგადასახადო და სამართალდამცავი 

ორგანოების ჩარევა, და ა.შ. რასაც კლასტერის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია 

მოჰყვება. 
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კლასტერის ორგანიზაციულ და მარეგულირებელ დოკუმენტებში ასეთი 

სიტუაციების გამორიცხვის მიზნით, უნდა გატარდეს ზომები, რათა გამოირიცხოს 

მონოპოლური ურთიერთობების წარმოქმნის შესაძლებლობა როგორც მასში, ისე 

მის გარეთ.  

კლასტერის თეორია ამჟამად განვითარდების ეტაპზე იმყოფება. არაერთ 

ნაშრომში აღინიშნება, რომ კლასტერების ერთიანი თეორია არ შემუშავებულა, 

მაგრამ არსებითია ის, რომ ინსტიტუციური თეორია, რომელიც მოითხოვს 

ფუნდამენტურ თეორიულ კვლევას, კლასტერის სტრატეგიული პოლიტიკის, მისი 

ადეკვატური მისიის, ორგანიზაციის არსებული და მომავალი მიზნებისა და 

ამოცანების შემუშავებისათვის სხვადასხვა მეთოდოლოგიის გამოყენების 

საშუალებას იძლევა. კლასტერული მეთოდოლოგიების ძირითადი დებულებები, 

რომლებიც ემყარება ინსტიტუციური თეორიის ფუნდამენტურ პრინციპებს, 

წარმოადგენენ საკონტრაქტო დოკუმენტების ურთიერთშეთანხმებულ ფორმებს, 

ორგანიზაციის ტერიტორიული და ფუნქციური პოზიციის სტანდარტებს, ორგანი-

ზაციის საქმიანობისა და კულტურის მართვის ოფიციალურ და არაფორმალური 

წესებს. ჩვენი აზრით, კლასტერული სტრუქტურის მთავარ უპირატესობას 

წარმოადგენს მატერიალური, ინტელექტუალური და ორგანიზაციული 

რესურსების კონცენტრირების შესაძლებლობა კონკრეტულ დროს კონკრეტული 

დავალების შესრულების გარეშე, კლასტერის წევრთა რიტმის შეფერხების გარეშე, 

მათი სტრატეგიის შესაბამისი დაგეგმილი დავალებების შესრულებისას.  
 

დასკვნა 

ორგანიზაციის მენეჯმენტის მიერ ინოვაციური პროექტების განხორციელების 

შესაძლებლობათა უფრო ეფექტურად შეფასების მიზნით, სადისერტაციო კვლევის 

დროს გადაჭრილ იქნა შემდეგი ამოცანები:  

1) ორგანიზაციის მიერ შესრულებული ფუნქციების ანალიზის საფუძველზე, 

ჩატარებულია მათი კლასიფიკაცია საქმიანობის ფუნქციური მახასია-

თებლებისა და სამედიცინო პროდუქტების წარმოების სხვადასხვა სფეროებ-

ზე მიკუთვნების კრიტერიუმების მიხედვით; 

2) შემუშავებულია ალგორითმი სამედიცინო დაწესებულების კონკურენტუნა-

რიანობისა და ორგანიზაციული და ეკონომიკური მდგრადობის ანალიზის 

მიზნით, მათი ურთიერთქმედებების საფუძველზე. 
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3) მენეჯმენტის მეთოდოლოგიური პრინციპების გათვალისწინებით, შემოთავა-

ზებულია სამედიცინო ინდუსტრიული საწარმოების ეკონომიკური მდგრა-

დობისა და კონკურენტუნარიანობის ანალიზის მოდელი და კლასტერის 

სტრუქტურაში მისი კორექტირების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების 

ალგორითმი.  
4) შემოთავაზებულია ორგანიზაციების კლასიფიკაცია მათი ფუნქციური 

მახასიათებლების მიხედვით და სამედიცინო ინდუსტრიასა და ჯანდაცვის 

სფეროში კლასტერების მართვის სისტემაში კონტროლინგის გამოყენების 

მოდელი.  

5) გაანალიზებულია მსოფლიოში კლასტერული ინიციატივების განაწილებისა 

და დაფინანსების შესახებ არსებული მონაცემები. 

6) ჩამოყალიბებულია ეკონომიკური და სოციალური მაჩვენებლების შეფასების 

ინდიკატორების კლასიფიკაცია და მონაწილეთა ურთიერთქმედების 

მეთოდოლოგია, რომელიც მიზნად ისახავს ადაპტირებული მმართველო-

ბითი გადაწყვეტილებების მიღებას სამედიცინო ინდუსტრიასა და ჯანდაცვის 

სფეროში კლასტერული სტრუქტურის ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად. 

7) დასაბუთებულია სამედიცინო ინდუსტრიული საწარმოების ეკონომიკური 

მდგრადობისა და კონკურენტუნარიანობის მოდელი, გარე გარემოში 

არსებული პოტენციური რისკების გათვალისწინებით. 

8) დადგენილია კლასტერული სტრუქტურების თვით სტაბილიზაციის 

მნიშვნელობა, საწარმოო და გაყიდვების ერთეულების შექმნა, სოციალურად 

მნიშვნელოვან ფონდებთან ურთიერთქმედება. 

სადისერტაციო კვლევის შედეგები აჩვენებს: 

- სამედიცინო ინდუსტრიისა და მასთან ფუნქციონალურად დაკავშირე-

ბული ჯანდაცვის განვითარების ეფექტურობა, განისაზღვრება როგორც 

მთავრობის დაფინანსების დონით, ასევე მისი ფუნქციონირების მარეგუ-

ლირებელი ეკონომიკური სისტემებით, ინსტიტუციური თეორიისა და 

საინჟინრო ლოჯისტიკის პრინციპების საფუძველზე; 

- ინსტიტუციური თეორიისა და საინჟინრო ლოჯისტიკის კონცეპტუა-

ლური დებულებები ასაბუთებს ინტეგრირებული საწარმოო და 

ეკონომიკური კლასტერული სტრუქტურის შექმნის შესაძლებლობას, რაც 

გულისხმობს მისი ყველა მონაწილის, მათ შორის, ორგანიზაციების 

მენეჯმენტის, დონის ამაღლებას სინერგიული ეფექტის უზრუნველყოფის 
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გზით, ბიზნეს სუბიექტებს შორის ურთიერთქმედების ეფექტურობის 

გაზრდის შედეგად ერთიან სტრუქტურაში საერთო სოციალური და 

ეკონომიკური  

- პრობლემების გადასაჭრელად, რომელიც ჰარმონიზებულია მისი 

მონაწილეთა ფინანსურ და სოციალურ საჭიროებებთან. 

მიღებული კვლევის შედეგების გამოყენება მიზანშეწონილია ისეთ 

ინტეგრირებულ ეკონომიკურ სტრუქტურებში, როგორიცაა:  

- ორგანიზაციის მიერ წარმოებული სამედიცინო მომსახურება და მისი 

ტექნიკური უზრუნველყოფა; 

- სამეცნიერო და საგანმანათლებლო-მეთოდური ცენტრები, რომლებიც 

ახორციელებენ, სტუდენტებისა და სპეციალისტების კვალიფიკაციის 

ამაღლებას სამედიცინო ტექნოლოგიისა და მედიცინის დარგებში. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცული იქნა ორი 

თემატური სემინარი და სამი კოლოქვიუმი:  

I კოლოკვიუმი -  
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