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Resume 
 

Dissertation - "Adaptive model of firm management" consists of an introduction, a 
literature review, three chapters consisting of 7 subchapters and a conclusion. 

The introduction talks about the relevance of the study, the research problem is posed 
- firms are characterized by a weak ability to adapt to changing conditions. The current situation 
related to this issue is discussed, considering the pandemic situation. The purpose of the 
research is established - to prove the necessity of establishing an adaptive management system 
of firms operating in the conditions of a competitive environment and to develop an appropriate 
methodology. Within the framework of the research, tasks are set at the theoretical, 
methodological and methodical levels. The subject and object of the research topic are 
separated, the information base, method and methodology of the research are discussed, and 
based on the results of the research, attention is focused on the scientific innovation, the 
theoretical and practical importance of the work. 

The first chapter of the paper - "Theoretical-methodological foundations of 
adaptive management of firms" is presented in three subchapters. 

The first subchapter - "Firm adaptation" - economic content and theoretical 
context - discusses the economic content and context of a firm's adaptation. A hierarchical 
system of classification of adaptation varieties and concepts is given, and an authorial scheme 
for the classification of the basic elements of firm adaptation theory is constructed. The 
relationship between the types of competitive behavior and the types of firm adaptation and the 
main directions of firm adaptation are established. 

The second subchapter -- trends and characteristics of the modern business 
environment - is dedicated to discussing the trends and characteristics of the modern business 
environment. The impact of individual factors on the business environment (social-cultural, 
political, legal norms, ecological, scientific-technical, economic factors) on the firm is 
determined and a scale for evaluating the business environment parameters is presented. 

The third subchapter -methodological foundations of the establishment of the 
adaptive management system of firms in the conditions of the dynamism of the business 
environment - discusses the methodological foundations for establishing an adaptive 
management system for firms in conditions of a dynamic business environment. The adaptive 
competencies of the firm are defined and the mathematical formula of the corresponding non-
linear system is applied. The author has listed the firm's adaptive system model and presented 
the author scheme of the adaptation process directly. In the same subchapter the goals and 
objectives of the adaptive management system are separated, the stages and methodology of 
the establishment of the adaptive management system of companies are characterized. 

The second chapter - "Model of Adaptive Management System of Firms" - is 
discussed in two subchapters. 

The first subchapter - Methodological foundations for the formation of the model 
of the adaptive management system of firms - presents the methodological foundations for 
establishing a model of firms' adaptive management system: the interaction scheme of the 
process research components, the principles of establishing an adaptive management system. 
Based on this, the conceptual model of the adaptive management system developed by the 
author is proposed and the content of the adaptive management functions is discussed. 

The second subchapter - the model of the adaptive management system of the firm 
and its main elements - examines the model of the adaptive management system of the firm 
and its elements. The content of the functions of adaptive management is separated, the tasks 
related to the adaptation process are set and the importance of management synergy in the 
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development of adaptive management is defined. The author proposes the definition of the 
firm's adaptation strategy, the algorithm for the development of adaptation directly, discusses 
the level of adaptation of firms according to the indicators of the adaptive potential of the 
activity and defines the preventive, active and passive adaptation strategies of the firm. 

The third chapter - "Adaptive Management Planning and Effectiveness 
Evaluation" - consists of two subchapters. 

The first subchapter - methodical provisions for the development of a business plan 
for the adaptation of the firm - discusses the methodological provisions for the development 
of the firm's adaptation business plan, defines its value, and proposes the structure and content 
of the proposed business plan. Additionally the author presents a matrix for choosing an 
alternative version of the adaptation business plan according to the optimistic, inertial and 
pessimistic development scenarios. 

The second subchapteer - evaluation of the economic effectiveness of the 
functioning of the adaptive management system and analysis of the research (on the 
example of meat-product manufacturing firms) - is devoted to the evaluation of the 
aconomic effectiveness of the functioning of the adaptive management system developed in the 
dissertation paper. The author has reviewed the results of a research conducted in Georgian 
meat products manufacturin companies. The research was about the possible results obtained 
by the firm in case of implementation of adaptive management and the subdivisions most 
involved in the process. 

In conclusion, there are findings and recommendations obtained in the dissertation. 
 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ეტაპს თან 

ახლავს რთული, მრავალასპექტიანი, მრავალმხრივი პროცესები, რომელთა 

შორისაა: ეკონომიკის გლობალიზაცია, ახალი ტექნოლოგიური წყობის ჩამოყალი-

ბება, ხელმისაწვდომი რესურსების მზარდი დეფიციტი, მომხმარებელთა მოთხოვ-

ნების და პრიორიტეტების ცვლილება. ამასთან დაკავშირებით, ფირმათა მდგრად 

და ეფექტიან განვითარებას მნიშვნელოვანწილად განსაზღვრავს გარემოს მხრიდან 

გენერირებულ ცვლილებებთან სწრაფად და ადეკვატურად ადაპტაციის უნარი. 

ადაპტაციის უნარის მნიშვნელოვნება კიდევ ერთხელ დაგვანახა მსოფლიოში 

ბოლო პერიოდში გამძვირვანებულმა კორონა ვირუსმა, რომელმაც სერიოზული 

ზიანი მიაყენა მსოფლიო ეკონომიკას და გამონაკლისი არც ადგილობრივი წარმოება 

და საქმიანობა ყოფილა. ფირმები იძულებულნი გახდნენ რადიკალურად 

შეეცვალათ თავიანთი მართვისა და საქმიანობის სტილი და სრულებით ახალ 

რეალობას გადაწყობოდნენ. მოთხოვნის შემცირება, შეფერხება მიწოდების ჯაჭვში, 

თანამშრომლების გაშვება დაუგეგმავ შვებულებებში, კარანტინის და ავადმყო-

ფობის მიზნით დათხოვნილი თანამშრომლები და ამასთანვე დაკავშირებული 

გაუთვალისწინებელი ხარჯები, კურსის ცვლილებით გამოწვეული სირთულეები - 
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ეს მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ გამოწვევებისა, რაც კოვიდ პანდემიამ მოუტანა 

ადგილობრივ თუ მსოფლიო ფირმებს. 

ქვეყანაში ფირმათა მუშაობის ფაქტობრივი შედეგების შეფასებისას 

დგინდება, რომ ფირმები  ცვალებად პირობებთან სუსტი ადაპტაციის უნარით 

გამოირჩევიან, რაც პანდემიამდეც ხასიათდებოდა სასაქონლო პროდუქციის 

გაყიდვების სტაბილურად დაბალი მოცულობით, მომგებიანობისა და საქმიანობის 

რენტაბელობის უმნიშვნელო დონით, შრომის დაბალი მწარმოებლურობით და 

პროდუქციის მეტ-ნაკლებად დაბალი ხარისხით. კვლევაში ასეთი მუშაობის 

შედეგების მიზეზად განიხილება დიდი რაოდენობით გადაუჭრელი მრავალ-

პლანიანი პრობლემები, კერძოდ: ორგანიზაციულ-მმართველობითი, ტექნიკურ-

ტექნოლოგიური, სამეცნიერო - მეთოდური ხასიათის პრობლემები.  

მითითებული პრობლემების არსებობის ფაქტი წარმოქმნის მმართველო-

ბითი პარადიგმის ცვლილების გაცნობიერების აუცილებლობას, მოითხოვს 

ფირმათა სტრატეგიულ მიზნობრივ ორიენტაციას, ასევე გარე გარემოს ფაქტორების 

გავლენის არასტანდარტულ დიაგნოსტიკას. ეს განსაზღვრავს თანამედროვე 

მიდგომების, პრინციპებისა და ინსტრუმენტების, ადაპტაციური მენეჯმენტის 

მეთოდების გამოყენების მიზანშეწონილობასა და აუცილებლობას. 

თანამედროვე ეკონომიკურ პირობებში ეფექტიანი მართვის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი პირობაა ფირმის ყველა ელემენტისა და ქვესისტემის დროული 

ადაპტაცია გარე გარემოცვის ცვლილებებისადმი. ავტორის მიერ ჩატარებულმა 

კვლევამ აჩვენა, რომ ადაპტაციური მენეჯმენტის მთლიანი სისტემა, რომელიც 

უზრუნველყოფს ფირმის ფუნქციონირების საკმარის ეფექტიანობას გარე გარემოს 

მაღალი ცვალებადობის პირობებში, ბოლომდე არ არის დამუშავებული. აქცენტი, 

როგორც წესი, კეთდება ცალკეულ ელემენტებზე, რომლებიც განიხილება სისტე-

მური ურთიერთკავშირის გარეშე. ამასთანავე, ეკონომიკურად განვითარებული 

ქვეყნების გამოცდილება მოწმობს იმას, რომ ფირმის მდგრადი ფუნქციონირების 

საფრთხეებთან დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრისადმი სისტემური 

მიდგომის გარეშე ამჟამად ფონს ვერ გავალთ. მოცემული საკითხების იგნორირებამ, 

საბოლოო ჯამში, შეიძლება გამოიწვიოს არა მხოლოდ საქმიანობის დესტაბი-

ლიზაცია ან ცალკეული ფირმების გაკოტრება, არამედ მთლიანად ეკონომიკის 

კრიზისული მდგომარეობა.  
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კვლევის მიზანი და ამოცანები. ნაშრომის მიზანია თეორიული საფუძვლების 

განვითარება და კონკურენტული გარე გარემოს პირობებში ფუნქციონირებად 

ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის ჩამოყალიბების აუცილებლობის 

დამტკიცება და შესაბამისი მეთოდოლოგიის შემუშავება.  

დასახული მიზნის შესაბამისად ნაშრომში გადაჭრილია შემდეგი ამოცანები. 

თეორიულ დონეზე: 

• ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის ჩამოყალიბების 

თეორიული დებულებების განვითარება; 

• ფირმათა ადაპტაციის პროცესების კვლევისადმი ადგილობრივი და 

უცხოელი მკვლევარების მიერ შემოთავაზებული თეორიულ-

მეთოდოლოგიური მიდგომების განზოგადება და სისტემატიზება; 

ადაპტაციური მენეჯმენტის ცნებობრივი აპარატის განვითარება. 

მეთოდოლოგიურ დონეზე: 

• ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის მეთოდოლოგიური 

საფუძვლების დასაბუთება და შემუშავება; 

• ფირმათა შემდგომი განვითარების სცენარების ერთობლიობის შექმნაზე 

ორიენტირებული ფირმის სტრატეგიული ადაპტაციის ლოგიკური 

მოდელის შეთავაზება; 

• ფირმათა ადაპტაციური პოტენციალის შეფასებისა და მის 

ფუნქციონირებაზე გარეშე ფაქტორების გავლენის განსაზღვრის 

შესაძლებლობის დასაბუთება. 

მეთოდურ დონეზე: 

ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის ფუნქციონირების ხარისხის 

შეფასების შესაძლებლობის განსაზღვრა და შესაბამისი მეთოდური 

ინსტრუმენტარიუმის შეთავაზება; 

ფირმათა მიერ ადაპტაციის სტრატეგიის რეალიზაციის ეკონომიკური 

ეფექტიანობის შეფასების პროცედურის შემუშავება. 

კვლევის საგანი და ობიექტი. სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის საგანია 

ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის ჩამოყალიბების მექანიზმი, 

მეთოდები და ინსტრუმენტები. ხოლო, სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის ობიექტს 

წარმოადგენს ქართული ხორც-პროდუქტების მწარმოებელი ფირმები, რომლებიც 
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ფუნქციონირებენ გარემოსადმი ადაპტაციის პროცესში.  

კვლევის სამუშაო ჰიპოთეზაა იმის დაშვება, რომ ბაზარზე ფირმათა 

სტაბილური მდგომარეობის უზრუნველყოფის, მისი მდგრადი განვითარებისთვის 

საჭიროა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის ჩამოყალიბება, რაც ფირმას, 

ადაპტაციური გადაწყვეტილებების მიღების საფუძველზე, შესაძლებლობას 

მისცემს ადეკვატურად და ეფექტიანად შეეგუოს გარე გარემოს. 

სადისერტაციო კვლევის თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს 

ფუნდამენტური მიდგომები და კონცეფციები, რომლებიც წარმოდგენილია 

კლასიკური, თანამედროვე ადგილობრივი და უცხოელი ავტორების, - ფირმების 

ადაპტაციის, ორგანიზაციული სისტემების მართვის, სტრატეგიული მენეჯმენტის 

კვლევის სფეროში მომუშავე სპეციალისტების სამეცნიერო შრომებში. 

კვლევის პრობლემის თანამედროვე მდგომარეობა. ფირმათა მდგრადი 

ფუნქციონირებისა და ეფექტიანობის უზრუნველყოფის სფეროში ეროვნული და 

უცხოური გამოცდილება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში წარმოადგენდა 

მეცნიერების, სპეციალისტებისა და მენეჯერების ყურადღების ობიექტს. 

მაღალ შეფასებას ვაძლევთ მეცნიერების წვლილს საკითხის შესწავლაში და 

შედეგებს, მაგრამ სამართლიანი იქნება, თუ ვიტყვით, რომ ფირმათა ადაპტაციური 

მენეჯმენტის სისტემის ჩამოყალიბების თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები 

სათანადოდ შესწავლილი არ არის. სამეცნიერო პუბლიკაციებში ასახვა ჰპოვა 

ფირმათა ადაპტური ქცევის ზოგიერთმა ასპექტმა, თუმცა არ არსებობს 

მონოგრაფიული ხასიათის კომპლექსური კვლევები აღნიშნულ თემატიკაზე. 

კვლავაც ნაკლებადაა შესწავლილი ფირმათა გარე გარემოს ჩამოყალიბების 

სპეციფიკის, მოკლევადიან და გრძელვადიან პერიოდებში მათი ქცევის სტრატეგიის 

ცვლილების საკითხები. გაურკვეველი რჩება თავად ცნება „ადაპტაციური 

მენეჯმენტი“, ამიტომაც იგი მოითხოვს განსაკუთრებულ თეორიულ და 

მეთოდოლოგიურ გააზრებას. 

ადაპტაციის, როგორც არა მხოლოდ გადარჩენის, არამედ ფირმის შემდგომი 

მდგრადი განვითარების საშუალების აუცილებლობად დაფიქსირებისას, ავტორთა 

ნაწილი თავის პუბლიკაციებში გვთავაზობს ცალკეული ადაპტაციური ზომების 

რეალიზებას ზოგიერთი მიმართულებით, სხვები კი აქცენტს აკეთებენ მხოლოდ 

ადაპტაციური მენეჯმენტის კომპლექსური სისტემის ან მისი ცალკეული 
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ქვესისტემების შემუშავების მიზანშეწონილობაზე. თუმცა, გარე გარემოს 

ცვლილებებისადმი ფირმათა ადაპტაციის პროცესის ორგანიზაციულ-ეკონომი-

კური უზრუნველყოფის საკითხები დღემდე არასაკმარისადაა შესწავლილი.  

გარდა ამისა, ტრანსფორმირებადი გარემოსადმი ფირმათა ადაპტაციის 

მეთოდებისა და საშუალებების აქტიური ძიება გახლავთ დეგრადაციული 

პროცესების ნეიტრალიზაციისა და კონკურენტულ გარემოცვაში შესაძლებლობების 

მაქსიმალური ათვისების წინაპირობა. მეთოდოლოგიის განვითარების წყალობით, 

შესაძლებელია მეურნეობრიობის საბაზრო პრინციპების რეალიზაციის პერიოდში 

ფირმათა მდგრადი საქმიანობის მიღწევის თეორიული წარმოდგენებისა და 

პრაქტიკული ხერხების ურთიერთგამდიდრება. 

იმავდროულად, ეკონომიკის თეორიისა და პრაქტიკის მიერ წამოყენებული 

ამოცანების სიახლე და მრავალმხრივობა იწვევს იმას, რომ კვლევების ჩრდილში 

ხშირად რჩება გარე გარემოს ცვალებადი პირობებისადმი ფირმათა ადაპტაციის 

საკვანძო თეორიული, მეთოდოლოგიური და გამოყენებითი საკითხები. 

აღნიშნული პრობლემის ათვისება გულისხმობს ქართულ ფირმათა კრიზისის 

სათავისა და ფაქტორების საფუძვლიან გაგებას; ადაპტაციური მენეჯმენტის 

სისტემის შემადგენელი ელემენტების ანალიზს, სინთეზსა და განზოგადებას; 

სტრატეგიული ადაპტაციის მოდელის ჩამოყალიბებას, ადაპტაციის ბიზნეს-გეგმის 

შედგენისა და მისი აპრობაციის მეთოდიკის დასაბუთებას. ერთი სიტყვით, 

ფირმათა ადაპტურობის უზრუნველყოფის პრობლემის გადაჭრა მოითხოვს 

დისციპლინათაშორისი მეთოდოლოგიის, მათი ეფექტიანი საქმიანობის 

შესწავლისა და უზრუნველყოფის ინსტრუმენტების განვითარების, პოტენციური 

საფრთხეების აღმოჩენისა და ლოკალიზაციის, სტიმულების გამოვლენისა და 

მათზე რეაგირების განვითარებას საბაზრო გარემოში სტაბილური ფუნქციონი-

რების შესანარჩუნებლად. ეს კი იძლევა ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის 

სისტემის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტების ერთმანეთთან დაკავშირების 

შესაძლებლობას გარე გარემოს მრავალფეროვანი ფაქტორების გავლენის 

გათვალისწინებით. 

ქართველი ავტორებიდან გამოვყოფ იმათ, ვისაც წვლილი მიუძღვით მენეჯ-

მენტისა და მარკეტინგის საკითხიების სიღრმისეულ შესწავლაში: ე. ბარათაშვილი, 

ვ. დათაშვილი, რ. ქუთათელაძე, ნ. ბაკაშვილი, დ.მესხიშვილი, ბ. გეჩბაია, ნ. 
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ფარესაშვილი. 

კვლევის ინფორმაციული ბაზა, მეთოდი და მეთოდოლოგია. კვლევის 

ინფორმაციულ ბაზას წარმოადგენს ადგილობრივ და უცხოურ სამეცნიერო პუბლი-

კაციებში, პრესაში, საკვლევ პრობლემატიკასთან დაკავშირებით სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციების მასალებში, ინტერნეტის ქსელში გადმოცემული 

ადაპტური მართვის თანამედროვე გამოცდილების ამსახველი ემპირიული 

მონაცემები, ასევე ინფორმაცია უცხოური ადაპტაციის პრაქტიკის შესახებ, 

რომლებიც გადმოცემულია რელევანტური უცხოური წყაროების კომპლექსში. 

გამოყენებულია რა უცხოურ გამოცდილებაზე მოპოვებული ინფორმაცია, ასევე 

ავტორის მიერ უშუალოდ საკვლევ ობიექტებში მოპოვებული მასალები. 

კვლევის მეთოდოლოგიურ ბაზას წარმოადგენს ევოლუციური, სისტემური, 

პროცესზე ორიენტირებული და სიტუაციური მიდგომები. ნაშრომში გამოყენე-

ბულია ლოგიკური ანალიზისა და სინთეზის, ანალოგიების, განზოგადების, 

აბსტრაგირებისა და მოდელირების მეთოდები, ეკონომიკურ-მათემატიკური 

მიდგომა, სიტუაციური, იერარქიების ანალიზის, მათემატიკური სტატისტიკისა და 

სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები: დოკუმენტების ანალიზი, დაკვირვება და 

ანალიზის მეთოდები, გამოკითხვა-ინტერვიუს, ექსპერტული შეფასების, 

პროგნოზირების მეთოდები და სხვ.  

კვლევის შედეგების მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს თეორიის 

განვითარების მნიშვნელოვანი პრობლემის გადაჭრასა და ფირმათა ადაპტაციური 

მენეჯმენტის სისტემის ჩამოყალიბების მეთოდოლოგიის შემუშავებაში, რაც 

უზრუნველყოფს მათ ფუნქციონირებას და საბაზრო პოზიციების გაძლიერებას 

ცვალებადი გარე გარემოს პირობებში.  

მეცნიერული სიახლის შემცველ ყველაზე მნიშვნელოვან შედეგებს 

განეკუთვნება შემდეგი: 

თეორიულ დონეზე: 

1. დახვეწილი და გამდიდრებულია ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის 

სისტემის თეორიული დებულებები, კერძოდ: 

- ახსნილი და დასაბუთებულია ცნების „ფირმათა ადაპტაცია“ ავტორისეული 

გაგება, რომელიც ცნობილი განმარტებებისგან განსხვავებით განიხილავს მას, 

როგორც გარემოს ცვლილებებთან ფირმის შეგუების უნარს გადარჩენის, ბაზარზე 
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სტაბილური მდგომარეობის უზრუნველსაყოფად, მდგრადი განვითარების 

მისაღწევად. ამრიგად, გათვალისწინებულია შესაძლო მიზნობრივი ორიენტაცია 

ფირმის მდგრად განვითარებაზე, მის მიერ ლიდერული კონკურენტული 

პოზიციების დაკავება. 

- შემოთავაზებულია ტერმინების „ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტი“, 

„ადაპტაციური გადაწყვეტილება“, „ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემა“ 

ავტორისეული განმარტება, რომლებშიც გათვალისწინებულია ფირმის საქმიანობის 

სპეციფიკა, კონკურენტული გარე გარემოს ჩათვლით; ადაპტაციის მექანიზმი და 

მიზნების სპეციფიკა; 

- განსაზღვრულია ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის მიზნები, 

ამოცანები და ფუნქციები. 

2. შევსებულია  ფირმათა ადაპტაციის თეორია შემდეგ ნაწილში: 

- შემოთავაზებული და დასაბუთებულია ადაპტაციის თეორიის 

ელემენტების გაშლილი კლასიფიკაცია, რომელიც ითვალისწინებს იერარქიული 

ურთიერთობების დამყარებას კლასიფიკაციურ ჯგუფებს შორის, რაც მოცემული 

კლასიფიკაციის განმასხვავებელ ნიშანს წარმოადგენს და იძლევა ფირმის 

ადაპტაციის არსებითი ნიშნების დადგენის შესაძლებლობას; 

შემოღებულია ცნება „ფირმათა ადაპტაციური კომპეტენციები“ როგორც 

უნარების ნაკრები - დაგროვილი ცოდნა და ფირმის მენეჯმენტის გამოცდილება, 

რაც უზრუნველყოფს ფირმაზე შესაძლებლობებისა და საფრთხეების ზემოქმედების 

გამოვლენასა და გათვალისწინებას, გარე გარემოს ცვალებად პირობებთან შეგუებას 

და ამის საფუძველზე ადაპტაციის მიზნების მიღწევას, შესაბამისად, - ფირმათა 

ადაპტაციის თეორიის ცნებობრივი აპარატის გაფართოებას; 

- დადასტურებულია შემდეგი დომინანტების ურთიერთკავშირი: 

„ადაპტური კომპეტენციები“ – „ადაპტაციის სტრატეგია“ – „კონკურენტუნარი-

ანობა“, რომელიც განსაზღვრავს ცნებათა იერარქიას, მათ ინტეგრაციას. 

მეთოდოლოგიურ დონეზე: 

3. შემუშავებულია ფირმის ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის 

ჩამოყალიბების მეთოდოლოგია, რომელიც აერთიანებს თეორიულ საფუძვლებს, 

პრინციპებს, ორგანიზაციულ-ეკონომიკურ მექანიზმს, ინსტრუმენტებს, ფუნქცი-

ონირების ეფექტიანობის შეფასების კრიტერიუმებს და იძლევა ფირმათა 
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ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის ფუნქციონირების სინერგეტიკული ხარისხის 

სათანადო დონის მიღწევის შესაძლებლობას, კერძოდ: 

- ჩამოყალიბებულია ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის 

ჩამოყალიბების პრინციპები, რაც ავითარებს მათი ადაპტაციის თეორიას;  

- განსაზღვრულია ფირმის ადაპტაციური მენეჯმენტის ორგანიზაციულ-

ეკონომიკური მექანიზმის სტრუქტურა. მის განმასხვავებელ თავისებურებას 

წარმოადგენს ორიენტაცია ფირმის მდგრადობის ამაღლებაზე ავტორის მიერ 

შემოთავაზებული ადაპტაციის ინსტრუმენტარიუმის გამოყენებით, რომელიც 

უზრუნველყოფს ფირმის ადაპტაციის სათანადო სტრატეგიის რეალიზაციას.  

- განსაზღვრულია ფირმის ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის 

ჩამოყალიბებისას გამოყენებული ინსტრუმენტები, რომელთა მეშვეობითაც ხდება 

ადაპტაციური და სტრატეგიული მენეჯმენტის ინტეგრაციის კონცეფციის 

რეალიზება. აღნიშნული ინსტრუმენტარიუმი მოიცავს: პრევენციული ბიზნეს-

დიაგნოსტიკის პროცედურას, ადაპტაციური გადაწყვეტილების შემუშავების, 

მიღებისა და რეალიზაციის პროცედურას, ადაპტაციის სტრატეგიის ჩამოყალიბების 

ალგორითმს, ადაპტაციის ბიზნეს-გეგმის შემუშავების პროცედურას, ფირმის მიერ 

ადაპტაციის სტრატეგიის რეალიზაციის რესურსული შესაძლებლობების შეფასების 

მეთოდს, ფირმის ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის ფუნქციონირების 

სინერგიზმის დონის შეფასების პროცედურას; 

- დასაბუთებულია ფირმის საქმიანობის ფუნქციური სფეროების 

ინტეგრაციის აუცილებლობა მისი ადაპტაციის პროცესში, რომლის საფუძველზეც 

ჩნდება ავტორის მიერ გამოვლენილი სინერგიზმის ახალი ტიპი - ფირმის 

ადაპტაციის სინერგიზმი და ვლინდება ფირმათა ადაპტაციის სისტემის 

ფუნქციონირების სინერგეტიკული თვისება. 

4. შემუშავებულია კონცეპტუალური მიდგომა მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირების „გარე გარემო - ფირმა“ ბიზნეს-დიაგნოსტიკისადმი, რომელიც იძლევა 

ფირმის ადაპტაციური პოტენციალის დონის შეფასების, მისი ადაპტაციური 

ქცევისა და ადაპტაციის ბიზნეს-გეგმის სცენარის შემუშავების შესაძლებლობას. იგი 

მოიცავს: 

- გარე გარემოს ინფორმაციულ-ანალიტიკური კვლევისადმი მიდგომას, 

რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია გარე გარემოცვის შესაძლო ქცევის 
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საზღვრების დადგენა გარე გარემოს პარამეტრების შეფასებათა სკალის 

საფუძველზე და ასეთი ქცევის შესაბამისი ადაპტაციის სახის განსაზღვრა. 

- ბიზნეს-დიაგნოსტიკის პროცედურის ჩატარების მეთოდურ რეკომენდაცი-

ებს, ფირმათა ადაპტაციური პოტენციალის შესაფასებლად, რაც გათვალის-

წინებული იქნება მისი ადაპტაციის ბიზნეს-გეგმის სცენარის არჩევისას. 

მეთოდურ დონეზე: 

5. შემოთავაზებული და დასაბუთებულია ფირმის ადაპტაციური 

სტრატეგიის ჩამოყალიბების ლოგიკური მოდელი, რომელიც არსებული 

მოდელებისგან განსხვავებით, იძლევა ფირმის სტრატეგიის ჩამოყალიბების 

ცნობილი თეორიული საფუძვლებისა და სტრატეგიულ ადაპტაციურ სივრცეში 

ფირმის პოზიციის განსაზღვრისადმი ავტორის მიერ შემუშავებული მიდგომების 

შეთავსების შესაძლებლობას. მოდელი ითვალისწინებს: 

- ადაპტაციის ბიზნეს-გეგმის ჩამოყალიბების ალგორითმის გამოყენებას, 

რომელიც განსხვავდება ალტერნატივებით (ბიზნეს-გეგმის ოპტიმისტური, 

ინერციული, პესიმისტური ვარიანტები) და ფორმალიზაციის მაღალი ხარისხით, 

მათი მეშვეობით შესაძლებელია ფირმის ადაპტაციისათვის პრაქტიკული 

მოქმედებების ჩამონათვალის დაკონკრეტება. 

6. შემუშავებულია მეთოდური მიდგომა ფირმის ადაპტაციური მენეჯმენტის 

სისტემის ფუნქციონირების სინერგეტიკული თვისების შეფასებისადმი, რომელიც 

მოიცავს: 

- ადაპტურობის მაჩვენებლთა სისტემასა და შეფასების სკალას, რაც იძლევა 

ადაპტაციური პროცესის მართვის სისტემაში რაოდენობრივი ეკონომიკური 

მაჩვენებლების - ადაპტური უნარების (ადაპტურობის კოეფიციენტი) და ფირმის 

ადაპტაციური სისტემის ფუნქციონირების სინერგიზმის კომპლექსური 

მაჩვენებლის ჩართვის შესაძლებლობას; 

- ფირმის კონკურენტუნარიანობისა და ფინანსური პოტენციალის 

ინტეგრირებული შეფასებისადმი მეთოდურ მიდგომებს, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ ფირმის სტრატეგიული ადაპტაციის მოდელის ლოკალური 

კრიტერიუმების დონის რაოდენობრივი მნიშვნელობის მიღების შესაძლებლობას. 

7. ჩამოყალიბებულია ადაპტაციის სტრატეგიის რეალიზაციის ეკონომიკური 

ეფექტიანობის შეფასების პროცედურა. მისი მეშვეობით შესაძლებელია 
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ადაპტაციაზე გაწეული დანახარჯების რაციონალურობის, ადაპტაციური 

ღონისძიებების ოპერატიული და ეფექტიანი რეალიზაციისთვის პერსონალის 

ეკონომიკური მოტივაციის უზრუნველყოფის ამოცანების გადაჭრა. ადაპტაციურ 

ღონისძიებათა ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასებისადმი ავტორისეული 

მიდგომა გულისხმობს: 

- ფირმის მიერ ადაპტაციის დაგეგმილი სტრატეგიის რეალიზაციის 

რესურსული შესაძლებლობების შეფასებას; 

-  ადაპტაციური ღონისძიებების რეალიზაციიდან მისაღები ეკონომიკური 

შედეგის განსაზღვრას და მის განაწილებას  ფირმის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს 

შორის ადაპტაციის პროცესში მათი მონაწილეობის შესაბამისად. 

შესრულებული კვლევის შედეგების სარწმუნოობა მიღწეულია მონაცემების, 

პრობლემასთან დაკავშირებით უცხოელი მეცნიერების საჯარო წყაროებისა და 

მონოგრაფიების გამოყენების, დაკვირვების ობიექტების (ერთეულების) დასაბუ-

თებული შერჩევისა და საველე კვლევებში გაზომვის, პირველადი მონაცემების 

მიღებაში ავტორის უშუალო მონაწილეობის, ამოსავალი ინფორმაციის შეგროვებისა 

და დამუშავების თანამედროვე ელექტრონული მეთოდიკების გამოყენების; 

ავტორის პირადი მმართველობითი გამოცდილების გამოყენების გზით. 

სადისერტაციო ნაშრომის თეორიული მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, 

რომ მიღებული შედეგები ავითარებს და ავსებს ფირმების ადაპტაციის თეორიის 

თეორიულ და მეთოდოლოგიურ აპარატს, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას 

ადაპტაციური მენეჯმენტის თეორიულ ბაზად გარე გარემოს ცვალებად 

პირობებთან ფირმათა ადაპტაციის მიზნით. 

ავტორის მიერ წამოყენებული თეორიული საფუძვლები, მეთოდოლოგიური 

დებულებები და სამეცნიერო-პრაქტიკული რეკომენდაციები შეიძლება გამოყენე-

ბულ იქნას ცალკეული ფირმების ადაპტაციური სტრატეგიის შემუშავებისას; 

გათვალისწინებულ იქნას ფირმის მართვის ორგანოების და მუნიციპალიტეტების 

მიერ განვითარების პროგნოზებისა და კონკრეტული პროგრამების შემუშავებისას. 

სადისერტაციო კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა იმაში მდგომარეობს, 

რომ მისი თეორიულ-მეთოდოლოგიური დებულებები და დასკვნები შეიძლება 

გამოყენებულ იქნას ფირმების ხელმძღვანელების მიერ ადაპტაციური მენეჯმენტის 

სისტემის ჩამოყალიბების, ადაპტაციის სტრატეგიის შემუშავებისა და 
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რეალიზაციის ქმედითი სამეცნიერო-პრაქტიკული ორგანიზაციულ-გეგმური 

ინსტრუმენტარიუმის სახით და ამის საფუძველზე გაუმჯობესებულ იქნას ფირმათა 

ეკონომიკური მდგომარეობა და კონკურენტუნარიანობა ბაზარზე. 

სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობის ფარგლებში ჩავატარე პრაქტიკული კვლევა 

ქართულ ხორცის მწარმოებელ კომპანიაში „ახალი ბალკანი“, რომლის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციისა და სტატისტიკური მონაცემების საფუძველზე, 

ჩატარდა კვლევა მენეჯერებთან კონსულტაციებისა და ალბათური დაშვებების 

გათსვალისწინებით. 

კვლევის თეორიული, მეთოდოლოგიური და პრაქტიკული შედეგები 

წარდგენილი, განხილული და მოწონებულია 3 კონფერენციაზე. 

მუშაობის შედეგების რეალიზაცია აისახა შემდეგ პუბლიკაციებში: ჟურნალი 

„ეკონომიკა“ და „სოციალური ეკონომიკა“. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა, სადისერტაციო ნაშრომი შედგება 149 

გვერდზე შესრულებული კომპიუტერზე ნაბეჭდი ტექსტისაგან, რომელიც მოიცავს 

შესავალს, ლიტერატურის მიმოხილვას, სამ თავს (რომელიც შედგება 7 

პარაგრაფისგან), დასკვნას და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას. მისის 

შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის თეორიულ-მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები  

1.1. „ფირმის ადაპტაცია“ - ეკონომიკური შინაარსი და თეორიული                                

კონტექსტი 

1.2. თანამედროვე ბიზნესგარემოს ტენდენციები და მახასიათებლები 50 

1.3. ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის ჩამოყალიბების 

მეთოდოლოგიური საფუძვლები ბიზნეს გარემოს დინამიურობის                                 

პირობებში 

თავი 2. ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის მოდელი 

2.1. ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის მოდელის 

ჩამოყალიბების მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

2.2. ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის მოდელი და მისი                    
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ძირითადი ელემენტები 

თავი 3. ადაპტაციური მენეჯმენტის დაგეგმვა და ეფექტიანობის შეფასება 

3.1. ფირმის ადაპტაციის ბიზნეს-გეგმის შემუშავების მეთოდური                         

დებულებები 

3.2. ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის ფუნქციონირების ეკონომიკური 

ეფექტიანობის შეფასება და კვლევის ანალიზი (ხორც-პროდუქტების მწარმოებელი 

ფირმების მაგალითზე) 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

სადირსერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის პირველი თავი „ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები“ შედგება სამი ქვეთავისგან. პირველ ქვეთავში 

განხილულია ფირმათა ადაპტაციის ეკონომიკური შინაარსი, მნიშვნელოვნება და 

თეორიული კონტექსტი. ქვეყანამ კონკურენტუნარიანი ეკონომიკის ჩამოყალიბე-

ბისათვის აუცილებელია განსაზღვროს თავისი განვითარების გრძელვადიანი 

მიზნები და პრიორიტეტები მსოფლიო ეკონომიკურ პროცესში ინტეგრაციის 

მიმართულებით. წარმატებული საქმიანობის ორგანიზებისთვის ფირმებმა 

ცვალებადი გარე გარემოს პირობებში უნდა დაასაბუთონ და შეიმუშავონ ფირმათა 

ადაპტაციური მენეჯმენტის სიტემის ჩამოყალიბების მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები, შექმნან ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის სტრუქტურა, აღწერონ 

მისი ძირითადი ფუნქციები და ამოცანები. ხოლო სტრატეგიულ მიმართულებად 

უნდა აირჩიოს  ეკონომიკური ზრდის სტრუქტურულ-ინოვაციური მოდელის აგება, 

წარმოების ინტენსიური ტექნიკური და ტექნოლოგიური განახლება.  

გარე და შიდა გარემოში მიმდინარე ცვლილებებთან ფირმის ადაპტაციის 

პრობლემებისადმი თეორიული მიდგომების კვლევები მოწმობს, რომ 

ადაპტაციური ღონისძიებების შემუშავებასა და მათ რეალიზაციასთან დაკავში-

რებული ყველა საკითხი და ამოცანა არ არის ბოლომდე შესწავლილი და 

გადაწყვეტილი. ასე, მაგალითად, არ არსებობს ფირმების ადაპტაციის თეორიის 

მკაფიო ცნებობრივი აპარატი, არ არის ჩამოყალიბებული ადაპტაციის მთლიანი 

კონცეფცია, რომელიც დაფუძნებული იქნება თანამედროვე პრინციპებზე, 
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მეთოდებსა და მიდგომებზე: არ არის განსაზღვრული ადაპტაციის სახეები, ტიპები, 

ფორმები, მიმართულებები; არ არსებობს ცვალებად, არასტაბილური გარე გარემო-

სადმი ფირმის ადაპტაციური მენეჯმენტის კომპლექსური სისტემა. საკითხის 

დეტალურად შემეცნებისთის თემასთან დაკავშირებული ძირითად ცნებათა 

სისტემის გამოყენება მეცნიერული კვლევის აუცილებელი და სავალდებულო 

პირობაა. გარე გარემოს არასტაბილურობა ფირმებისგან მოითხოვს მობილობას, 

მოქნილობას, მაღალ მზაობას ბაზრის მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად, 

საბაზრო სიტუაციის ცვლილებაზე დროულ და ადეკვატურ რეაგირებას. მთავარი 

პრობლემაა ფირმათა ადაპტაცია, ვინაიდან ცვლილებებთან სწრაფად შეგუების 

უნარი ამჟამად მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლების უმნიშვნელოვანესი 

ფაქტორია. 

შესაბამისად, დასკვნა ასეთია: წარმატებული საქმიანობის ორგანიზებისთვის 

ფირმებმა ცვალებადი გარე გარემოს პირობებში უნდა დაასაბუთონ და შეიმუშავონ 

ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სიტემის ჩამოყალიბების მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები, შექმნან ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის სტრუქტურა, აღწერონ 

მისი ძირითადი ფუნქციები და ამოცანები. 

ავტორის მიერ ნაშრომში შემოთავაზებულია ადაპტაციის სისტემური 

ობიექტების და სუბიექტების სახესხვაობათა კლასიფიკაცია - ობიექტებისა და 

მოვლენების კლასთა თანადაქვემდებარების იერარქიული (ფირმასთან მიმართე-

ბით) სისტემა, რომელიც შედგენილია მათთვის ყველაზე დამახასიათებელი და 

სხვებისგან განმასხვავებელი ნიშნების საფუძველზე. 

ადაპტაციის სახესხვაობათა და ცნებათა კლასიფიკაციის იერარქიული 

სისტემა ითვალისწინებს იერარქიული ურთიერთობების დამყარებას კლასიფიკა-

ციურ ჯგუფებს შორის. ადაპტაციის ცნებათა კლასიფიკაციის სისწორეს განსაზ-

ღვრავს შემდეგი ფორმალური მოთხოვნები:  

• კლასიფიკაციური ჯგუფები (ქვესიმრავლეები) არ უნდა იკვეთებოდნენ; 

• კლასიფიკაციური ჯგუფების ერთობლიობა უნდა განსაზღვრავდეს 

კლასიფიკაციის ობიექტთა სიმრავლეს; 

• ყოველი ელემენტი (ობიექტი) უნდა ეკუთვნოდეს ერთ რომელიმე კლასს; 

• სიმრავლის განაწილება ჯგუფებად (ქვესიმრავლეებად) უნდა ხდებოდეს 

ერთი კლასიფიკაციური ნიშნით.  
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ძირითად კლასიფიკაციურ ნიშნებს წარმოადგენს: ადაპტირებადი სისტემა; 

ადაპტაციის სისტემური ობიექტი; მისი სახე, ფორმა, ტიპი, მიმართულება, 

მმართველობითი პროფილი, სუბიექტი და საგანი. ფირმების ადაპტაციური 

თეორიის ძირითადი ელემენტების კლასიფიკაციის წარმოდგენილმა სისტემამ 

ავტორს მისცა მათი დეფინიციების დადგენისა და ფირმების ადაპტაციის არსებითი 

ნიშნების კლასიფიკაციის შესაძლებლობა. 

„ადაპტაციის პროცესი“ აერთიანებს სხვადასხვა საქმიანობებს, რომელთათ-

ვისაც დამახასიათებელია: 

-    კონკრეტული მიზნების, გარკვეული შედეგების მიღწევისკენ სწრაფვა; 

- ადაპტაციური ღონისძიებების კომპლექსის რეალიზაციის ვადების 

შეზღუდულობა მათი დაწყებისა და დასრულების განსაზღვრული დროით; 

- მრავალრიცხოვანი ურთიერთდაკავშირებული ღონისძიებების შესრულე-

ბის კოორდინაცია. 

პირველი თავის მეორე ქვეთავში განხილულია თანამედროვე ბიზნესგა-

რემოს ტენდენციები და მახასიათებლები. რამდენადაც ცხადია, გარე გარემოს 

ცვალდებადობის პირობებში ეკონომიკურ სისტემას სჭირდება მმართველი სისტე-

მის მყარი რეაქცია ფუნქციონირების მოცემული რეჟიმიდან მართვის ობიექტის 

გადახრაზე. ავტორის პოზიცია იმაში მდგომარეობს, რომ გარე გარემო განსაზ-

ღვრავს ფირმის ადაპტური ქცევის ვარიაციულობას. ამასთან, ძალზე მნიშვნე-

ლოვანია ფირმის ადაპტური კომპეტენტურობა - უნარი განჭვრიტოს, გააანალიზოს 

ცვლილებები, შეეგუოს გარე გარემოს ცვალებად პირობებს და ამის მეშვეობით 

მიაღწიოს დასახულ მიზნებს. 

ამის საფუძველზე პირველი თავის მესამე ქვეთავში განხილულია ფირმათა 

ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის ჩამოყალიბების მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები ბიზნეს გარემოს დინამიურობის პირობებში. კონკურენტულ 

ბრძოლაში გამარჯვების მთავარი პირობაა გრძელვადიანი განჭვრეტისა და 

სხვადასხვა ინოვაციების თანმიმდევრული რეალიზაციის უნარი პროდუქციისა და 

მომსახურებების ასორტიმენტში, ტექნოლოგიაში, მართვაში და სხვ. ამ გარემოში 

გადარჩენისა და განვითარებისთვის ფირმამ უნდა შეძლოს ადაპტაცია ბაზრის 

სწრაფად ცვალებად მოთხოვნებთან, თანამედროვე ინოვაციური ტიპის ეკონომიკის 

პირობებთან. 
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ადაპტაციური მენეჯმენტის წარმატებული განხორციელებისთვის ფირმას 

კარგად უნდა ჰქონდეს გაანალიზებული მისი ადაპტური კომპეტენციები (ტერმინი 

შემოთავაზებულია ავტორის მიერ). ფირმის ადაპტური კომპეტენცია - ეს არის სამი 

ფაქტორის განსაკუთრებული კომბინაცია. ესენია:  

1) კონკურენტუნარიანი (იდეალში - უნიკალური) ტექნოლოგიური ჩვევები, 

რომლებიც, როგორც საქმიანობის განსაკუთრებული ტექნოლოგია, გამოიყენება 

მოცემული კომპანიის მასშტაბით მისი კონკრეტული პროდუქტების შესაქმნელად;  

2) კონკურენტუნარიანი (იდეალში - უნიკალური) არატექნოლოგიური 

ჩვევები, რომლებიც გამოიყენება მოცემული კომპანიის მასშტაბით, პირველ რიგში, 

შექმნილი კონკრეტული პროდუქტების რეალიზაციისთვის;  

3) კოლექტიური სწავლება, რომელიც მოცემული კომპანიის მასშტაბით 

გადაიქცევა ეფექტიანი უნარ-ჩვევების სწავლებად და ეფექტიანი ცოდნის 

გადაცემად. 

ფირმების ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემა ეტაპობრივად ყალიბდება. 

პირველ ეტაპზე აუცილებელია ორგანიზაციაში ადაპტაციის მართვის არსებული 

მიდგომების საფუძვლიანი ანალიზი და ფირმის მიზნების არჩევა შესაბამისი 

დონეების მიხედვით. შემდგომ ეტაპზე მნიშვნელოვანია ფირმის ფუნქციური 

ქვესისტემების განსაზღვრა ფირმის სასიცოცხლოს ციკლის სტადიის 

გათვალისწინებით. უკვე ამის შემდეგ უნდა მოხდეს საკადრო უზრუნველყოფის 

ორგანიზაცია და ადაპტაციის ფუნქციების მიმაგრება ფირმის მომუშავეებზე 

ადაპტაციის ფუნქციების, სირთულისა და ღონისძიებათა შრომატევადობის 

განმართებიდან გამომდინარე. ამის პარალელურად უნდა დაიწყოს ორგანიზება 

რომ მოხდეს ფირმის უწყვეტი საინფორმაციო, მატერიალურ ტექნიკური, 

ნორმატიულ-მეთოდური, სამართლებრივი და ფინანსური უზურუნველყოფა 

(ხარჯების ბიუჯეტირება). 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში ავტორს განხიული აქვს ადაპტა-

ციური მენეჯმენტის სისტემის შემუშავების ეტაპები. მოცემული სისტემის 

ჩამოყალიბების ეტაპებია: პირველი - ადაპტაციის მართვის არსებული 

მდგომარეობის ანალიზი; სისტემის მიზნების არჩევანი მართვის დონეების 

მიხედვით; ფუნქციური ქვესისტემების განსაზღვრა; საკადრო, ინფორმაციული, 

მატერიალურ-ტექნიკური, ნორმატიულ-მეთოდური, სამართლებრივი და 
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ფინანსური უზრუნველყოფის ორგანიზაცია. მეორე, უნდა მოხდეს ადაპტაციური 

მენეჯმენტის სისტემის სინთეზი - უნდა შეირჩეს სტრუქტურის, შემადგენელი 

ელემენტების ტიპი, განისაზღვროს სისტემის სტრუქტურა. მესამე, საჭიროა 

განისაზღვროს, როგორ უნდა იფუნქციონიროს ფირმის ადაპტაციური მენეჯმენტის 

შექმნილმა სისტემამ. ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის ჩამოყალიბების 

შინაარსობრივი ასპექტი მდგომარეობს საქონლის მწარმოებლის ფინანსური და 

კონკურენტუნარიანობის პოტენციალის ამაღლების უზრუნველმყოფ ღონისძი-

ებათა კომპლექსის მოცულობისა და თანმიმდევრობის განსაზღვრაში. 

ფუნქციური სისტემოლოგიის მეშვეობით შესაძელებელია ადაპტაციური 

მენეჯმენტის ძირითადი მეთოდოლოგიური, მეთოდიკური და ოპერაციული 

პრინციპების გამოყოფა, რომლებიც საფუძვლად უნდა დაედოს ადაპტაციური 

მენეჯმენტის სისტემის შემუშავებას. 

 

პრინციპი შინაარსი 
მეთოდოლოგიური პრინციპები 

სისტემურობის სისტემათა თეორიის მოთხოვნათა თანახმად, ფირმის 
ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემა  წარმოადგენს ელემენტთა 
მეცნიერულად დასაბუთებული გაერთიანების, 
ურთიერთქმედების ფორმებისა და მეთოდების ერთობლიობას, 
რომელიც ფუნქციონირებს ობიექტურ (საბაზრო) პირობებში მისი 
შემადგენელი ელემენტების მიზნებისა და ფუნქციების 
ერთიანობიდან გამომდინარე 

გარეშე საფრთხეებზე 
პრევენციული 
ზემოქმედების 

გულისხმობს გარეშე საფრთხეებზე წინმსწრებ ზემოქმედებას 
ფირმის ფუნქციონირებაზე მათი უარყოფითი გავლენის 
აღსაკვეთად 

წონასწორობის 
შენარჩუნება  

გამოიხატება ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის 
მიდრეკილებაში დაკარგული წინასწორობის აღდგენისკენ, გარე 
გარემოს წინააღმდეგობის დაძლევაში 

მეთოდური პრინციპები 
მიზანმიმართულობის გულისხმობს ძალისხმევისა და რესურსების კონცენტრაციას 

ადაპტაციის იმ მიმართულებებზე, ფორმებსა და სახეობებზე, 
რომლებიც განსაზღვრულია მისი მიზნების პრიორიტეტულობით. 

სინერგიზმის გამოიხატება ურთიერთქმედების ეფექტში და ვლინდება იმაში, 
რომ ფირმის ადაპტაციური ღონისძიებების ეფექტიანობა 
აღემატება მისი მდგენელების ჯამს სტრუქტურული 
ქვედანაყოფების მიხედვით 

სტრუქტურულობის მდგომარეობს ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორების, 
ფუნქციური სფეროების, მეთოდების, პრინციპების და მათი 
ერთობლიობის განსაზღვრაში მათ შორის რაციონალური 
თანაფარდობის დადგენის და ადაპტაციის სტრატეგიის 
რეალიზაციისთვის აუცილებელი რესურსების განაწილების 
დასაბუთების ხარისხის ამაღლებისთვის  

ეკონომიკური 
ეფექტიანობის 

ნიშნავს იმას, რომ დანახარჯები ფირმის ადაპტაციაზე უნდა 
უზრუნველყოფდნენ დადებით ეკონომიკურ ეფექტს 
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ოპერაციული პრინციპები 
ეკონომიკური 
მონიტორინგის 

ეკონომიკური სიტუაციის, საინვესტიციო პროექტების 
რეალიზაციის მიმდინარეობის, გადახრების დროულად 
გამოვლენისა და მმართველობითი გადაწყვეტილებების 
მისაღებად ფირმის მდგრადობის პარამეტრების უწყვეტი ანალიზი 

კომპლექსურობის ნიშნავს ადაპტაციური ღონისძიებების მრავალასპექტიან 
ხასიათს, რომელთა ეფექტიანობა მიიღწევა მათი სისტემად 
განხილვისას. კომპლექსური მიდგომის გამოყენება ეფუძნება 
სტრატეგიული, ინოვაციური, ანტიკრიზისული მართვისა და 
რისკ-მენეჯმენტის ხერხების გამოყენებას 

მეცნიერულობას და 
დასაბუთებულობას 

გულისხმობს იმას, რომ ადაპტაციის პროცესის მართვის 
მეთოდები, საშუალებები და ფორმები მეცნიერულად უნდა იყოს 
დასაბუთებული და აპრობირებული პრაქტიკაში. რეალიზდება 
ბაზრისა და წარმოების კანონების, მმართველობითი 
გადაწყვეტილებების მიღების ინფორმაციული მხარდაჭერის 
გათვალისწინების საფუძველზე. ეს უკანასკნელი მოითხოვს 
ფირმის გარე გარემოსა და ბაზარზე მისი საქმიანობის შესახებ 
ინფორმაციის შეგროვებას, შენახვას, დამუშავებას, ანალიზსა და 
განაწილებას. 

ალტერნატიულობასა 
და მოქნილობას 

ნიშნავს ადაპტაციის ერთი და იგივე მიზნის მიღწევისთვის 
სხვადასხვა გზების არჩევას მმართველობითი გადაწყვეტილებების 
მიღების ოპერატიულობის შესაბამისად. 

 
ფირმის ადაპტაციის პროცესი მიმართულია სამი ძირითადი მიზნის 

მიღწევისკენ: ა) გადარჩენის, ბ) ბაზარზე სტაბილური პოზიციის, 3) გრძელვადიან 

პერსპექტივაში ფირმის მდგრადი განვითარებისა და ეფექტიანი ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა. ადაპტაცია ვლინდება ფირმის უნარში გარდაქმნას შიდა გარემოს 

პარამეტრების მნიშვნელობები გარე გარემოს მნიშვნელოვანი პარამეტრების 

ზემოქმედებით, არსებული ფინანსური და კონკურენტუნარიანობის პოტენციალის 

გამოყენების საფუძველზე. 

ფირმის ადაპტაციის სტრატეგია - ეს არის ფირმის მიერ ცვალებად საბაზრო 

პირობებთან შესაგუებლად შემუშავებულ მოქმედებათა გეგმა, რომელიც 

მიმართულია ფირმის ფინანსური და კონკურენტუნარიანობის პოტენციალის 

ამაღლებისკენ. ადაპტაციის სტრატეგიის შემუშავება ადაპტაციური მენეჯმენტის 

სისტემის ჩამოყალიბების წინაპირობაა. ამასთან, ადაპტაციის სტრატეგიის 

შემუშავების მრავალვარიანტიანი და მრავალმხრივი პროცესი დღეისათვის 

საკმარისად შესწავლილი არ არის, რის შედეგადაც მისი მოდელირების პრობლემა 

ბოლომდე არ არის გადაწყვეტილი, რამაც მოითხოვა ადაპტაციის სტრატეგიული 

მოდელის შემუშავება.  

კონკურენტუნარიანობის ამაღლებისთვის ფირმის ხელმძღვანელობამ უნდა 

აირჩიოს მისი ამაღლების მიმართულებები: ტაქტიკური (მაგალითად, პროდუქციის 
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ფასის შემცირება, რეალიზაციის ხარჯების გადიდება, გასაღების ქსელის 

გაფართოება და ა.შ.) ან სტრატეგიული (ორგანიზაციული სტრუქტურის და/ან 

საკუთრების ფორმის ცვლილება, გასაღების ახალი ბაზრების ათვისება, ფირმათა 

შერწყმა, ინოვაციები, სამეურნეო კავშირების ინტერნაციონალიზაცია, დივერსიფი-

კაცია და სხვ.) გადაწყვეტილებების რეალიზაციის ხარჯზე. ტაქტიკური ღონისძი-

ებების რეალიზაცია დაკავშირებულია კონკურენტუნარიანობის პოტენციალის 

ამაღლების პროცედურასთან. 

სწორად არჩეული ადაპტაციის სტრატეგია „მიუთითებს“ შეთანხმებული 

მოქმედებების მიმართულებებზე, პერსონალის ძალისხმევისა და ცოდნის 

კონცენტრაციაზე, რათა მიღწეულ იქნას გარკვეული კონკურენტული უპირატე-

სობები როგორც ადაპტაციის შედეგი. სტრატეგია განსაზღვრავს ბიზნესგარემოს 

გაურკვევლობისადმი ფირმის შეგუებისა და მისი ორგანიზაციული პოტენციალის 

გამოყენების ორიენტირებს. ამასთან, მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა, თუ რა 

ორგანიზაციული ჩვევები უნდა იქნეს განვითარებული ან შეძენილი ადაპტაციის 

სტრატეგიის განსახორციელებლად, რაც უზრუნველყოფს ფირმის კონკურენტულ 

მდგომარეობას. 

სტრატეგიის დახასიათება 
პრევენციული ადაპტაციის სტრატეგია - გრძელვადიანი პროგნოზირებისა და დაგეგმვის 
განხორციელება, მარკეტინგული ინფორმაციული სისტემის შემუშავება და გამოყენება; 
ახალი ტექნიკისა და პროდუქციის დამზადების ახალი ტექნოლოგიების, შიდასაფირმო 
მენეჯმენტის ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების, მ.შ. ინტრანეტის დანერგვისკენ 
მიმართული ღონისძიებების რეალიზაცია; ვენჩურულ ბიზნესში მონაწილეობა, ინტენსი-
ური საქმიანობა სკსსმ ფარგლებში; მართვის ორგანიზაციული სტრუქტურის სრულყოფა, 
ფუნდამენტური და გამოყენებითი კვლევების ჩატარება, პიონერული საქონლის შემუ-
შავება, შრომის ანაზღაურების ახალი პროგრესული სისტემებისა და ფორმების შემუშავება 
და დანერგვა; შერწყმა და შთანთქმა, ფირმათა რესტრუქტურიზაცია; წარმოებრივ-
გასაღებითი საქმიანობის დივერსიფიკაცია, მარკეტინგული კვლევების ჩატარება; შიდა და 
გარე გასაღების ბაზრების მონიტორინგი, წარმოებრივი აუტსორსინგის გამოყენება 
აქტიური ადაპტაციის სტრატეგია - მართვის ორგანიზაციული სტრუქრურის სრულყოფა, 
წარმოებაში ახალი პროგრესული ტექნიკის დანერგვა; ბაზრის სეგმენტაცია, საბაზრო 
სიახლის საქონლის მარკეტინგის ეფექტიანი კომპლექსის შემუშავება; მართვის 
მეცნიერული მეთოდების გამოყენება, მ.შ. მარკეტინგის, ინვესტიციების, ფინანსების 
სფეროში; კადრების კვალიფიკაციის ამაღლების გეგმური სისტემა; ბაზარზე ყოფნის 
არეალის გაფართოება (საბაზრო წილის ზრდა); ფასდათმობების მოქნილი სისტემა, 
მარკეტინგული კვლევების ჩატარება, ბიზნესპროცესებისა და საინფორმაციო 
ტექნოლოგიების აუტსორსინგის გამოყენება და სხვ. 
პასიური ადაპტაციის სტრატეგია - კადრების კვალიფიკაციის დამოუკიდებელი ამაღლება; 
შიდარეორგანიზაცია, მარკეტინგის სამსახურის შექმნა; ფასების მონიტორინგი, მიღწეული 
საბაზრო წილის შენარჩუნება; მარკეტინგის კომპლექსის ცალკეული ელემენტების 
თანდათანობითი მორგება მომხმარებელთა მოთხოვნებისთვის, არსებული საქონლის 
მოდელების მოდიფიკაცია; კომერციული კავშირების ორგანიზაციის სისტემის, ფირმის 
განვითარების ტექნოლოგიური საფუძვლების და სხვ. ნელი გარდაქმნა. 
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სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში ავტორი გვთავაზობს ადაპტაციური 

მენეჯმენტის შემუშავების, დანერგვისა და რეალიზაციის მოდელს, რის საფუძ-

ველზეც ჩატარდა კვლევა ქართულ ხორც-პროდუქტების მწარმოებელი ფირმებში  

ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის ფუნქციონირების ეკონომიკური 

ეფექტიანობის შეფასების მიზნით.  

სადოქტორო ნაშრომის ფარგლებში ადაპტაციური მენეჯმენტის შესწავლისა 

და კვლევისთვის შეირჩა სამი ფირმა შპს „ახალი ბალკანი“, შპს „ვაკე“, შპს „ნიკორა“. 

საკვლევი ობიექტებიდან სამივე ფუნქციონირებს ხორც-პროდუქტების წარმოების 

მიმართულებით. კვლევის პროცესი საკმაოდ ინტენსიური და საინტერესო იყო 

კოვიდ სიტუაციიდან გამომდინარე, რადგან მიმდინარეობდა 2020 წლიდან 2022 

წლამდე, რამაც მოგვცა საშუალება უშუალოდ დავკვირებოდით ბაზარზე არსებული 

სტრუქტურული ცვლილებების ფონზე ფირმათა ადაპტაციის პოტენციალსა და 

რესურსული უზრუნველყოფის შესაძლებლობებს.  

კვლევის ფარგლებში შეფასდა სამივე ფირმის ადაპტური კომპეტენციები და 

ადაპტაციური მენეჯმენტის დანერგვის შესაძლებლობები. სამივე ფირმა შეფასდა 

სამი ძირითადი მიმართულებით: მართვის სტრუქტურა, მართვის მექანიზმი და 

უშუალოდ მართვის პროცესი. ამ მიმართულებებით საფუძვლიანად იქნა 

შესწავლილი ფირმათა ურთიერთობები მომხმარებლებთან, მომწოდებლებთან - 

გრძელვადიანი ურთიერთობების განვითარება კონტრაქგენტებთან, შეფასდა შიდა 

ბიზნეს პროცესები, რამდენად აქტიურად იყო დანერგილი ინოვაციები, რამდენად 

აქტიურად ხდებოდა გარე კომპეტენციების მოზიდვა და ზოგადად რამდენად იყო 

ჩამოყალიებული ფირმათაშორისი კომუნიკაციის სისტემა.  

კვლევის პერიოდი კიდევ უფრო საინტერესო იყო მიმდინარე კოვიდ სიტუ-

აციიდან გამომდინარე. ეჭვგარეშეა, რომ პანდემიამ რადიკალური ცვლილებები 

გამოიწვია მოთხოვნა-მიწოდების ბაზარზე და მნიშვნელოვანი ზეგავლენა 

მოახდინა ფირმების მიერ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზეც. ეს პერიოდი 

ნათელი მაგალითი აღმოჩნდა ფირმებისთვის, დაანახა რა რომ აუცილებელია გააჩ-

ნდეთ ადაპტაციური კომპეტენციები, რადგან ხშირად შეიძლება კრიზისული 

სიტუაცია ბაზარზე ბოლომდე მომწიფებული არ იყოს და ბუნდოვნად დარჩეს რა 

გამოწვევები შეიძლება მოჰყვეს მას. ამიტომ, აუცილებელია ყოველთვის იყოს ფირმა 

მზად რადიკალური ცვლილებებისთვის და მოქმედების ახალ გეგმაზე 
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გადასაწყობად. 

შპს „ახალი ბალკანის“ კვლევის საფუძველზე მენეჯერებთან კონსულტა-

ციების საფუძველზე შედგენილი იქნა შესათავაზებელი სამოქმედო გეგმა, რაც 

გულისხმობდა გარკვეული დანახარჯების გაწევას ადაპტაციური მენეჯმენტის 

დანერგვისა და ფირმის მოქნილობის უზრუნველსაყოფად ბაზრის გმაოწვევების 

ფონზე. 

ადაპტაციის ბიზნეს-დაგეგმვის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს ადაპტა-

ციურ ღონისძიებათა კომპლექსის რეალიზაციის ეკონომიკური ეფექტიანობის 

შეფასება, რაც ადაპტაციაზე გაწეული დანახარჯების რაციონალურობის 

უზრუნველყოფას მოითხოვს. რატომ არის მნიშვნელოვანი ადაპტაციის წმინდა 

ინტეგრირებული დაყვანილი ეფექტი? ეინტ ადაპტაციურ ღონისძიებათა 

კომპლექსის დანერგვის ეკონომიკური შედეგის სახით წარმოადგენს ფირმის 

წმინდა მოგებას, რომელიც დაკავშირებულია ადაპტაციური მენეჯმენტის 

დანერგვასთან და პრაქტიკაში რეალიზაციასთან. ავტორის მიერ შემუშავებული 

იქნა აღნიშნულის გამოსასთვლელი ფორმულა: 

 
კვლევის შემდეგი პროცესი იყო საერთო ეკონომიკურ ეფექტში ყოველი 

სტრუქტურული ქვედანაყოფისა და ადაპტაციურ ღონისძიებათა კომპლექსის 

ამოცანების ყოველი სახის წილობრივი შეფასება. 

ექსპერტებს ეთხოვათ 10 ბალიანი სისტემით შეეფასებინათ მკვლევარის 

(სადისერტაციო ნაშრომის ავტორის) მიერ შეთავაზებული თითოეული 

ღონისიძიების გავლენა თითოეულ განყოფილებაზე.  იმისათვის რომ შეფასებები 

ობიექტური ყოფილიყო, თითოეულ ექპერტს დაევალა ყველა განყოფილების 

ჩართულობის ინდივიდუალური შეფასება. 

ექსპერტული შეფასებების საფუძველზე შევძელით გამოგვეანგარიშებინა 

გასაშუალოებული ექსპერტული შეფასება თითოეული განყოფილებისათვის. 

შემდგომ დავაჯამეთ თითოეულის განყოფილების ჩართულობა და გამოვავნლინეთ 

წილობრივი მონაწილეობის კოეფიციენტი - რაც თავის მხრივ წარმოადგენს 

კვლევის შედეგს. მეტი თვალსაჩინოებისთვის წილობრივი მონაწილეობის 

კოეფიციენტზე დაფუძვნებით ადაპტაციის წმინდა ინტეგრირებული დაყვანილი 



24 

ეფექტში ანუ ადაპტაციური მენეჯმენტის დანერგვით მიღებულ გაზრდილ 

მოგებაში გამოვავლინეთ რომელი განყოფილებას რა რაოდენობით მოგეგბის 

გაზრდაში მიუძღვის წვლილი. 

გვინდა ორი სიტყვით შევეხოთ მომუშავე პერსონალის მოტივაციის ზრდის 

როლს ადაპტაციურ მენეჯმენტში. ეს ყოველივე ყველაზე მარტივად შესაძლოა 

საბონუსე სისტემით იქნას მიღწეული ან თითოეული ქვედანაყოფის მონაწილეობის 

კოეფიციენტის შესაბამისი ანაზღაურების მატებით. სწორედ ამისთვის შეიძლება 

აღმოჩნდეს მნიშვნელოვანი წილობრივი მონაწილეობის სიდიდე და მის მიხედვით 

განსაზღვროს ფირმის მენეჯერმა ხელფასის მათებისა და საბონუსე სისტემის 

შემუშავების სტრატეგია. 

გვინდა აღვნიშნოთ, იმ ფაქტორებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ ჩვენს მიერ 

შედგენილ და შემუშავებულ სკალაზე და მისი აგების ხარისხზე, მივაკუთვნეთ  

ფირმის საბაზო და ადაპტაციის სტრატეგიები, ექსპერტების კვალიფიკაციისა და 

სპეციალიზაციის დონე, მათი რაოდენობა, ქულობრივი შეფასების აღიარებული 

სისტემა.  

შპს „ახალი ბალკანის მაგალითზე“ ბიზნეს-გარემოს გაურკვევლობისადმი 

ფირმის ადაპტაციის სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის შეფასების საბოლოო 

ეტაპს წარმოადგენს ადაპტაციის ორგანიზაციულ-ეკონომიკური სისტემის 

ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება. ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის 

სისტემის ფუნქცონირების ეფექტიანობის შეფასებისადმი მიდგომების კვლევამ 

დაადასტურა, რომ მეცნიერ-ეკონომისტები დიდ ყურადღებას უთმობენ 

ეფექტიანობის შეფასებას სხვადასხვა მიმართულებით. 
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 ბოლოს, კვლევითი ნაწილის დასკვნის სახით შეიძლება წარვადგინოთ 

ალგორითმი, რომელიც თანმიმდევრულად აყალიბებს ადაპტაციური მენეჯმენტის 

დანერგვის პროცესის თანმდების შედეგების შეფასებისათვის შესაბამის ეტაპებს. 

აქვე გვსურს დავასახელოთ ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის მნიშვნელოვან 

ხარვეზი  ეკომენდაციების არარსებობა ეფექტიანობის განზოგადებული მაჩვენებ-

ლის იდენტიფიკაციასა და მისი ზედა ან ქვედა ზღვარის არჩევასთან 

დაკავშირებით. 

შესაბამისობის სამუშაო მატრიცის ფორმირება  ღონისძიებათა წონის 

ექსპერტული შეფასება  გასაშუალებული შეფასების გაანგარიშება  წილობრივი 

მონაწილეობი კოეფიციენტის გაანგარიშება  წილობრივი მონაწილეობის 

სიდიდის შეფასება  შეფასება 

დასკვნა 

სადისერტაციო ნაშრომში გადმოცემული შედეგები იძლევა შესაძლებლობას 

დავასკვნათ, რომ: 

1. ფირმათა ფუნქციონირების თანამედროვე თავისებურებების, მათი 

ორგანიზაციულ-ეკონომიკური, საკადრო, ინფორმაციული, ფინანსური 

უზრუნველყოფის საფუძვლების გამოვლენამ შესაძლებლობა მოგვცა დაგვესკვნა, 

რომ თანამედროვე  სწრაფად ცვალებად საბაზრო პირობებში ფირმაში 

აუცილებელია სისტემატურად გადაიჭრას გარე გარემოს გაურკვევლობისადმი 

მომუშავეების, სტრუქტურული ქვედანაყოფების, კორპორაციული მენეჯმენტის, 

მარკეტინგის კომპლექსის ადაპტაციის საკითხი. თანამედროვე ეკონომიკის 

პირობებში ადაპტაციის პრობლემა ობიექტურ რეალობას წარმოადგენს, რომელიც 

აღიარებულია სამეცნიერო წრეებში და ექვემდებარება ყოველმხრივ სიღრმისეულ 

კვლევას. 

2. ადაპტაციისადმი განხილული თეორიული მიდგომების განზოგადების 

შედეგად შესაძლებელი ფირმათა ადაპტაციის თეორიის ძირითად ელემენტებსა და 

ცნებებს მივაკუთვნეთ: გარე გარემო, ფირმის ადაპტაცია; ადაპტაციის სახე, ტიპი, 

მიზანი, ფორმა, პოტენციალი, სიდიდე, კრიტერიუმი, მიმართულება, ობიექტი, 

სუბიექტი; ადაპტურობა; ადაპტაციის მართვის მექანიზმი; ადაპტაციის 

ორგანიზაციულ-ეკონომიკური სისტემა, მიზანზე ორიენტირებული ადაპტაციის 

სტრატეგია; ადაპტაციის სტრატეგიული მატრიცა; ადაპტაციის ეფექტიანობის 
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პირობები; ადაპტაციის პროცესის კვლევის მეთოდოლოგიური საფუძვლები; 

ფირმათა ადაპტაციის სტრატეგიული მოდელი. 

3. შემოთავაზებული და დასაბუთებულია ფირმების ადაპტაციის თეორიის 

ძირითადი ელემენტების გაშლილი კლასიფიკაცია, რომელიც ითვალისწინებს 

კლასიფიკაციურ ჯგუფებს შორის იერარქიული დამოკიდებულებების დამყარებას, 

რაც წარმოადგენს მოცემული კლასიფიკაციის განმასხვავებელ ნიშანს და იძლევა 

დეფინიციების დადგენისა და ფირმის ადაპტაციის მნიშნელოვანი ნიშნების 

კლასიფიკაციის შესაძლებლობას. კლასიფიციურ ნიშნებად არჩეულია: ადაპტაციის 

სისტემა; ადაპტაციის სისტემური ობიექტი; ადაპტაციის სახე, ფორმა, ტიპი, 

მიმართულება, სუბიექტი, საგანი, მმართველობის პროფილი. 

4. მეცნიერულ ბრუნვაში შემოტანილია ცნება „ფირმის ადაპტური კომპე-

ტენციები“, როგორც უნარების ნაკრები, დაგროვილი ცოდნისა და ფირმის 

მენეჯმენტის გამოცდილების მასა, რომლებიც უზრუნველყოფენ შესაძლებლო-

ბებისა და საფრთხეების ზემოქმედების გამოვლენასა და აღრიცხვას, გარე გარემოს 

ცვალებადი პირობებისადმი შეგუებას და მის საფუძველზე ადაპტაციის მიზნების 

მიღწევას. ეს გვაძლევს ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის 

ჩამოყალიბების მეთოდოლოგიის კვლევისას გამოყენებული ცნებობრივი აპარატის 

გაფართოების შესაძლებლობას. 

5. დადგენილია დომინანტებს: „ადაპტური კომპეტენციები“ – „ადაპტაციის 

სტრატეგია“ – „კონკურენტუნარიანობა“ შორის ურთიერთკავშირი, რომელიც 

განსაზღვრავს ცნებების იერარქიებს, მათ ინტეგრაციას. 

6. ჩატარებული მეცნიერული კვლევების საფუძველზე გამოვლენილია ახალი 

მიმართულება მენეჯმენტში - ადაპტაციური მენეჯმენტი, რომლისთვისაც იხსნება 

მეთოდოლოგიის, ცნებობრივი აპარატის, ანალიზისა და მოდელირების 

ინსტრუმენტარიუმის შემდგომი განვითარების შესაძლებლობა. 

7. ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის შექმნის წანამძღვარს წარმოადგენს 

ფირმის ადაპტაციის სტრატეგიის ჩამოყალიბება, რომელიც წარმოადგენს 

ღონისძიებათა კომპლექსს და მიმართულია კონკურენტული უპირატესობების 

უზრუნველყოფისა და ფირმის  პოზიციების განმტკიცებისკენ შიდა და გარე 

გასაღების ბაზრებზე, საბაზრო გარემოს არასტაბილურობის პირობებში.  ფირმის 

ადაპტაციის სტრატეგიის ჩამოყალიბების თეორიულად დასაბუთებული 
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მრავალდონიანი მოდელი ფირმის სტრატეგიის ჩამოყალიბების ცნობილი 

თეორიული საფუძვლებისა და სტრატეგიულ ადაპტაციურ სივრცეში ფირმის 

პოზიციის განსაზღვრისადმი ავტორისეული მიდგომების შეთავსების შესაძლებ-

ლობას იძლევა. 

8. ფირმის ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემა გვაძლევს შესაძლებლობას 

დავაკორექტიროთ ბიზნეს-პროცესები გარე გარემოს პარამეტრების ცვლილების 

პირობებში, უზრუნველვყოთ ფირმის ფინანსური მდგრადობა და კონკურენტუ-

ნარიანობა. ნაშრომში განსაზღვრულია ფირმის ადაპტაციური მენეჯმენტის 

სისტემის მიზნები, ამოცანები და ფუნქციები. 

9. ფირმის, როგორც ღია სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის შესწავლისადმი 

სინერგეტიკული მიდგომის გამოყენების გზით შესაძლებელი გახდა სინერგიზმის 

ახალი ტიპის, კერძოდ: ფირმის ადაპტაციის სინერგიზმის განხილვა, რომელიც 

ვლინდება როგორც ფირმის საქმიანობის ფუნქციური სფეროების ერთობლივი 

ადაპტაციის შედეგი. 

10. თანამედროვე ეტაპზე, რომლისთვისაც დამახასიათებელია კონკურენ-

ტული ბრძოლის გაძლიერება.დასახული ამოცანების გადაჭრის ძირითად გზებად 

წარმოჩენილია პროდუქციის ხარისხის ამაღლება და მისი მოდიფიკაცია, ასევე 

გასაღების ახალი არხებისა და გასაღების ბაზრების კვლევის საფუძველზე 

კონკურენტებთან თანამშრომლობის ახალი ფორმების ათვისება. ფირმის 

კონკურენტუნარიანობის განმსაზღვრელ უმნიშვნელოვანეს მაჩვენებლებს 

წარმოადგენს საქონლის ხარისხი და ფასი, საქონლის პრომოუშენის სისტემა და 

მისი წარმოების ტექნოლოგია. გრძელვადიან პერსპექტივაში წარმატების 

უზრუნველსაყოფად აუცილებელია ადაპტაციის გეგმის შემუშავება და ამ გეგმით 

ხელმძღვანელობა მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებისას. 

11. იმის გამო, რომ ფირმათა ადაპტაციის ერთ-ერთ კრიტერიუმს წარმო-

ადგენს მისი კონკურენტუნარიანობის პოტენციალი, საჭიროა შეფასდეს მასზე 

მოქმედი ფაქტორები, ჩამოყალიბდეს ძირითადი ცნებები და განმარტებები, დამუ-

შავდეს შესაბამისი ცნებობრივი აპარატი და მეთოდური ინსტრუმენტარიუმი. 

ნაშრომში განსაზღვრულია, რომ მიუხედავად პირდაპირი ურთიერთკავშირისა და 

ურთიერთდამოკიდებულებისა, საქონლისა და ფირმის კონკურენტუნარიანობის 

პოტენციალი განსხვავდება თავისი ეკონომიკური ბუნებით და მათი გაიგივება 



28 

არასწორია. 

12. თეორიული წყაროების განზოგადების საფუძველზე ავტორის მიერ 

შემუშავებულია ადაპტაციური ბიზნეს-დაგეგმვის პროცესი. მისი შედგენის 

შემოთავაზებული ვარიანტის განმასხვავებელ თავისებურებებს წარმოადგენს 

ფორმალიზაციის მაღალი ხარისხი, რომელიც იძლევა ფირმის ადაპტაციისათვის 

პრაქტიკული მოქმედებების ჩამონათვალის კონკრეტიზაციის შესაძლებლობას, 

ალტერნატივების არსებობა, ადაპტაციურ ღონისძიებათა ეფექტიანობის შეფასება, 

უცხოურ და ადგილობრივ დაგეგმვის მეთოდიკებთან შესაბამისობა. 

13. ფირმის ადაპტაციის ხარჯების დაფინანსების ერთ-ერთ მთავარ წყაროს 

წარმოადგენს ეკონომიკური ეფექტის ნამატი. მენეჯმენტის სისტემის ფუნქცი-

ონირების ეკონომიკური დასაბუთება დაკავშირებულია ადაპტაციაზე გაწეული 

დანახარჯების რაციონალურობის უზრუნველყოფასა და პერსონალის ეკონომიკურ 

მოტივაციასთან ადაპტაციურ ღონისძიებათა ოპერატიული და ეფექტიანი 

რეალიზაციის პირობებში. 

14. ადაპტაციურ ღონისძიებათა დანერგვა უნდა გამყარდეს აღნიშნულ 

პროცესში მონაწილე სტრუქტურული ქვედანაყოფების თანამშრომელთა 

ეკონომიკური მოტივაციით. პრემიების სისტემის ფინანსურ საფუძველს შეადგენს 

ადაპტაციურ ღონისძიებათა რეალიზაციისგან მიღებული ეკონომიკური ეფექტი. 

ნაშრომში გამოყენებული წმინდა ინტეგრირებული დაყვანილი ეფექტის გაანგა-

რიშების ფორმულით შესაძლებელია ადაპტაციურ ღონისძიებათა კომპლექსის 

რეალიზაციისგან მიღებული ეკონომიკური შედეგის განსაზღვრა და მისი 

განაწილება სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს შორის ადაპტაციის პროცესში მათი 

მონაწილეობის პროცესის შესაბამისად. ამ მიზნით შემუშავებულია შეფასების სკა-

ლის ჩამოყალიბების ალგორითმი, შედგენილია შესაბამისობის სამუშაო მატრიცა. 

15. ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის ფუნქციონირების სინერ-

გეტიკული ხასიათიდან გამომდინარე, ადაპტაციური მენეჯმენტის შეფასების 

შემოთავაზებული მეთოდიკა წარმოადგენს საფუძველს მეცნიერულად 

დასაბუთებული მმართველობითი გადაწყვეტილებების მისაღებად, რომელთა 

რეალიზაცია პრაქტიკაში მიმართულია გარე გარემოს გაურკვევლობის პირობებში 

ფირმათა კონკურენტული პოზიციების განმტკიცებისა და მომხმარებელთა 

ცვალებადი მოთხოვნების დაკმაყოფილებისკენ. 
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16. ადაპტაციური მენეჯმენტის, როგორც ცალკე მიმართულების 

არასაკმარისი შესწავლა და სათანადო ყურადღების არარსებობა წარმოადგენს 

ძირითად მიზეზს გარე გარემოს გაურკვევლობასთან ფირმათა ნელი, პასიური 

შეგუების ძირითადი მიზეზი. დისერტაციაში განხილული ადაპტაციური 

მენეჯმენტის თეორიულ-მეთოდოლოგიური სისტემა ახალ მიმართულებებს აჩენს 

მეცნიერული აღმოჩენებისთვის, იძლევა საგანმანათლებლო პროცესის სრულყო-

ფის, კონკურენტული საბაზრო გარემოსადმი ადაპტირებული კონკრეტული 

ფირმების მენეჯმენტის პოზიციების გაძლიერების შესაძლებლობას. საჭიროა 

ფირმათა ადაპტაციის პრობლემების შემდგომი შესწავლა მათი კონკურენტუ-

ნარიანობისა და ფინანსური პოტენციალის ჩამოყალიბების თავისებურებების 

გათვალისწინებით. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში 

დაცულ იქნა ორი თემატური სემინარი და  სამი კოლოკვიუმი: 

კოლოკვიუმები: 

კოლოკვიუმი 1 –  „ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები“.  

კოლოკვიუმი 2  –  „ადაპტაციური მენეჯმენტის სისტემის ჩამოყალიბება“.  

კოლოკვიუმი 3 – „ფირმათა ადაპტაციური მენეჯმენტის დაგეგმვა და 

ეფექტიანობის შეფასება“.  

 

სტატიები: 

1. ბეგდარაშვილი თ. (თანაავტორობა) სოსელია მ. „ადაპტაციური მენეჯმენტის 

არსის გაგებისათვის“. შრომების კრებული - „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანა-

მედროვე გამოწვევები“. ნაწილი 1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბ. 

2021. გვ. 181-184 

2. ბეგდარაშვილი თ. „ფირმის ადაპტაციური ბიზნეს-გემგის შემუშავების 

მეთოდოლოგია“. ჟურნალი „ეკონომიკა“. ტომი 105, 4-5 2022 VOLUME 105, ISSUE 

4-5 2022. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბ., 2022. გვ. 253-259. 

3. ბეგდარაშვილი თ. „სტრატეგიული მენეჯმენტის დაგეგმვა ადაპტაციური 

მენეჯმენტის ფარგლებში“. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“. საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბ 2022 

 

კონფერენციები: 

1. ბეგდარაშვილი თ. (თანაავტორობა სოსელია მ.). „ფირმათა ადაპტაციული 

სტრატეგია“. ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ალფრედ 

კურატაშვილის დაბადებიდან მე-80 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  მასალების კრებული - „XXI საუკუნის 

ეკონომიკური, სოციალური, ეკოლოგიური და ტექნოლოგიური გამოწვევები“. - 

ივანე ჯავახიშივლის სახელობის თბილისის სახელმწფო უნივერსიტეტი.  თბ., 

2021. გვ. 228-230. 



31 

2. ბეგდარაშვილი თ. „კოვიდ პანდემიის გავლენა ფირმის მართვის სტილსა და 

ადაპტაციური მენეჯმენტის დანერგვაზე“ - საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის „მსოფლიოს გლობალური გამოწვევები“ შრომების კრებული. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. 

თბ., 2022. გვ. 179-184. 

 

 


