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Abstract 
The dissertation is related to a study of the most important component of personnel policy, 

the processes related to the selection of staff in the public service. Based on the analysis of the 

experience of foreign countries, the paper assesses the current situation in Georgia, identifies 

the main shortcomings and provides recommendations for improving the process. 

The structure of the paper consists of an introduction, a review of the literature, three 

chapters and a conclusion. The introduction substantiates the relevance of the topic, defines 

the purpose and objectives of the research, presents the subject and object of the research, the 

scientific novelty and practical significance of the paper. 

In order to ensure the fulfillment of the obligations under the Georgia-EU Association 

Agreement, the Government has implemented a number of important reforms in the field of 

civil service, which includes modernization of this area in line with European standards and 

values. The new law on public service, adopted in 2015 as part of the reform, fundamentally 

changed the vision and strategy of the field, including in terms of staff selection: The concept 

of open, closed, simplified and internal competition was introduced, the system of ranking 

officials was introduced, the appointment of the head of a public institution as the chairman of 

the competition commission was prohibited, etc. According to the regulations, a vacancy is 

announced for the vacant positions of the first, second and third ranks, however, the entry into 

force of this paragraph has been postponed several times and the transition period until 

December 31, 2022 has been defined. During this period, public institutions are given the 

opportunity to choose both open and closed competitions in accordance with the organization's 

priorities and strategy. 

Based on the above, the field of interest of the paper is to study the process of staff 

selection in the transitional period in a practical aspect, at the same time, based on the analysis 

of existing practices and current legislation, we presented our views on system perfection and 

its improvement. 

The paper discusses the findings of various authoritative organizations and experts in the 

field regarding the trends in terms of recruitment in the public service. Based on the analysis of 

the legislative acts, the circumstances of supportive and hindering of the selection of qualified 

personnel are shown. 

The first chapter of the paper "Important aspects of personnel policy in relation to 

the selection of staff" discusses the development of personnel policy in the public service after 

the formation of the post-Soviet period, features of staff selection, development stage, current 

situation, achievements and challenges are allocated. The public sector internship systems in 

Croatia, Slovenia and Poland are discussed and compared with the Georgian model. The 
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analysis substantiates the importance of the internship system as a basis for training qualified 

staff and a prerequisite for employment in the public service. 

The second chapter of the paper, "Foreign experience in staff selection in public 

structures", discusses the international practice of staff selection on the example of EU 

member states. In addition, special emphasis is placed on the Singapore model, which is 

objectively considered to be one of the most successful reforming countries in various areas, 

including in terms of public sector efficiency. 

At the same time, the systems of Estonia, Lithuania, Poland, Slovenia and Croatia in terms 

of public service have been studied, their positive aspects have been shown and compared with 

the Georgian system. 

In the third chapter of the paper "Public Opinion on the Selection of Public Service 

Personnel" a public opinion poll was conducted, which aimed at studying the attitude of the 

Georgian population towards the selection of public service staff and competitions, as well as 

the level of awareness about state internship programs. The research was conducted online and 

the quantitative research method was used. 

In addition, statistical information was requested from public agencies (Ministry of 

Justice, Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labor, Health 

and Social Affairs, Ministry of Environment and Agriculture, Civil Service Bureau, Mtskheta 

Municipality, Gori Municipality, Rustavi Municipality) about the competitions for vacant 

positions, employment under labor contract, the number of registered interns and their 

employment, appeals against the decisions of the competition commission. Based on the 

analysis of the information, the existing staff selection practices were evaluated and specific 

recommendations were developed to improve the system. 

The conclusion summarizes the results of the research and highlights the need to study 

the issue at a deep scientific level. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. თანამედროვე მსოფლიოში ადამიანური რესურსების 

მართვის სრულყოფის მიზნით საჯარო დაწესებულების მენეჯმენტი ხშირად  

მიმართავს  სხვადასხვა სახის ექსპერიმენტებს, რომელიც ეფუძნება სრულიად ახალ 

მიდგომებს და საჯარო სამსახურის გრძელვადიანი განვითარების სტრატეგიას.     

საბჭოთა კავშირის დაშლიდან დღემდე საჯარო სამსახურის სრულყოფის 

მიზნით  არაერთი ცვლილება განხორციელდა. რეფორმის ფარგლებში ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ეტაპია 2015 წელს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონის 
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მიღება, რომელიც ძალაში ნაწილობრივ 2017 წლის 1 ივლისიდან შევიდა. ახალი 

კანონით განსხვავებულად დარეგულირდა საჯარო სამსახურში მიღების წესი: 

შემოღებული იქნა ღია, დახურული, გამარტივებული და შიდა კონკურსის ცნება, 

დაინერგა მოხელეთა რანგირების სისტემა, აიკრძალა საჯარო დაწესებულების 

ხელმძღვანელის საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარედ დანიშვნა, გაუქმდა 

მოვალეობის შემსრულებლის ცნება და მოხელის ვაკანტური თანამდებობის 

დაკავება ხდება მხოლოდ კონკურსის საფუძველზე. აღსანიშნავია, რომ წლების 

განმავლობაში სწორედ მოვალეობის შემსრულებლის ინსტიტუტი წარმოადგენდა 

კონკურსის გვერდის ავლით მოხელის თანმდებობაზე დანიშვნის საფუძველს.   

საკონკურსო პროცედურები კიდევ უფრო დაკონკრეტდა საქართველოს 

მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის N204  დადგენილებით, სადაც დეტალურად 

ჩამოყალიბდა კონკურსის მიზნები და ამოცანები: ყველა საჯარო დაწესებულე-

ბისთვის სავალდებულო გახდა საკონკურსო კომისიის შექმნა, ახლებურად გაიწერა 

კომისიის დაკომპლექტების წესი, განისაზღვრა ვაკანსიის დასაკავებლად საჭირო 

კონკრეტული ვადები. აღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით შეიქმნა 

საჯარო სამსახურში პერსონალის  სამართლიანად და მიუკერძოებლად შერჩევის 

საფუძვლები.   

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონით, 2022 წლის 31 დეკემბრამდე 

განისაზღვრა გარდამავალი პერიოდი, რაც გულისხმობს მათ შორის დახურული 

კონკურსების ჩატარების ვალდებულების არარსებობას პირველ, მეორე და მესამე 

რანგის ვაკანტურ პოზიციებზე. შესაბამისად საჯარო დაწესებულებებს აღნიშნული 

პერიოდის განმავლობაში ეძლევათ არჩევანის საშუალება, გამოაცხადონ როგორც 

ღია, ასევე დახურული კონკურსები. 

ახალი რეგულაციების პრაქტიკაში განხორციელების პროცესში გამოიკვეთა 

გარკვეული  ნაკლოვანებები, რომელთა დასაძლევად აუცილებელია საკითხის 

სიღრმისეული შესწავლა და დამატებითი კვლევების წარმოება.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე, აქტუალურია ისეთი ახალი მექანიზმების 

პრაქტიკაში დანერგვა როგორიცაა: საჯარო სამსახურში პერსონალის შერჩევა (ღია, 

დახურული, გამარტივებული კონკურსი) ასევე პირის უკონკურსოდ შრომითი 

ხელშეკრულების საფუძველზე სამსახურში მიღება, საკონკურსო კომისიის 

ფუნქციონირება და ა.შ. 
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მოცემული ნაშრომის მიზანია: საჯარო უწყებებში გარდამავალ პერიოდში 

პერსონალის შერჩევის არსებული ვითარების შეფასება, საკონკურსო კომისიების 

ფუნქციონირებასთან და საჯარო კონკურსებთან მიმართებით არსებული ნაკლოვა-

ნებების იდენტიფიცირება და სისტემის სრულყოფის და გაუმჯობესების 

მიმართულებით აუცილებელი ღონისძიებების შემუშავება. 

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად გამოიკვეთა შემდეგი ამოცანები: 

•  პერსონალის შერჩევის მიმართულებით არსებული გამოწვევების 

იდენტიფიცირება; 

• ავტორიტეტული ორგანიზაციების და სფეროს ექსპერტების დასკვნების 

შესწავლა, განხილვა და განზოგადება; 

• საჯარო დაწესებულებებში პერსონალის შერჩევის ხელშემწყობი 

ფაქტორების გამოვლენა; 

• პერსონალის შერჩევის კუთხით უცხოეთის ქვეყნების სისტემების 

შედარებითი ანალიზი; 

• საჯარო სამსახურებში გამოცხადებული კონკურსების არსებული 

პრაქტიკის შესწავლა და ანალიზი;  

• მოსახლეობის განწყობების გამოკვლევა პერსონალის შერჩევასა და 

კონკურსებთან მიმართებით; 

• საჯარო დაწესებულებებში პერსონალის შერჩევის სრულყოფის მიზნით, 

შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება; 

კვლევის საგანი და ობიექტი.  კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საჯარო 

სამსახურში მომუშავე პერსონალი. 

კვლევის საგანია - საჯარო სამსახურში პერსონალის შერჩევისა და ფორმი-

რების  პროცესი. 

თემის შესწავლის მდგომარეობა. საჯარო სამსახურში საკადრო პოლიტიკის 

რეგულირების კუთხით არაერთი მნიშვნელოვანი ნაშრომია გამოქვეყნებული, 

როგორც ქართველი, ისე უცხოელი მკვლევრების მიერ, თუმცა საკმაოდ მწირია 

კვლევები უშუალოდ პერსონალის შერჩევის მიმართულებით. სწორედ ამიტომ, 

საკითხის მნიშვნელობის და აქტუალობიდან გამომდინარე აუცილებელია 

პროცესის მუდმივი მონიტორინგი და განვითარების შესაძლო ღონისძიებების 

განსაზღვრა. 
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ნაშრომის მეცნიერული სიახლე. კვლევის ფარგლებში: 

1. შესწავლილია საქართველოს საჯარო სამსახურში გარდამავალ პერიოდში 

პერსონალის შერჩევის არსებული ვითარება და განხორციელდა 

პრაქტიკაში არსებული ნაკლოვანებების იდენტიფიცირება; 

2. საჯარო უწყებებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე 

გამოვლენილია პროცესის ხელშემწყობი და ხელშემშლელი ფაქტორები; 

3. დასაბუთებულია სტაჟირების სისტემის მნიშვნელობა, როგორც საჯარო 

დაწესებულებებისთვის კვალიფიციური კადრების მომზადების შესაძ-

ლებლობა. 

4. დაზუსტებულია მექანიზმები, იმისათვის რომ დასაქმების ბაზარი საჯარო 

სამსახურში იყოს მუდმივად მზარდი და კონკურენტული,  კერძო 

სექტორთან კონკურენციის პირობებში. 

ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები: სადისერტაციო 

ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს ქართველ და 

უცხოელ მეცნიერთა ნაშრომები, რომელიც ეხება საჯარო სამსახურში პერსონალის 

შერჩევის თავისებურებებს, პრაქტიკულ საქმიანობაში არსებულ პრობლემებს და 

გამოწვევებზე რეაგირების მექანიზმებს.  

ნაშრომის ნორმატიულ საფუძველს წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის 

და მთავრობის მიერ მიღებული საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტები, ასევე 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები. 

კვლევის კოპმონენტის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა რაოდენობრივი 

კვლევის მეთოდი, ანკეტირება, შედარებითი ანალიზის, დედუქციური და 

ინდუქციური, ფაქტორული ანალიზის, ემპირიული დაკვირვების, გრაფიკული 

ანალიზის, კონტენტ-ანალიზის, სამართლებრივი მოდელირების მეთოდები. 

სტატისტიკური მონაცემების წარმოჩენა განხორციელდა ცხრილების და 

დიაგრამების სახით. 

შემეცნების დიალექტიკური მეთოდი გამოყენებულია საჯარო უწყებების 

საქმიანობის (საკონკურსო პროცედურების დაგეგმვა, კომისიის დაკომპლექტება, 

საჯარო კონკურსების წარმართვა, საუკეთესო კანდიდატების გამოვლენა),  

რომელიც მიმართულია კვალიფიციური პერსონალით დაწესებულებების დასაკომ-

პლექტებლად, ერთიან ასპექტში განსახილველად და აღნიშნული პროცესის არსისა 
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და მნიშვნელობის შეცნობაში. 

შედარებითი ანალიზის მეთოდი მოცემულია ნაშრომის პირველ თავში (გვ. 61-

74), სადაც მიმოხილულია პოლონეთის, სლოვენიის და ხორვატიის სტაჟირების 

სისტემები, გამოკვეთილია მათი დადებითი მხარეები და შედარებულია 

საქართველოში მოქმედ სახელმწიფო სტაჟირების სისტემასთან. 

ნაშრომის მეორე თავში (გვ. 78-91) გაანალიზებულია პერსონალის შერჩევის 

საერთაშორისო გამოცდილება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მაგალითზე, სადაც 

განხილულია ლიეტუვის, სლოვენიის, ხორვატიის, პოლონეთისა და ესტონეთის 

მოდელები პერსონალის შერჩევის კუთხით და შედარებულია ქართულ მოდელთან. 

ფაქტორული ანალიზი გამოყენებულია ნაშრომის პირველ თავში (გვ. 52-59). 

კერძო სექტორთან კონკურენციის პირობებში საჯარო უწყებებში მაღალი 

კვალიფიკაციის მქონე კანდიდატების შერჩევის მიზნით, მოცემულია დაჯგუფება 

იმ მნიშვნელოვანი ფაქტორებისა, რომელიც ხელს უწყობს პროფესიონალების 

მოზიდვას საჯარო სტრუქტურებში. 

ნაშრომში გაანალიზებულია კვალიფიციური პერსონალის შერჩევის ხელშემ-

წყობი სამი ფაქტორი: 1) ანაზღაურებისა და წახალისების სისტემა. 2) მოქნილი 

სამუშაო გრაფიკი.  3) მაღალი ეთიკური სტანდარტის არსებობა საჯარო სამსახურში. 

აღნიშნული კომპონენტების განხილვის გზით ნათლად წარმოჩინდება მათი 

მნიშვნელობა პერსონალის შერჩევის სრულყოფის კუთხით. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში (გვ. 118, გვ. 139) გამოყენებულია 

დედუქციური და ინდუქციური მეთოდები.  საპრეტენზიო კომისიის საქმიანობის 

კუთხით სამიზნე საჯარო უწყებებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის შესწავლის, 

დამუშავებისა და ანალიზის საფუძველზე შემუშავებულია კონკრეტული 

მექანიზმები კომისიის ფუნქციონირების ოპტიმიზაციის მიმართულებით. 

სტატისტიკური ანალიზის მეთოდი მოცემულია ნაშრომის მესამე თავში (გვ. 

105-118), სადაც სპეციალურად შემუშავებული კითხვარის საფუძველზე საჯარო 

დაწესებულებებიდან (მოიცავს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების 

ორგანოებს) გამოთხოვილ იქნა სტატისტიკური ინფორმაცია მათ შორის 

გამოცხადებული კონკურსების, სტაჟიორთა რაოდენობის, შრომითი ხელშეკრუ-

ლებით დასაქმების შესახებ. მიღებული მონაცემები დაჯამებული და გამოსახულია 

ცხრილებისა და დიაგრამების სახით, მონაცემების ანალიზის შედეგად კი 
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ჩამოყალიბებულია პროცესის გაუმჯობესების რეკომენდაციები. 

კონტენტ-ანალიზის მეთოდი გამოყენებულია ნაშრომის პირველ თავში (გვ. 

35-38), სადაც მოცემულია სხვადასხვა ავტორიტეტული ორგანიზაციისა და სფეროს 

ექსპერტების დასკვნები, საჯარო სამსახურში მიღებასთან დაკავშირებულ 

პრობლემებზე და მათი ანალიზის საფუძველზე ჩამოყალიბებულია პრაქტიკულ 

საქმიანობაში არსებული ხარვეზები. 

ანკეტირების მეთოდი გამოყენებულია ნაშრომის მესამე თავში (გვ. 119-133), 

რომელშიც მოცემულია მოსახლეობის განწყობების  კვლევა ანკეტური გამოკითხვის 

საფუძველზე, საჯარო სამსახურში პერსონალის შერჩევასა და კონკურსებთან 

მიმართებით, ასევე ინფორმირებულობის დონე სტაჟირების სახელმწიფო პროგრა-

მების შესახებ. გამოკითხვის შედეგების მიღება მეილზე მოსული კითხვარების 

გზით განხორცილდა. 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდის გამოყენებით განხორციელდა საზოგადო-

ებრივი აზრის კვლევა (გვ. 119-128). ქვეყანაში არსებული რთული ეპიდვითარები-

დან გამომდინარე, კვლევა განხორციელდა ონლაინ რეჟიმში, მასში მონაწილეობა 

მიიღო 420-მა რესპოდენტმა. შეირჩა გენერალურ ერთობლიობა (general population), 

რომელიც წარმოადგენს საქართველოს მოსახლეობას 18 წლის ასაკიდან, (სტატის-

ტიკის ეროვნული სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებული მონაცემების თანახმად 

18 წლიდან საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა შეადგენს 2841132 ადამიანს), 

დამაჯერებლობის ალბათობა (confidence level) 95%, დასაშვები შეცდომების 

ინტერვალი (margin of error) 5%, შესაბამისად რეპრეზენტატიული ამონარჩევის 

რეკომენდირებული სიდიდე (sample size) განისაზღვრა 385 ადამიანით.   

საკვლევი საკითხი - საჯარო სამსახურში პერსონალის ობიექტურად შერჩევის 

კუთხით პრაქტიკაში მნიშვნელოვანი პრობლემები არსებობს. აღნიშნული ტენდენ-

ცია კი უარყოფით გავლენას ახდენს საჯარო სერვისების მიწოდებაზე ეფექტიანო-

ბის კუთხით. ვინაიდან მაღალის ხარისხის მომსახურების სერვისების შემუშავება 

და  საზოგადოებისათვის დროულად მიწოდება სრულად დამოკიდებულია საჯარო 

სტრუქტურებში კვალიფიციური პერსონალის არსებობაზე, განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია იმ ფაქტორების იდენტიფიცირება, რომელიც გავლენას ახდენს 

პროფესიონალების მოზიდვაზე საჯარო სტრუქტურებში.  ერთ-ერთი ასეთი 

ფაქტორია დახურული კონკურსი, რომელიც აფერხებს საჯარო ორგანიზაციებში 
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კვალიფიციური  კადრების შემოდინებას და შესაბამისად საჯარო სამსახურის 

განვითარების პერსპექტივას.                

გარდა ამისა საჯარო დაწესებულებებისთვის კვალიფიციური პერსონალის 

მომზადების ერთერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი სტაჟირების სისტემა ვერ 

უზრუნველყოფს შესაბამის მიზანს - საჯარო დაწესებულებებისათვის კვალიფი-

ციური კადრების მომზადებას და დასაქმების მსურველთათვის პროფესიული 

გამოცდილების შეძენის შესაძლებლობის შექმნას. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ კვლევის 

შედეგად მიღებული დასკვნები შესაძლებელია გამოყენებული იქნას საჯარო 

სამსახურში მიღების კუთხით პრაქტიკაში არსებული ხარვეზების შემდგომი 

დამუშავებისა და გადაწყვეტის პროცესში.  

ნაშრომი ახალი ცოდნის შექმნის თვალსაზრისით საინტერესო იქნება ანალო-

გიურ საკითხებზე მომუშავე სხვა მკვლევრებისთვის,  გარდა ამისა, ნაშრომში 

მოცემული რეკომენდაციები დაეხმარება ხელისუფლების ორგანოებს საჯარო 

სტრუქტურებში პერსონალის შერჩევის ოპტიმალური მოდელის შემუშავებაში. 

კვლევის მასალები შესაძლებელია ასევე გამოყენებული იქნეს მეთოდური 

მუშაობის სასწავლო პროცესში უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურზე. 

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა შედგება 150 გვერდისაგან და მოიცავს 

შესავალს, ლიტერატურის მიმოხილვას, სამ თავს, რვა ქვეთავს, დასკვნას, 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას და დანართს. 

ნაშრომის შინაარსი: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. საკადრო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ასპექტები  პერსონალის 

შერჩევასთან მიმართებით 

1.1 საკადრო პოლიტიკის განვითარების ტენდენციები  საჯარო სამსახურში 

1.2 პერსონალის შერჩევის თავისებურებები და შერჩევის ხელშემწყობი 

ფაქტორები 

1.3 სტაჟირების სისტემა, როგორც საჯარო სამსახურში დასაქმების წინაპირობა 

თავი 2. საჯარო სტრუქტურებში პერსონალის შერჩევის საზღვარგარეთული 

გამოცდილება 
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2.1 პერსონალის შერჩევის საერთაშორისო პრაქტიკა - შედარებითი ანალიზი 

ქართულ სისტემასთან 

2.2  სინგაპურის მოდელი პერსონალის შერჩევის კუთხით 

თავი 3. საზოგადოებრივი აზრი საჯარო სამსახურში პერსონალის შერჩევასთან 

დაკავშირებით 

3.1 საჯარო სტრუქტურებში პერსონალის შერჩევის არსებული პრაქტიკა 

3.2 საზოგადოების დამოკიდებულობა პერსონალის შერჩევასა და კონკურ-

სებთან მიმართებით 

3.3 მოსახლეობის ინფორმირებულება სტაჟირების სისტემასთან დაკავში-

რებით 

დასკვნა, გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა, დანართი 

 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

დისერტაცია ეხება საკადრო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტის, 

პერსონალის შერჩევის მიმართულებით არსებული პროცესების შესწავლას საჯარო 

სამსახურში. ნაშრომში საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილების ანალიზის სა-

ფუძველზე შეფასებულია საქართველოში არსებული მდგომარეობა, გამოვლენილია 

ძირითადი ნაკლოვანებები და მოცემულია პროცესის სრულყოფის რეკომენდა-

ციები. 

ზემო თქმულიდან გამომდინარე ნაშრომის ინტერესის სფეროს წარმოადგენს, 

პერსონალის შერჩევის პროცესის  შესწავლა   პრაქტიკულ ასპექტში, ამავდროულად 

არსებული პრაქტიკის და მოქმედი საკანონმდებლო რეგულაციების ანალიზის 

საფუძველზე წარმოვადგინეთ საკუთარი მოსაზრებები სისტემის სრულყოფისა და 

გაუმჯობესების მიმართულებით. 

შესავალში დასაბუთებულია თემის აქტუალურობა, განსაზღვრულია კვლევის 

მიზანი და ამოცანები, წარმოდგენილია კვლევის საგანი და ობიექტი,  ნაშრომის 

მეცნიერული სიახლე და პრაქტიკული მნიშვნელობა. აღწერილია კვლევის 

თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 

ლიტერატურის მიმოხილვა მოიცავს სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის 

პროცესში გამოყენებული სახელმძღვანელოების, ნაშრომების, საერთაშორისო და 

ადგილობრივი ავტორიტეტული ორგანიზაციებისა და სფეროს ექსსპერტების 
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ანგარიშების, ასევე ინტერნეტ სივრცეში განთავსებული მასალების  ანალიზს 

საჯარო სამსახურში მიღების კუთხით არსებულ ტენდენციებთან დაკავშირებით. 

პირველ თავში განხილულია პოსტსაბჭოთა პერიოდის ფორმირების შემდგომ 

საკადრო პოლიტიკის განვითარების ტენდენცია საჯარო სამსახურში, გამოყოფი-

ლია პერსონალის შერჩევის კუთხით არსებული თავისებურებები, განვითარების 

ეტაპები, მათ შორის არსებული ვითარება, მიღწევები და გამოწვევები. 

1997 წლის 31 ოქტომბერს მიღებულ „საჯარო სამსახურის შესახებ“  საქართვე-

ლოს კანონში, პერიოდულად არაერთი  ცვლილება განხორციელდა, მათ შორის 

საკადრო პოლიტიკის მიმართულებით, მიუხედავად ამისა  გატარებული ღონისძი-

ებები ატარებდა ფრაგმენტულ ხასიათს, იყო არათანამიმდევრული და მოკლებული 

პრობლემის კომპლექსურ მიდგომას. საჯარო სამსახურში მიღების კუთხით 

არსებული ნაკლოვანებები: დროებით მოვალეობის შემსრულებლის და თანამდე-

ბობაზე დროებით შემცვლელის ცნების არსებობა, საჯარო დაწესებულებებს 

აძლევდა შესაძლებლობას კონკურსის გვერდის ავლით მოეხდინათ მოხელეების 

თანამდებობაზე დანიშვნა. აღნიშნული ხარვეზები პრაქტიკულ საქმიანობაშიც 

აისახებოდა და არაერთი ორგანიზაციის დასკვნაშიც გამოქვეყნდა. 

აღნიშნული ნაკლოვანებებიდან გამომდინარე, დღის წესრიგში დადგა საჯარო 

სამსახურის მიმართულებით სისტემური რეფორმების გატარების აუცილებლობა 

და საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად.  

პროცესი დააჩქარა 2014 წელს „საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების 

შესახებ შეთანხმების“ გაფორმებამ.  ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული 

ვალდებულებების ფარგლებში საქართველოს მთავრობამ 2014 წლის 19 ნოემბერს 

დაამტკიცა „საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფციის დამტკიცებისა და მასთან 

დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ N627 დადგენილება,  რასაც 2015 

წლის 27 ოქტომბერს ახალი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის მიღება მოჰყვა. 

ახალი კანონით თანამშრომელთა საჯარო სამსახურში მიღების წესი განსხვა-

ვებულად დარეგულირდა: პოტენციური კანდიდატებისთვის სავალდებულო 

გახდა ზოგადი უნარებისა და ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა, 

რომელიც გაიცემა სერტიფიცირების წარმატებით გავლის შედეგად, ასევე მოხელის 

თანამდებობაზე დანიშვნა ხდება მხოლოდ კონკურსის საფუძველზე, პროფესიული 

საჯარო მოხელის სამსახურში მისაღებად დადგინდა ღია და დახურული 
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კონკურსის ჩატარების წესი, ღია კონკურის ჩატარების ვალდებულება განისაზღვრა 

მხოლოდ მეოთხე რანგის თანამდებობებზე, ხოლო პირველი, მეორე და მესამე 

რანგის თანამდებობებზე, როგორც წესი, ცხადდება დახურული კონკურსი, საჯარო 

დაწესებულების ხელმძღვანელს აეკრძალა საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარედ 

დანიშვნის უფლება, საჯარო სამსახურში მისაღებად მთავრობის შესაბამისი 

დადგენილებით თითოეული იერარქიული რანგისათვის განისაზღვრა აუცილებე-

ლი სპეციალური მოთხოვნები და ა. შ. 

საკონკურსო პროცესის სრულყოფის მიზნით 2017 წლის 21 აპრილს მიღებული 

იქნა „საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის N204 დადგენილება, რომლითაც დეტალურად დარეგულირდა კონ-

კურსის ჩატარების წესი, მკაფიოდ ჩამოყალიბდა კონკურის პრინციპები, მიზნები 

და ამოცანები. 

აღსანიშნავია, რომ ახალი კანონით, 2022 წლის 31 დეკემბრამდე განისაზღვრა 

გარდამავალი პერიოდი, რაც გულისხმობს მათ შორის დახურული კონკურსების 

ჩატარების ვალდებულების არარსებობას პირველ, მეორე და მესამე რანგის 

ვაკანტურ პოზიციებზე. შესაბამისად საჯარო დაწესებულებებს აღნიშნული 

პერიოდის განმავლობაში ეძლევათ არჩევანის საშუალება ორგანიზაციის 

საჭიროებების და პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, გამოაცხადონ როგორც ღია, 

ისე დახურული კონკურსები. 

მიუხედავად აღნიშნული და სხვა მნიშვნელოვანი ცვლილებებისა, რომელიც 

უდავოდ წინგადადგმულ ნაბიჯად უნდა შეფასდეს საკადრო პოლიტიკის  

სრულყოფის  მიმართულებით, პრაქტიკულ საქმიანობაში გარდამავალ პერიოდში 

გამოიკვეთა არსებითი ხასიათის ნაკლოვანებები, ამიტომ პროცესის სრულყოფის 

ხელშეწყობისთვის საჭიროა საკითხის ღრმა მეცნიერულ დონეზე შესწავლა და 

დამატებითი კვლევების წარმოება. 

ამავე თავში განხილულია პერსონალის შერჩევის თავისებურებები და 

შერჩევის ხელშემწყობი ფაქტორები. სამეცნიერო წრეებში დავას არ იწვევს ის ფაქტი, 

რომ პერსონალის მართვის სწორად შემუშავებულ სისტემას გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა აქვს ორგანიზაციის ეფექტიანი ფუნქციონირებისთვის. შესაბამისად 

სწორედ კვალიფიციური პერსონალის შერჩევა და მათი მართვა  არის საჯარო 

დაწესებულებების მთავარი გამოწვევა. ეს კი გულისხმობს შერჩევის პროცედუ-
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რების დაწყებამდე საკვანძო საკითხებზე პასუხის გაცემას, რათა პერსონალის 

შერჩევის პროცესი იყოს დასახული მიზნების ადეკვეტური, კერძოდ:  ვაკანტური 

პოზიციის არსებობის შემთხვევაში საჭიროა თუ არა კონკრეტული ვაკანსიის 

შევსება, თავისუფალი პოზიცია უნდა შეივსოს შიდა სისტემიდან, თუ გარედან 

მოწვეული სპეციალისტებით,  უკეთესი ხომ არ იქნება ვაკანტური პოზიცია დარჩეს 

თავისუფალი, თუ ეფექტიანობის გაზრდის კუთხით უმჯობესია მოხდეს შტატების 

შემცირება, ცხადია რეორგანიზაციის პროცესის დაწყებამდე საჯარო დაწესებუ-

ლებამ უნდა მოახდინოს საჭიროებების შეფასება, თუ რა შედეგი მოჰყვება შტატების 

შემცირებას ან დამატებას, რამდენად ეფექტიანი იქნება ორგანიზაციის საქმიანობა 

რეორგანიზაციის დასრულების შემდგომ და ა. შ.  

აღნიშნულიდან გამომდინარე პერსონალის შერჩევის სრულყოფის უზრუნ-

ველსაყოფად პირველ რიგში საჯარო უწყებებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ შერჩევის 

პროცესზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს დაგეგმვა, მას ხშირად უწოდებენ 

ადამიანური რესურსების მართვის  სტრატეგიულ მენეჯმენტს (SHRM) და 

პრაქტიკულ საქმიანობაში წარმატებით ახორციელებენ საზღვარგარეთის განვითა-

რებული ქვეყნები. 

საჯარო დაწესებულებებისთვის კვალიფიციური პერსონალის შერჩევის 

კუთხით მნიშვნელოვანი გამოწვევაა კერძო სექტორთან კონკურენციის არსებობა. 

შესაბამისად კონკურენციის პირობებში საჭიროა საჯარო დაწესებულებებმა მაღალი 

კვალიფიკაციის მქონე კანდიდატებს შესთავაზონ დასაქმების ისეთი პირობები, 

რომელიც პოტენციურ კანდიდატებს აიძულებს არჩევანს საჯარო სამსახურის 

სასარგებლოდ, ამ კუთხით ნაშრომში განხილულია: ანაზღაურების და წახალისების 

სისტემა, მოქნილი სამუშაო გრაფიკი და მაღალი ეთიკური სტანდარტის არსებობა 

საჯარო დაწესებულებაში. 

მოქნილი სამუშაო გრაფიკი. საჯარო ორგანიზაციებისათვის მნიშვნელოვანი 

გამოწვევაა ოჯახური და სამსახურებრივი ვალდებულებების დაბალანსება. საჯარო 

დაწესებულებები, რომლებშიც არსებობს მოქნილი და თანამშრომლების საჭირო-

ებებთან ადაპტირებული სამუშაო გარემო (ახერხებენ სამსახურებრივი და საოჯახო 

ვალდებულებების დაბალანსებას)  გამოირჩევა ეფექტიანობის მაღალი ხარისხით. 

როდესაც დაწესებულებაში არსებობს თანამშრომლების საჭიროებებთან მიმარ-

თებით დაბალანსებული საკადრო პოლიტიკა, როგორიცაა: ოთხდღიანი სამუშაო 
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კვირა, მოქნილი შვებულების გრაფიკი, მოქნილი სამუშაო საათები, სამსახურის 

ადგილზე ბავშვთა მოვლის პროგრამები და სხვა შეღავათი, იზრდება თანამ-

შრომელთა პროდუქტიულობა და შრომისუნარიანობა, რაც საბოლოოდ დადები-

თად აისახება საჯარო დაწესებულების ეფექტიანობის ხარისხზე. ამის ნათელი 

მაგალითია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საჯარო რეესტრის და 

ციფრული მმართველობის სააგენტოს ახალ შენობაში, სადაც დაახლოებით 1100 

თანამშრომელი მუშაობს საბავშო ბაღის გახსნა. ეს არის პირველი საჯარო 

დაწესებულება საქართველოში, სადაც თანამშრომელთა შვილებისათვის საბავშო 

ბაღი ფუნქციონირებს. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა სამუშაო გარემოს მოქნილობის და პროდუქტი-

ულობის გაზრდის კუთხით, შესაძლებელია საჯარო დაწესებულებებმა თანამშრომ-

ლებს მეტი თავისუფლება მიანიჭონ დისტანციური მუშაობის სახით, როდესაც ამის 

შესაძლებლობა არსებობს. 

OECD-ის 2021 წლის 3 ივნისის შემაჯამებელ ანგარიშში „საჯარო სამსახურში  

მუშაობის (დისტანციურად?) მომავალი“, აღნიშნულია, რომ COVID-19-მა შექმნა 

უპრეცენდენტო შესაძლებლობები საჯარო უწყებებისთვის ჩაეტარებინათ 

ექსპერიმენტი ახლებურად მუშაობის კუთხით და მოეძებნათ ბალანსი 

დისტანციურ და ოფისში მუშაობასთან მიმართებით. გარდა ამისა, პანდემიის 

დასაწყისში, როდესაც უწყებების უმეტესეობა დისტანციურ რეჟიმში მუშაობდა 

არაერთმა კვლევამ აჩვენა თანამშრომელთა პრდუქტიულობის ზრდა. მაგალითად, 

აშშ-ს სოციალური დაცვის სააგენტოს ადმინისტრაციამ დაადგინა, რომ 2020 წლის 

მარტიდან მაისამდე პერიოდში, როდესაც სააგენტო მუშაობის სრულად დისტან-

ციურ რეჟიმზე გადავიდა მომლოდინე საქმეების რაოდენობა 11%-ით შემცირდა, 

თუმცა აღსანიშნავია, რომ საჯარო სერვისები წარმოადგენს მრავალფეროვანი 

მომსახურების სფეროს და განვლილი პრაქტიკის გათვალისწინებით საჯარო 

ორგანიაზციებმა უნდა განსაზღვრონ, თუ რომელი კატეგორიის ამოცანები და 

თანამდებობები შეეფერება დისტანციურ მუშაობას.  

მაღალი ეთიკური სტანდარტი. კერძო და საჯარო სექტორს შორის კონკურენ-

ციის პირობებში დიდი მნიშვნელობა აქვს საჯარო დაწესებულებებში მაღალი 

ეთიკური სტანდარტის არსებობას. 

თანამედროვე საჯარო სამსახური ეთიკის და მორალის მაღალი სტანდარტის 
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ფართო შესაძლებლობებს იძლევა. თვალსაჩინოა შემთხვევები, რომლებიც ბოლო 

პერიოდში უკავშირდება „კოვიდ-19“-თან ბრძოლას. სამსახურებრივი ეთიკის და 

უმაღლესი მორალური სტანდარტის ნათელი მაგალითებია სამედიცინო სფეროს 

მუშაკების ჩართულობა ამ ბრძოლაში, ასეთივე მაღალი ეთიკური სტანდარტის 

მატარებლები არიან ის პედაგოგები, რომლებიც წარჩინებულ სტუდენტებს 

უზრდიან ქვეყანას, მეხანძრეები, რომელებიც საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად 

ცდილობენ სხვა სიცოცხლეების გადარჩენას, ის სოციალური მუშაკები, რომლებიც 

ზრუნავენ გაჭირვებულ ოჯახებსა თუ მიუსაფარ ბავშვებზე. 

ანაზღაურების და წახალისების სისტემა. ანაზღაურებისა და წახალისების 

კუთხით მნიშვნელოვანია, რომ შესრულებული სამუშაო იყოს ღირებული, როგორც 

თანამშრომლებისთვის, ისე საჯარო დაწესებულებისთვის. ეს ორი მიზანი კი ხშირ 

შემთხვევაში არის ინტერაქტიული  და  წინააღმდეგობრივი, ვინაიდან ზოგიერთი 

თანამშრომლისთვის მიღებული ხელფასი წარმოადგენს სასიცოცხლო აუცილებ-

ლობას, მისი ოჯახის მატერიალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ზოგიერ-

თებისთვის სხვაზე მეტი შრომის ანაზღაურება ასოცირდება წარმატებასთან  და 

სხვაზე ნაკლები ანაზღაურების შემთხვევაში განიცდიან სტრესს, ზოგიერთისთვის 

კი შესაძლებელია შრომის ანაზღაურების ოდენობა საერთოდ არ იყოს 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რამდენადაც საქმის სიყვარული და ენთუზიაზმი, რომ-

ლისგანაც დასაქმებული სიამოვნებას იღებს, იქნება ეს გაჭირვებულების დახმარება, 

დამნაშავეების განეიტრალება, თუ სხვა საზოგადოებისათვის სასარგებლო საქმის 

კეთება. მიუხედავად ყველაფრისა, შრომის ანაზღაურების საკითხი დღემდე რჩება 

ერთერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად თანამშრომელთა უმეტესობისთვის. 

პერსონალის შერჩევის პროცესის სრულყოფის ხელშეწყობისთვის აუცილე-

ბელია, საჯარო სამსახურში პერსონალის შერჩევისას იმ მნიშვნელოვანი ფაქტორე-

ბის და კრიტერიუმების  იდენთიფიცირება, რომელიც გავლენას ახდენს პირის 

საჯარო სამსახურში მიღებაზე, ერთ-ერთ ასეთ ფაქტორს კი სტაჟირების სისტემა 

წარმოადგენს. 

სტაჟირების სისტემის სრულყოფის კუთხით მიზანშეწონილია განხორციელ-

დეს საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილების შესწავლა და მათი პრაქტიკის 

ანალიზის საფუძველზე მოხდეს საქართველოსთვის ოპტიმალური მოდელის 

შერჩევა. ნაშრომის ფარგლებში  განხილულია ევროკავშირი წევრი ქვეყნების 
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კერძოდ: ხორვატიის, სლოვენიის და პოლონეთის სტაჟირების სისტემები და მათი 

ადაპტირების შესაძლებლობა ქართულ რეალობაში, გარდა ამისა  ანალიზის 

საფუძველზე გამოვლენილია ძირითადი ნაკლოვანებები კერძოდ: 

• სამიზნე უწყებებიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად 2020 წლის 

განმავლობაში, სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში რეგისტრირებულ 

სტაჟიორთა რაოდენობაა 30, ხოლო იმ დასაქმებულ პირთა რაოდენობა, რომელთაც 

გავლილი აქვთ სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა 1-ის ტოლია. მაშინ როდესაც 

2020 წლის განმავლობაში გამოცხადებული ღია კონკურსების საერთო რაოდენობაა 

128 ვაკანსია. მოცემული ტენდენცია ნათლად წარმოაჩენს სტაჟირების  დაგეგმვის 

და განხორციელების კუთხით არსებულ ნაკლოვანებებს.  

დადასტურებულია საკვლევი საკითხი, რომ მოქმედი სტაჟირების სისტემა ვერ 

უზრუნველყოფს შესაბამის მიზანს, რომელიც გულისხმობს  დასაქმების 

მსურველთათვის პროფესიული გამოცდილების შეძენის შესაძლებლობის შექმნას. 

• მოქმედი რეგულაციით სტაჟიორის კვალიფიკაცია ან საგანმანათლებლო 

პროგრამა, სადაც სტაჟიორი სწავლობს თანხვედრაში უნდა იყოს საჯარო დაწესებუ-

ლების სტრუქტურული ერთეულის პროფილთან. არსებული რეალობიდან 

გამომდინარე, მოცემული ნორმა საკმაოდ ბუნდოვანია, ვინაიდან არ არის 

გათვალისწინებული საჯარო დაწესებულების რეალური საჭიროებები.  

• მოქმედი სისტემით სტაჟიორთა შერჩევის საფუძველია მაღალი 

აკადემიური მოსწრება, რაც დასტურდება GPA-ით ან საგანმანათლებლო 

პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების (ძალიან კარგი 81-90%) მიხედვით. 

ამგვარი მიდგობა რეალურად კანდიდატთა წრეს მნიშვნელოვნად ამცირებს, 

ვინაიდან შედარებით დაბალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებს 

ეზღუდებათ სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობის უფლება. 

• მოქმედი რეგულაციის თანახმად სტაჟირების ხანგძლივობა  განისაზ-

ღვრება 1 თვიდან 6 თვემდე ვადით და ტარდება სასწავლო-პროფესიული გამოცდი-

ლების მიღების მიზნით. აღნიშნული ვადა რეალურად არის საკმაოდ მცირე 

პერიოდი იმისათვის, რომ მოხდეს  პრაქტიკული და თეორიული უნარჩვევების 

გამომუშავება, მაშინ როდესაც სტაჟირების პარალელურად სტუდენტები 

აგრძელებენ სწავლას შესაბამის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.  

• მოქმედი რეგულაციით სტაჟირების შეწყვეტის საფუძველი შესაძლებელია 
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გახდეს არასაპატიო მიზეზით 5 დღე სტაჟირების გავლის ადგილზე გამოუცხადებ-

ლობა, ამავდროულად არ არის განსაზღვრული შვებულების მექანიზმი. 

• არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, სტაჟიორთა მომზადების წესი  

საკმაოდ ზოგადი და ბუნდოვანია, ვინაიდან არ არსებობს მექანიზმი, რომელიც 

დაარეგულირებს სტაჟიორთა მომზადების მეთოდებს და პირობებს, საჯარო 

დაწესებულება წინასწარ არ წარადგენს ინფორმაციას რა საჭიროებები აქვს, რა 

ტიპის სწავლებას სთავაზობს სტაჟიორს, რომელი მიმართულებით განუვითარებს 

პროფესიულ უნარ-ჩვევებს და ა. შ. შესაბამისად გაუგებარია როგორ უნდა 

განხორციელდეს მთავრობის რეგულაციით გათვალისწინებული მიზნების 

(პროფესიული გამოცდილების შესაძლებლობის შექმნა) მიღწევა.  

• მოქმედი რეგულაციის თანახმად სტაჟირების ვადის გასვლის შემდგომ 

საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელი იღებს გადაწყვეტილებას სტაჟირების 

შედეგების დადებითად ან უარყოფითად შეფასების შესახებ, თუმცა არ არსებობს 

სტაჟირების პროცესის სათანადო მონიტორინგის მექანიზმი. საჯარო სამსახურის 

ბიუროში ხდება მხოლოდ სტატისტიკური ინფორმაციის დამუშავება და არ 

ხორციელდება შინაარსობრივი მხარის კონტროლი: რამდენად ეფექტიანად და 

ხარისხიანად მიმდინარეობს სტაჟირების პროცესი. 

მეორე თავში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მაგალითზე განხილულია 

პერსონალის შერჩევის საერთაშორისო პრაქტიკა. გარდა ამისა განსაკუთრებული 

აქცენტია გადატანილი სინგაპურის მოდელის განხილვაზე, რომელიც ობიექტურად 

ითვლება ერთ-ერთ წარმატებულ რეფორმატორ ქვეყნად სხვადასხვა მიმართუ-

ლებით მათ შორის საჯარო სექტორის ეფექტიანობის კუთხით. 

ამასთან გამოკვლეულია ესტონეთის, ლიეტუვის, პოლონეთის, სლოვენიის და 

ხორვატიის სისტემები საჯარო სამსახურში მიღების კუთხით, ნაჩვენებია მათი 

დადებითი მხარეები და შედარებულია ქართულ სისტემასთან.  

ცხადია, რომ საჯარო სამსახურში პერსონალის შერჩევის, რომელიმე უცხო 

ქვეყნის მოდელის, თუნდაც ძალიან წარმატებულის პირდაპირ კალკირება ქართულ 

სისტემაში ვერ იქნება შედეგის მომტანი, თუმცა შესაძლებელია მოიძებნოს ოქროს 

შუალედი და მოხდეს ზოგიერთი წარმატებული ქვეყნის ასპექტების ადაპტაცია 

ქართულ მოდელთან კერძოდ: 

ლიეტუვაში მოქმედი პრაქტიკის გაზიარება, სადაც მუნიციპალიტეტის ან 
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სახელმწიფო უწყების ხელმძღვანელი ინიშნება ხუთწლიანი ვადით, ამავდრო-

ულად პირს უფლება არ აქვს დაიკავოს ხელმძღვანელის თანამდებობა ზედიზედ 

ორჯერ. შესაძლებელია ითქვას, რომ აღნიშნული ტენდენცია ცალსახად ზრდის 

მოტივაციას სამსახურში და ამავდროულად ამცირებს კორუფციის რისკებს. 

სამწუხაროდ, საქართველოში მსგავსი შეზღუდვა არ მოქმედებს და პრაქტიქაში 

არსებობს არაერთი შემთხვევაა, როდესაც როგორც სახელმწიფო ასევე, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამდებობის პირები ორი და მეტი ვადით 

აგრძელებენ საქმიანობას.  

მიზანშეწონილი იქნება სლოვენიაში მოქმედი პრაქტიკის გადმოტანა ქართულ 

სისტემაში, სადაც ვაკანტური პოზიციის არსებობის შემთხვევაში, მენეჯმენტი 

პირველ რიგში ამოწმებს შესაძლებელია, თუ არა პოზიციის გაუქმება და სამუშაო 

დატვირთვის გადანაწილება სხვა თანამდებობებზე. ამგვარი მიდგომა ხელს უწყობს 

საჯარო უწყებების ოპტიმიზაციას და არსებული რესურსების ეფექტიან 

გამოყენებას. ასევე შერჩევის პროცესში ტესტირების კომპონენტის გამოყენება და 

გამოცდის ჩაბარების ვალდებულება მოხელის დანიშვნიდან ერთი წლის შემდგომ. 

სინგაპურში მოქმედი ასპექტების ადაპტაცია კერძოდ:  

1. სტიპენდიების სისტემა, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ყველა სტიპენ-

დიანტი ვალდებულია სწავლის დასრულების შემდგომ ხუთიდან რვა წლამდე 

პერიოდი იმუშაოს საჯარო სექტორში. ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ  სტიპენდიის 

კანდიდატები, გამოცდების შედეგების გარდა, ფასდებიან, ფსიქოლოგიური 

ტესტებით, ასევე სკოლაში და საზოგადოებაში მათი არააკადემიური წვლილით, 

ამგავი მიდგომით შესაძლებელი ხდება მათი ისეთი თვისებების გააზრება, 

როგორიცაა: გამძლეობა, ლიდერობა, ინტერპერსონალური უნარები და სხვ. 

2. პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა, 1995 წლიდან ყველა საჯარო 

მოხელეს მიეცა უფლება წელიწადში 100 საათი დაუთმოს ტრენინგებს. ამჟამად 

საჯარო სამსახურის სასწავლო ინსტიტუტები უზრუნველყოფენ  ტრენინგს ყველა 

საჯარო მოხელისთვის მათი კარიერის ყველა ეტაპზე, რომელიც პასუხობს საჯარო 

სამსახურის ცვალებად საჭიროებებს და გამოწვევებს. 

3. საჯარო სექტორში მოქმედი შესრულებაზე ორიენტირებული შრომის 

ანაზღაურება და ბონუს სისტემა. ეს სისტემა უზრუნველყოფს პირდაპირ კავშირს 

თანამშრომლის მიერ შესრულებულ სამუშაოსა და ანაზღაურებას შორის. 
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თავდაპირველად იგი ვრცელდებოდა მხოლოდ მაღალ თანამდებობაზე მყოფ 

მოხელეებზე, ხოლო 2000 წლიდან ეს სისტემა მოქმედებს საჯარო სამსახურის ყველა 

თანამშრომელზე. 

4. ამასთანავე მნიშვნელოვანი ფაქტორია კერძო სექტორის მიმართ კონკურენ-

ტული განაკვეთების ანაზღაურების მექანიზმის არსებობა, რაც უზრუნველყოფს  

იმას, რომ დასაქმების ბაზარი საჯარო სამსახურში იყოს მუდმივად მზარდი და 

კონკურენტული. ეს კი ხელს უწყობს კვალიფიციური პერსონალის მოზიდვას 

საჯარო სექტორში და ამცირებს კორუფციის ალბათობას. 

მესამე თავში მოცემულია საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რომლის მიზანს 

წარმოადგენდა საქართველოს მოსახლეობის განწყობების შესწავლა საჯარო 

სამსახურში პერსონალის შერჩევასა და კონკურსებთან მიმართებით, ასევე 

ინფორმირებულობის დონე სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამების თაობაზე. 

კვლევა განხორციელდა ონლაინ რეჟიმში და გამოყენებული იქნა როდენობრივი 

კვლევის მეთოდი. 

კვლევის შედეგები ნაშრომში წარმოჩენილია ცხრილების და დიაგრამების 

სახით, შეჯამების კუთხით კი შესაძლებელია ითქვას, რომ დადებითი ტენდენციაა 

პერსონალის შერჩევასა და საჯარო კონკურსების კუთხით ინფორმირებულების 

მაღალი მაჩვენებელი. განსაკუთრებით 18 დან 40 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაში, 

თუმცა ნეგატიურია ის გარემოება, რომ დაუსაქმებელ რესპოდენტებში 

ინფორმირებულების მაჩვენებელი შედარებით დაბალია. მისასალმებელია ის 

ფაქტი რომ რესპოდენტთა აბსოლუტური უმრავლესობა კონკურსის მნიშვნელობას 

ადეკვატურად აფასებს და მხარს უჭერს საჯარო სამსახურში მისაღებად 

სავალდებულო საკონკურსო მექანიზმის არსებობას. ამასთანავე გამოკითხულთა 

უმრავლესობა ფიქრობს, რომ კონკურსის შედეგად შესაძლებელია პერსონალის 

ობიექტურად შერჩევა და კონკურსის წესით პერსონალის შეჩევა ორგანიზაციის-

თვის წარმატების წინაპირობას წარმოადგენს. მიუხედავად იმისა, რომ გამოკი-

თხულთა აბსოლუტური უმრავალესობა საჯარო დაწესებულებებისათვის პერსონა-

ლის შესარჩევად უპიტარესობას საჯარო კონკურსებს ანიჭებს, აღსანიშნავია, რომ 

უარყოფითი დამოკიდებულება დაფიქსირდა ზოგადად ჩატარებული კონკურსების 

ობიექტურობასთან მიმართებით, რესპოდენტთა უმრავლესობა  ნეგატიურადაა 

განწყობილი და მნიშვნელოვან ხარვეზებს აფიქსირებს პროცესის მიმდინარეობაში.  
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ამავე თავში საჯარო უწყებებიდან (იუსტიციის სამინისტრო, საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტრო, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტრო, საჯარო სამსახურის ბიურო, მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია, 

გორის მუნიციპალიტეტის მერია, ქ. რუსთავის  მუნიციპალიტეტის მერია) 

გამოთხოვილი იქნა სტატისტიკური ინფორმაცია ვაკანტურ პოზიციებზე გამოცხა-

დებული საჯარო კონკურსების, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმების, 

რეგისტრირებულ სტაჟიორთა რაოდენობის და მათი დასაქმების, საკონკურსო 

კომისიის გადაწყვეტილებათა გასაჩივრების შესახებ.  

მიღებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე შეფასდა პერსონალის 

შერჩევის არსებული პრაქტიკა და სისტემის სრულყოფის მიზნით შემუშავდა 

კონკრეტული რეკომენდაციები. 

დასკვნა 

ბოლოს, შეჯამების სახით ჩამოვაყალიბეთ დისერტაციაზე მუშაობის პრო-

ცესში მიღებული დასკვნები და რეკომენდაციები, საკადრო პოლიტიკის სრულყო-

ფის მიმართულებით: 

• სტაჟირების სისტემისა და არსებული პრაქტიკის ანალიზიდან  გამომდი-

ნარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია სტაჟიორთა შერჩევა განხორციელდეს 

კონკრეტულ საჯარო დაწესებულების საჭიროებებიდან, აუცილებელია, რომ 

საჯარო დაწესებულება თავად იყოს ჩართული სტაჟიორების შერჩევის პროცესში, 

რათა აიყვანოს სტაჟიორთა ისეთი ნაკადი, რომელიც თანხვედრაში იქნება 

კონკრეტული დაწესებულების მიზნებსა და სტრატეგიასთან. 

• მნიშვნელოვანია, რომ სტაჟიორთა შერჩევა არ იყოს დამოკიდებული 

მხოლოდ აკადემიურ მოსწრებაზე და შერჩევა განხორციელდეს ტესტირების 

კრიტერიუმით, რომლის შედეგად შესაძლებელი იქნება პოტენციური კანდიდატის 

რეალური ცოდნისა და უნარების შეფასება. სტაჟიორთა შერჩევა კონკურსის წესით 

მიღებულია ხორვატიის, სლოვენიისა და პოლონეთის სტაჟირების სისტემებში. 

• მიზანშეწონილად მიგვაჩნია სტაჟირების პერიოდი განისაზღვროს 

კონკრეტული პროფესიისა და სამსახურის სპეციფიკის გათვალისწინებით. თითოე-

ული პროფესიისთვის სტაჟირების მიზნები და მისაღწევი შედეგები განსხვავე-

ბულია, შესაბამისად სტაჟირების ვადის განსაზღვრა ინდივიდუალურად უნდა 
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განხორციელდეს. ამ მხრივ საინტერესოა  სლოვენიის სტაჟირების სისტემაში მოქმე-

დი პრაქტიკა, სადაც სტაჟირების ვადის დიფერენცირება ხდება თანამდებობრივი 

იერარქიის შესაბამისად.  

• მთავრობის დადგენილების თანახმად, სტაჟირების შეწყვეტის საფუძველი 

შესაძლებელია გახდეს არასაპატიო მიზეზით 5 დღე სტაჟირების გავლის ადგილზე 

გამოუცხადებლობა, ამავდროულად დადგენილებით არ არის განსაზღვრული 

შვებულების მექანიზმი. 

აუცილებელია შემოღებული იქნას უფლებამოსილების დროებით შეჩერების 

კანონიერი საფუძველი (შვებულება), რათა სტაჟიორს მიეცეს საკუთარი 

უფლებამოსილებების სრულყოფილად განხორციელების საშუალება. 

• სისტემის სრულყოფის მიზნით სასურველია საჯარო უწყებებმა 

ჩამოაყალიბონ საკუთარი სტაჟიორებისთვის სპეციალური სასწავლო პროგრამა, 

რომელშიც  დეტალურად გაიწერება სტაჟიორთა  მომზადების მეთოდებისა და 

კურსის პირობები, როგორც თეორიული კომპონენტი ტრენინგების სახით, ასევე  

პრაქტიკული ასპექტი. ამასთანავე სტაჟრების ზედამხედველად განისაზღვროს 

საუკეთესო შეფასების მქონე თანამშრომელი,  რომელიც შეიმუშავებს სტაჟირების 

პროგრამის ინდივიდუალურ გეგმას, გეგმა უნდა შეიცავდეს: შესასრულებელი 

ამოცანების ჩამონათვალს, სტრუქტურული ერთეულების დასახელებას, სადაც 

უნდა განხორციელდეს სტაჟირების პროგრამა, სასწავლო პროგრამების დეტალურ 

განრიგს, სტაჟირების მონიტორინგის მეთოდებს და ა. შ. აღნიშნული მიდგომა 

მოქმედებს ხორვატიისა და სლოვენიის სტაჟირების სისტემებში. 

• მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია დაინერგოს სტაჟირების  ხელმძღვანელის 

ანგარიშგების მექანიზმი (სლოვენიის სტაჟირების სისტემაში მოქმედი პრაქტიკა) და 

მიღებული შედეგების საფუძველზე განხორციელდეს სტაჟირების შედეგების 

საბოლოო შეფასება. 

• ევროკავშირის წევრი რიგი ქვეყნების გამოცდილების გათვალისწინებით 

რეკომენდებულია, სტაჟირების წარმატებით გავლის შემდგომ საჯარო დაწესებუ-

ლების გადაწყვეტილების საფუძველზე, სტაჟიორს მიეცეს შრომითი ურთიერ-

თობის განგრძობის საშუალება იმავე დაწესებულებაში, კონკურსის გარეშე, მეოთხე 

რანგის ვაკანტურ თანამდებობაზე. 

• მიზანშეწონილად მიგვაჩნია პერსონალის შერჩევის სისტემაში დაინერგოს 
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სინგაპურში მოქმედი სტიპენდიების სისტემა, რომლის შესაბამისად ყველა 

სტიპენდიანდი ვალდებულია სწავლის დასრულების შემდგომ ხუთიდან რვა 

წლამდე პერიოდი იმუშაოს საჯარო სექტორში, ასევე შესრულებაზე ორიენტირე-

ბული შრომის ანაზღაურება და ბონუს სისტემა, აღნიშნული კომპონენტების 

დანერგვა აამაღლებს ეფექტიანობის ხარისხს საჯარო უწყებებში.  

• სასურველია გაზიარებული იქნეს ლიეტუვის საჯარო სექტორში მოქმედი  

პრაქტიკა, სადაც მუნიციპალიტეტის ან სახელმწიფო უწყების ხელმძღვანელი 

ინიშნება ხუთწლიანი ვადით, ამავდროულად პირს უფლება არ აქვს დაიკავოს 

ხელმძღვანელის თანამდებობა ზედიზედ ორჯერ. აღნიშნული ტენდენცია ზრდის 

მოტივაციას სამსახურში და ამავდროულად ამცირებს კორუფციის რისკებს.  

• რეკომენდირებულია სლოვენიის საჯარო სამსახურში მოქმედი  მოდელის 

გაზიარება, როდესაც ვაკანტური პოზიციის არსებობის შემთხვევაში, მენეჯმენტი 

შერჩევის პროცედურების დაწყებამდე პირველ რიგში ამოწმებს შესაძლებელია, თუ 

არა პოზიციის გაუქმება და სამუშაო დატვირთვის გადანაწილება სხვა თანამდე-

ბობებზე. ამგვარი მიდგომა ხელს უწყობს საჯარო უწყებების ოპტიმიზაციას და 

არსებული რესურსების ეფექტიან გამოყენებას. 

• „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის თანახმად პროფესიული საჯარო 

მოხელის სამსახურში მისაღებად უმეტეს შემთხვევაში ტარდება  დახურული 

კონკურსი (გარდა მეოთხე რანგისა). მიუხედავად იმისა, რომ  კანონის მიზანი 

კარიერულ წინსვლაზე დაფუძნებული საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებაა, ხოლო 

დახურული კონკურსი თავისი შინაარსიდან გამომდინარე, მოქმედი მოხელის 

კარიერულ განვითარებას და დაწინაურებას გულისხმობს, აღნიშნული რეგულაცია 

არ შეესაბამება არსებულ რეალობას. 

ღია კონკურსების უპირატესობა დაადასტურა ჩვენ  მიერ 

განხორციელებულმა საზოგადოებრივი აზრის კვლევამ და  სამიზნე უწყებებიდან 

გამოთხოვილმა სტატისტიკურმა ინფორმაციამ, რომლის თანახმად გარდამავალ 

პერიოდში გამოცხადებულ კონკურსების აბსოლუტური უმრავლესობა 86,5% ღია 

კონკურსებზე მოდის. აღნიშნულიდან გამომდინარე საჯარო სამსახურის ეფექტი-

ანობისა და კვალიფიციური პერსონალის შერჩევის უზრუნველსაყოფად მიზანშე-

წონილი იქნება საჯარო დაწესებულებებს  მიეცეთ არჩევანის შესაძლებლობა 

გამოაცხადონ ღია ან დახურული კონკურსი, გარდამავალი პერიოდის გასვლის 
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შემდგომაც.  

• არსებული კანონმდებლობით საკონკურსო კომისიას აკომპლექტებს კომი-

სიის თავმჯდომარე, რომელიც იმყოფება ამავე საჯარო დაწესებულების ხელმძღვა-

ნელის დაქვემდებარებაში, რაც გარკვეულწილად აჩენს სუბიექტური გადაწყვეტი-

ლებების მიღების ალბათობას.  

მიზანშეწონილად მიგვაჩნია კომისიის თავმჯდომარედ ინიშნებოდეს მაღალი 

რეპუტაციის მქონე და შესაბამისი კვალიფიკაციის სპეციალისტი, რომელიც 

სამსახურებრივად არ იქნება დაკავშირებული იმ საჯარო დაწესებულებასთან, 

რომლის მიერ ხდება კონკურსის გამოცხადება. კომისიის შემადგენლობის ამგვარად 

დაკომპლექტების შემთხვევაში ობიექტურობასთან დაკავშირებული რისკები 

პრაქტიკულად მინიმუმამდე იქნება დაყვანილი. 

• მოქმედი რეგულაციები საშუალებას აძლევს საჯარო დაწესებულებებს 

კონკურის შეფასების ეტაპი წარმართონ მხოლოდ გასაუბრების ფორმით, სადაც 

პოტენციური კანდიდატის პროფესიული ცოდნის შეფასება  საკმაოდ რთულია.  

პროცესის მიუკერძოებლად წარმართვის კუთხით მიზანშეწონილია კონკურ-

სის შეფასების ეტაპზე წერილობითი დავალების (ტესტირება) მიცემა სავალდე-

ბულო ხასიათს ატარებდეს. ამგვარად დაცული იქნება, ერთის მხრივ, გამჭვირვა-

ლობის პრინციპი, ხოლო, მეორეს მხრივ, მოხდება მაღალი კვალიფიკაციის მქონე 

კანდიდატების ობიექტურად შერჩევა. 

• გასაუბრების პროცესის სათანადოდ წარმართვისათვის მიზანშეწონილია 

რეკომენდაციის სახით შემუშავებული იქნას სტრუქტურირებული ინტერვიუს 

ზოგადი ფორმა. 

• დაზუსტებულია მექანიზმები, იმისათვის რომ დასაქმების ბაზარი საჯარო 

სამსახურში იყოს მუდმივად მზარდი და კონკურენტული,  კერძო სექტორთან 

კონკურენციის პირობებში. 

• მოქმედი კანონმდებლობა  საკონკურსო კომისიებს არ ავალდებულებს 

შეფასების ეტაპზე გასაუბრების აუდიო ან ვიდეო ჩაწერას, შესაბამისად არ არსებობს 

აღნიშნული პროცესის სრულყოფილი მონიტორინგის მექანიზმი. სასურველია 

გასაუბრების ეტაპის გამჭვირვალედ ჩატარების მიზნით დადგენილი იქნას 

სავალდებულო აუდიო-ვიდეო ჩაწერა, რომლის საფუძველზე პოტენციურ 

კანდიდატს მიეცემა შესაძლებლობა საკუთარი უფლებების დასაცავად მიმართოს 
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საპრეტენზიო კომისიას ან სასამართლოს. 

• „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის მოქმედი რედაქცია არ აკონკრეტებს 

ვაკანტური თანამდებობის არსებობის შემთხვევაში კონკურსის გამოცხადების ვადას, 

(რა პერიოდის გამავლობაში არის შესაძლებელი საჯარო დაწესებულებაში 

ვაკანტური პოზიციის არსებობა). ასეთი მიდგომა შესაძლებელია შეიცავდეს გარკვე-

ულ რისკებს (სახელფასო ფონდის დაზოგვა და შემდეგ ფულადი წახალისების 

ფორმით გამოყენება, სასურველი კანდიდატისათვის ვაკანტური პოზიციის შენახვა 

და ა. შ.). ხარვეზის აღმოსაფხვრელად სასურველია განისაზღვროს ვაკანტური პოზი-

ციის არსებობის შემთხვევაში კონკურსის გამოცხადების კონკრეტული პერიოდი. 

• მოქმედი კანონმდებლობით კანდიდატს კონკურსში მონაწილეობის 

მისაღებად განაცხადის წარსადგენად ეძლევა არანაკლებ 5 დღის ვადა.  გამომ-

დინარე იქიდან, რომ საჯარო დაწესებულებებისათვის პრიორიტეტი საუკეთესო 

კადრების შერჩევაა და არა კონკურსის სწრაფად დასრულება, აღნიშნული ვადა 

რეალურად საკმაოდ მცირე პერიოდია და ფაქტობრივად კანდიდატების წრეს 

ამცირებს. მაშინ, როდესაც კონკურსის მაქსიმალური ვადა 3 თვეს შეადგენს. 

მიზანშეწონილია კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად განაცხადის 

წარდგენის პერიოდის გაზრდა 10 კალენდარულ დღემდე. 

• პერსონალის ობიექტურად შერჩევის უზრუნველსაყოფად მიზანშეწო-

ნილი იქნება შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმება მოხდეს სავალდებულო 

კონკურსის საფუძველზე. 

• გასაჩივრების პროცესის მიმართ მეტი სანდოობისა და ლეგიტიმაციის 

ხელშეწყობის მიზნით სასურველია საპრეტენზიო კომისიის შემადგენლობა დაკომ-

პლექტდეს შესაბამისი დარგის სპეციალისტებით, რომელთა უმრავლესობა არ იქნება 

სამსახურებრივად დაკავშირებული კონკრეტულ საჯარო დაწესებულებასთან. 

ყოველივე აღნიშნულთან ერთად გასათვალისწინებელია, რომ პერსონალის 

შერჩევა არის დინამიკური პროცესი, რომელიც პერიოდულად საჭიროებს  ცვლილე-

ბებს ქვეყანაში არსებული ვითარების, საზოგადოების განვითარების ეტაპების, ქვე-

ყანაში არსებული გამოწვევებისა და სხვა  ფაქტორების  გათვალისწინებით, შესა-

ბამისად საკადრო პოლიტიკის გაუმჯობესების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია 

პროცესის მუდმივი მონიტორინგი და საკითხზე სიღრმისეული, მეცნიერული 

კვლევების წარმოება. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში 

დაცული იქნა ორი თემატური სემინარი და სამი კოლოქვიუმი: 

კოლოქვიუმი I – „საჯარო მმართველობის არსი, მიზნები და ამოცანები“ (2021). 

კოლოქვიუმი II – „საკადრო პოლიტიკის განვითარების ეტაპები საქართველოს 

საჯარო სამსახურში - მიღწევები და გამოწვევები“(2021). 

კოლოქვიუმი III – „საზოგადოებრივი აზრი საჯარო სამსახურში პერსონალის 

შერჩევასთან მიმართებით“(2022). 
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