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Features of the formation of adaptive management of small businesses in the healthcare 

system of Georgia 

Abstract 

An analysis of various scientific publications has shown that the adaptation of small 

businesses in the healthcare sector in Georgia in the context of globalization and 

institutional changes in the consumer market becomes the key to ensuring survival and 

continuous operation. 

A non-dynamically changing environment imposes incentives and restrictions on 

the functioning of enterprises and determines their prospects in today's crisis market 

economy. The problem of adaptation of small medical private enterprises is an objective 

reality that is recognized in the scientific community and requires a comprehensive, in-

depth study. The study of aspects of adaptive management processes, as well as the 

development of adaptive methodological tools and mechanisms and their implementation 

in research-type organizations, is becoming relevant. 

      Analysis of scientific works and works of leading experts in the field revealed that 

not all issues of theoretical approaches to the problems of adaptation of small businesses in 

the health sector have been thoroughly studied; A perspective vision of an adaptive 

enterprise management system in the face of changing and unstable environments has not 

been defined. 

On the basis of the study, an adaptive model of small business management has been 

developed, which provides the opportunity to achieve competitive advantages of 

enterprises in a changing environment in the long term. 

Volume and structure of the article. The architecture of the dissertation 

“Peculiarities of the formation of adaptive management of small businesses in the 

healthcare system of Georgia” consists of an introduction, three chapters, nine subsections, 

a conclusion and a literature review. 

 The first chapter of the work “Theoretical and methodological foundations for the 

emergence and development of adaptive management” includes three subsections: the 

essence, significance and causes of its occurrence in the healthcare sector, the process of 

adaptation (restructuring) of a small enterprise, . 

They discuss the essence and significance of adaptive management, the adaptive 

process-restructuring of the enterprise, the possibilities of self-realization, the directions of 

restructuring and the stages of the process. Approaches to determining the interaction 

between the results of competition and production factors in healthcare management are 

also important as a means of determining the competitiveness of the healthcare system. As 

well as the specifics of the nature of the competitiveness of the health care system and 

factors of production, on the basis of which the main issues of assessing competitiveness 

used in practice are identified. The focus is on factors affecting the competitiveness and 

performance of the healthcare system in integrated healthcare management. 

The second chapter of the article "Adaptive enterprise management models and 

strategies for adapting to change" includes models of adaptive enterprise management, the 

role of social communication technologies in adaptive management systems, adaptation 

strategies for small enterprises and mechanisms for their implementation in the healthcare 

sector. 
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 This chapter discusses modern systems and models of adaptive management of small 

businesses, presented in the works of domestic and foreign science and proven in practice, 

where the decisive factor is the importance of an adequate enterprise in the transitional 

period of the enterprise, the relevance of the management style and situation. And also 

with the help of socio-communicative technologies of direct and feedback communication 

with the customer, society, especially when planning and implementing anti-crisis 

adaptation measures. 

Managing a changing environment remains a particular challenge for health system 

management, as the current changing environment exacerbates the mismatch between 

demand and rational, needs-based delivery of quality health care. 

Health care providers need a customer-centric, value-driven approach, while 

existing systems need to modernize old, traditional strategic models. 

Organizations are increasingly rethinking their healthcare strategies in line with 

current market trends. Regardless of size or mission, most organizations use some form of 

strategy to make progress towards their long-term goals. 

The strategies of health organizations are to take deliberate, purposeful steps to 

achieve a goal, and not just solve immediate problems as they arise. 

The third chapter of the article discusses the adaptive model of a small enterprise in 

the healthcare sector and mechanisms for assessing its sustainability, including the study of 

the consumer market of small enterprises in the healthcare sector in a dynamic process, the 

development of a generalized adaptive management model in the context. 

This chapter analyzes the mechanisms for the formation, development and 

implementation of an adaptive model of a small enterprise in the healthcare sector, 

considers the survival of the mentioned business based on corrective action, gaining a stable 

position in the market and ensuring sustainable development and effective work in the long 

term. 

On the basis of a quantitative and qualitative study of a small business in the 

healthcare sector - "Dental-Med Clinic", a generalized model of adaptive management has 

been developed - to solve the tasks in accordance with the goal and establish the truth of 

the formulated hypothesis. 

Research was carried out in the following areas: 

Based on the data collected by the author using appropriate research methods, the 

results of a customer satisfaction study and an expert study are presented, and on their 

basis, a mechanism for evaluating the presented model in the long term is considered. 

  The final part of the article sums up and summarizes the results of the study. 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. თანამედროვე გლობალური კრიზისი-სერიოზული 

გამოწვევაა  მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის საქართველოში. ურთულესი 

გამოწვევები, არასტაბილური სოციალურ-ეკონომიკური გარემო  სერიოზულ 

ნეგატიურ გავლენას ახდენს როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტების ფინანსურ 

მდგრადობაზე, ისე მომხმარებლების გადახდისუნარიანობაზე.         
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         ბიზნეს სექტორში გაჩენილი რისკების მნიშვნელოვანი ნაწილი უკავშირდება  

არასტაბილურ საბაზრო გარემო ფაქტორებს, რაც ერთობლიობაში ამცირებს 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების ეფექტიანობასა და  შედეგზე ორიენტი–

რების გარანტიებს. პანდემიური ცხოვრების დისტანცირებული რეჟიმი კი 

დამატებითი სირთულეების წინაშე აყენებს მომსახურების სფეროს ბიზნესს, მათ 

შორის ჯანდაცვის კერძო სექტორს.   

             შექმნილი  ვითარება საჭიროებს მცირე და საშუალო ბიზნესების 

ორგანიზაციული მმართველობის ფუნდამენტური  მმართველობითი პრინციპების 

ახლებურად გააზრებას  და დამატებითი ანალიტიკური მიდგომების შემუშავებას, 

რაც  ცვალებადი  ხასიათის ფაქტორების ზემოქმედების  ადექვატურ რეაგირებას 

და, შესაბამისად, მცირე და საშუალო ბიზნესის კონკურენტული უპირატესობების 

მოპოვებისკენ იქნება  გამიზნული.  

  მცირე ბიზნესისისათვის დამახასიათებელია შედარებით მარტივი 

ორგანიზაციული სტრუქტურა, რაც  შექმნილ ვითარებაში მეტი ლავირებისა და 

ადაპტაციის საშუალებას იძლევა. ეს კი  თავის მხრივ,  მცირე და საშუალო ბიზნეს-

სუბიექტების ფუნქციონირებისა და მმართველობის ადაპტური და ადაპტაციური 

მენეჯმენტის  სპეციფიკურ ჭრილში განხილვის საფუძველს ქმნის. 

საქართველოში ჯანდაცვის სექტორის მცირე ბიზნესის ადაპტაცია 

სამომხმარებლო ბაზრის გლობალიზაციისა და ინსტიტუციონალური 

ცვლილებების ფონზე,  გადარჩენისა და უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველ–

ყოფის გასაღები ხდება. არადინამიურად ცვალებადი  გარემო აწესებს სტიმულებს 

და შეზღუდვებს საწარმოების ფუნქციონირებაში და განსაზღვრავს მათ 

პერსპექტივებს ბაზარზე.  

თანამედროვე კრიზისული საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, მცირე ფორმის  

საწარმოების ადაპტაციის პრობლემა არის ობიექტური რეალობა, რომელიც 

აღიარებულია სამეცნიერო წრეებში და საჭიროებს ყოვლისმომცველ, სიღრმისეულ 

შესწავლას. შესაბამისად, აქტუალური ხდება  ადაპტაციური მართვის პროცესების  

ასპექტების შესწავლა, აგრეთვე ადაპტაციური  მეთოდოლოგიური ინსტრუმენ–

ტებისა და მექანიზმების შემუშავება-ფორმირება და განხილული ტიპის საწარმოში 

მათი დანერგვა.  

           სამეცნიერო პუბლიკაციებისა და დარგის მოწინავე ექსპერტების შრომების    
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ანალიზმა ცხადყო, რომ ჯანდაცვის სექტორის მცირე ბიზნესის ადაპტაციის 

პრობლემების თეორიული მიდგომების შესახებ ყველა საკითხი ჯეროვნად 

შესწავლილი არ არის. არ არსებობს ეკონომიკური სუბიექტების ადაპტაციის 

თეორიის მკაფიო კონცეპტუალური აპარატი, არ არის განსაზღვრული ადაპტაციის 

სახეები, ტიპები, ფორმები, მიმართულებები; არ არსებობს ნათელი პერსპექტიული 

ხედვა საწარმოს ადაპტაციური მართვის სისტემის შესახებ ცვალებად, 

არასტაბილურ გარემოსთან მიმართებაში. 

             მენეჯმენტის  ტიპოლოგიური ანალიზისადმი მიძღვნილ  ქართულ და 

უცხოურ ლიტერატურაში  ასახულ   ნაშრომებში  გამოიკვეთა  მენეჯმენტის 

ტიპების  დიდი მრავალფეროვნება, რაც  განპირობებულია მმართველობითი 

გადაწყვეტილებების  ამოცანების სპეციფიკით. თუმცა ნაკლებადაა განხილული 

ადაპტაციური მმართველობითი თეორიები, სისტემები და მექანიზმები ცვალებად 

კრიზისულ ვითარებასთან კონტექსტში. 

აღნიშნულ ლიტერატურაში ცვლილებების მართვის პროცესებზე 

მსჯელობისას მეტად ბუნდოვანია განსხვავება ადაპტაციურ და  ადაპტურ 

მართვის გაგებებს შორის. 

შესაბამისად,   ჩვენი ნაშრომის მიზანია ჯანდაცვის სექტორის მცირე 

ბიზნესის საწარმოებისათვის კონკურენტულ გარემოში ადაპტაციური მართვის 

სისტემის ფორმირება და სრულყოფა, რაც საბოლოო ჯამში უზრუნველყოფს 

ადაპტაციური მენეჯმენტის თეორიულ -მეთოდოლოგიური ბაზის განვითარებას 

და  მაკორექტირებელი ზემოქმედების საფუძველზე აღნიშნული ბიზნესის  

გადარჩენას, ბაზარზე  სტაბილური პოზიციის  მოპოვებას, მდგრად განვითარებას 

და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეფექტიან ფუნქციონირებას. 

კვლევის მიზნები და ამოცანები. ნაშრომში დასახული მიზნის მისაღწევად 

მიგვაჩნია საჭიროდ  შემდეგი ამოცანების გადაწყვეტა:  

1. ჯანდაცვის სექტორის მცირე  ბიზნესის ქართულ  ბაზარზე  ფუნქციონირებისა 

და განვითარების თავისებურებების შესწავლა  

2. ადაპტაციური მენეჯმენტის თეორიულ -მეთოდოლოგიური ბაზის სრულყოფა-

განვითარება 

3. მცირე ბიზნესის საწარმოებისათვის კონკურენტულ გარემოში ადაპტაციური 

მართვის სისტემის ფორმირება 



7  

4. მცირე ბიზნესის საწარმოს ეფექტიანი ფუნქციონირებისათვის ადაპტაციური 

განზოგადოებული მოდელის აგება 

5. მცირე ფორმის საკვლევ საწარმოში აღნიშნული მოდელის  ინტეგრირებისათვის     

სათანადო  რეკომენდაციების  შემუშავება ცვალებად  გარემო პირობებთან მისი 

ადაპტაციისა და კონკურენტუნარიანობის ზრდის პერსპექტივის 

ფორმირებისათვის. 

           დასახული ამოცანების გადაწყვეტა ითვალისწინებს კვლევითი საქმიანობის 

ფარგლებში შემდეგი ქმედებების განხორციელებას: 

 თანამედროვე გამოწვევების გათვალისწინებით, უცხოური პრაქტიკის  და 

გამოცდილების, მცირე ბიზნესის მოქმედი სისტემური მოდელების 

გაანალიზება-გაუმჯობესების  საფუძველზე,  ბაზარზე ადაპტაციისათვის 

შესაბამისი განზოგადებული მოდელის აგებას 

 ჯანდაცვის სექტორის მცირე ბიზნესის ადამიანური რესურსების თანამედროვე 

ცვალებადი გარემოს შესაბამისი ადაპტაციის უნარების შესწავლას 

 დარგის სპეციალისტების მოსაზრებების ანალიზს 

 ჯანდაცვის სექტორის მცირე ბიზნესის მომხმარებელთა კმაყოფილების 

შეფასებას 

 საწარმოო სისტემის რესტრუქტურიზაციის შესაძლებლობის განსაზღვრას  

 აკრედიტაციის სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად, მცირე ბიზნესის 

ბაზრის განვითარების ოპტიმალური პოტენციალის დადგენას  ჯანდაცვის 

სფეროში. 

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს  ცვალებად გარემო ფაქტორებთან  

ადაპტაციაზე ორიენტირებული საქართველოს ჯანდაცვის სექტორის მცირე  

ბიზნეს-სუბიექტები, (კლინიკა „დენტალ-მედის“ მაგალითზე).  

კვლევის საგანს წარმოადგენს სამომხმარებლო ბაზრის 

განპირობებულობასთან  მცირე ბიზნესის საწარმოების ადაპტაციური  მართვის 

სისტემის ფორმირების ინსტრუმენტები, მექანიზმები და მოდელები. 

        კვლევის ჰიპოთეზა  მდგომარეობს შემდეგში: თანამედროვე გამოწვევების 

შესაბამისად აგებული ადაპტაციური მართვის  მოდელი   უზრუნველყოფს  

ჯანდაცვის სექტორის მცირე ბიზნესის მდგრად განვითარებას  ცვალებადი 

გარემოს პირობებში. 
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  კვლევის თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძვლად გვევლინება 

ადგილობრივი და საერთაშორისო მეცნიერების კვლევები, შრომები, ბოლო 

წლებში შესრულებული სადოქტორო ნაშრომები, პერიოდული გამოცემები, 

ინტერნეტ-რესურსი და სხვადასხვა პუბლიკაციები, მიძღვნილი ჯანდაცვის 

სექტორის ბიზნესის მდგრადი განვითარების  სტრატეგიული მართვისა და 

ადაპტაციისადმი. ასევე ადაპტაციის პრაქტიკისა და გამოცდილების ამსახველი 

ქართული და უცხოური წყაროების მონაცემები, საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახურისა და ავტორის მიერ უშუალოდ კვლევის ობიექტზე 

მოპოვებული მასალები. 

კვლევის ინფორმაციულ ბაზას შეადგენს ავტორის მიერ განხორციელებული 

კვლევების პროცესში მოპოვებული მონაცემები (თანამედროვე გამოწვევების 

შესაბამისად და აკრედიტაციის სტანდარტების მოთხოვნების გათვალისწინებით, 

სპეციალურად შემუშავებული ანკეტა -კითხვარის საფუძველზე გამოკითხვის 

შედეგად მიღებული დარგის ექსპერტების მოსაზრებები, აგრეთვე  ავტორის მიერ 

შემუშავებული ანკეტა -კითხვარის საფუძველზე მცირე ბიზნეს-სუბიექტების 

მომხმარებლების კმაყოფილების შესწავლის მონაცემები), სოციალურ-

ეკონომიკური კვლევები, საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტები. 

კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძველს  წარმოადგენს  პირველადი 

კვლევებით მოპოვებული მონაცემების ანალიზი  და სინთეზი, თვისებრივი და 

რაოდენობრივი კვლევები სტატისტიკური აპარატის გამოყენებით.  

 მონაცემების შეგროვება განხორციელდა ექსპერტული კვლევის და  

მომხმარებლების გამოკითხვის საფუძველზე. კვლევას  საფუძვლად დაედო  

ადგილობრივი და უცხოელი მეცნიერების შრომებში წარმოდგენილი 

ფუნდამენტური ცნებები და უახლესი მოსაზრებები მცირე ბიზნესის ცვალებად 

განპირობებულობასთან  ადაპტაციის,  სტრატეგიული მენეჯმენტის  

რეალიზაციის შესახებ. კვლევისას გამოყენებული იქნა როგორც ემპირული კვლევის 

მეთოდები სტატისტიკური აპარატის გამოყენებით (სიხშირული განაწილების ცხრილები, 

სიხშირული განაწილების დიაგრამები, შედეგების სანდოობის დასადგენად 

სტატისტიკური კრიტერიუმების განსაზღვრა). ასევე თეორიული კვლევის მიდგომები - 

შედარებითი ანალიზის, ახსნა–განმარტების, ინდუქციის, დედუქციის, სინთეზის 

მეთოდები. ასევე, დიალექტიკური მეთოდი.  
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თემის შესწავლის მდგომარეობა. ადაპტაციური მენეჯმენტის პრობლემის 

შესწავლისას, საკმაოდ დიდი გამოცდილებაა დაგროვილი საზღვარგარეთისა თუ 

ადგილობრივი მეცნიერების შრომებში, თუმცა  გათვალისწინებული არ არის 

საქართველოს საბაზრო გარემოს შესაბამისი მცირე დარგობრივი ბიზნესის 

ფუნქციონირების და ადაპტაციის თავისებურებები და განვითარების 

კანონზომიერებები. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე მდგომარეობს ჯანდაცვის სფეროს მცირე 

ბიზნესის ადაპტაციური მართვის მეთოდური რეკომენდაციების და პრაქტიკული 

წინადადებების შემუშავებაში. კერძოდ, დინამიურად ცვლადი  ბაზრის  

პირობებში, მცირე ბიზნეს- საწარმოების ადაპტაციური პროცესის მართვის 

თეორიულ - მეთოდოლოგიური დებულებებისა და  პრაქტიკული საქმიანობის 

სინთეზის საფუძველზე, ადაპტაციური მართვის მოდელის შექმნა. ჩვენს მიერ 

შემოთავაზებულია მართვის ადაპტაციური ტექნოლოგიები, საწარმოს 

სრულფასოვანი ფუნქციონირებისა რეალიზაციის უზრუნველყოფისათვის 

შესაბამისი რეკომენდაციები; კვლევის საფუძველზე შეფასებულია ადაპტაციური 

მოდელის მართვის  ფუნქციონირება. 

  სიახლის მატარებელია აგრეთვე  კვლევის ძირითადი შედეგები: 

 ბიზნეს-საწარმოების მართვის ადაპტაციური მოდელი, რომელიც 

უზრუნველყოფს ცვალებად გარემო პირობებში საწარმოების კონკურენტული 

უპირატესობების მიღწევის შესაძლებლობას გრძელვადიან პერსპექტივაში; 

 ადაპტაციური ბიზნეს-პროცესების მოდელებისა და მეთოდების  ანალიზის  

საფუძველზე, სრულყოფილია ჯანდაცვის სექტორის მცირე ფორმის 

საწარმოებისათვის  ადაპტაციური მენეჯმენტის თეორიულ -მეთოდოლოგიური 

ერთიანი სისტემა; 

 შემუშავებულია ჯანდაცვის სექტორის მცირე ბიზნესის კონკურენტული 

უპირატესობების მოპოვებისათვის ადაპტაციური მენეჯმენტის კვლევის  

ინსტრუმენტები (მომხმარებელთა კმაყოფილების შესწავლის,  ექსპერტების 

შეფასების ანკეტა-კითხვარები) 

 შემუშავებულია სათანადო რეკომენდაციები  მცირე ბიზნეს- საწარმოში 

მართვის  ადაპტაციური მოდელის  ინტეგრირებისათვის, ცვალებად გარემო 
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პირობებთან მისი ადაპტაციისა და კონკურენტუნარიანობის ზრდის 

პერსპექტივის ფორმირებოსათვის. 

საკვალიფიკაციო ნაშრომის პრაქტიკული  მნიშვნელობა. კვლევის მიღებული 

შედეგები და ავტორის მიერ  შემუშავებული რეკომენდაციები შესაძლებელია 

გამოყენებულ იქნას ჯანდაცვის სფეროს მცირე ბიზნესებში - გლობალური 

ცვლილებების საპასუხო ადაპტაციური მენეჯმენტის მოდელის დანერგვასა და 

სტრატეგიულ მართვაში,  რაც უზრუნველყოფს ამ ტიპის ბიზნეს-საწარმოების 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას და მდგრად განვითარებას. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 128 

ნაბეჭდ გვერდს. იგი შედგება აბსტრაქტის, შესავლის, ლიტერატურის 

მიმოხილვის, სამი თავის, დასკვნის, შეჯამების და გამოყენებული ლიტერატურის 

ნუსხისაგან. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურული მიმოხილვა 

თავი 1. ადაპტაციური მენჯმენტის წარმოშობის და განვითარების თეორიულ-

მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

1.1 ადაპტაციური მენეჯმენტის  არსი, მნიშვნელობა  და მისი წარმოშობის 

მიზეზები ჯანდაცვის სექტორში  

1.2 მცირე საწარმოს ადაპტაციის პროცესი (რესტრუქტურიზაცია) 

1.3 საწარმოს ადაპტაციური პოტენციალისა და კონკურენტუნარიანობის 

განსაზღვრის კრიტერიუმები ჯანდაცვის აკრედიტაციის სტანდარტების 

მოთხოვნის შესაბამისად 

თავი 2 საწარმოს  ადაპტაციური მართვის მოდელები და  ცვლილებებთან 

ადაპტაციის  სტრატეგიები  

2.1 საწარმოს ადაპტაციური მართვის მოდელები  

2.2 სოციალურ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების როლი  ადაპტაციური მართვის 

სისტემებში  

2.3 მცირე საწარმოს ადაპტაციური სტრატეგიები ჯანდაცვის სექტორში 

თავი 3. ჯანდაცვის სექტორის მცირე საწარმოს ადაპტაციური მოდელი და მისი  

მდგრადობის შეფასების  მექანიზმები 

3.1 ჯანდაცვის სექტორის მცირე საწარმოების სამომხმარებლო  ბაზრის კვლევა 

დინამიურ პროცესში  
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3.2 ადაპტაციური მართვის განზოგადოებული მოდელის  შემუშავება  კლინიკა 

„დენტალ-მედის“ ბაზაზე 

3.3   ჯანდაცვის სექტორის მცირე საწარმოს ადაპტაციური მოდელის მდგრადობის 

შეფასების მექანიზმები პერსპექტიულ ჭრილში 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ბოლო პერიოდში ჩამოყალიბებული გლობალური მასშტაბის არასტაბილური 

ვითარების პირობებში,  ბიზნესისა  და მომხმარებლის ურთიერთქმედების 

რაციონალური მოდელის ფორმირება, განსაზღვრა და როგორც პრაქტიკული, 

ეფექტიანი შედეგი -  მოგების ზრდა, ფინანსური ნაკადების ოპტიმიზაცია და 

შესაბამისად, ბიზნეს-პროცესების ადაპააციური მენეჯმენტი ხორციელდება  

ბიზნეს-პროცესების მოდელირების მოწინავე პროგრამული ინსტრუმენტებისა და 

მეთოდების შემუშავებისა და   გამოყენების საფუძველზე, ბიზნეს 

წარმომადგენლებისა  და დარგის  სპეციალისტთა ერთობლივი ძალისხმევიის  

მეშვეობით.  

      ადაპტური ბიზნეს-პროცესების  მოდელების  აგება და მართვა,  

გამიზნულია პროდუქციის მომხმარებელთა მოთხოვნების, წარმოების 

ტექნოლოგიის, ბაზარზე კონკურენტების ქცევის ცვლილებებთან სწრაფ 

ადაპტაციაზე და, შესაბამისად, მომხმარებლის მომსახურების ხარისხის 

გაუმჯობესებზე, მაკრო და მიკრო-გარემოს ხშირად არადინამიური ცვლილებების 

პირობებში. 

ადაპტური მენეჯმენტი, როგორც ბიზნეს პროცესების, ცვლილებების 

მენეჯმენტი, სათავეს 1980-იანი წლებიდან იღებს, თუმცა განსაკუთრებული 

აქტუალობა 21-ე საუკუნეში-გლობალური ცვლილებების  პერიოდში შეიძინა.   

ორგანიზაციული მართვის აღნიშნული ტრენდი - ცვლილებების მართვის 

ძირითადი პრინციპი და პრაქტიკა, ძირითადად, ფოკუსირებულია ცვლილებების 

ადამიანურ მხარეზე - მართლზომიერ სიტუაციურ მენეჯმენტზე ერთის მხრივ  და 

მეორეს მხრივ, ხალხის წინააღმდეგობის დაძლევასა და მართვაზე იმ 

ცვლილებებთან კონტექსტში, რომელთა განპირობებულობა გლობალური 

ტენდენციებითაა ნაკარნახევი და რომელთა განხორციელებასაც მენეჯმენტური 
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რგოლი ცდილობს.  

        ცვლილებების ადაპტურ მენეჯმენტზე საუბრისას არ იგულისხმება  ამ 

ცვლილებებისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა, არამედ მისი  მიზანია 

მონიტორინგი გაუწიოს და უმეტეს შემთხვევაში, მინიმუმამდე დაიყვანოს  იმ 

ცვლილებების ოდენობა, რომელიც მიკრო და მაკრო გარემოში იჩენს თავს. 

ადაპტური მართვა ნიშნავს არა მხოლოდ რეაგირებას გარემოს დამანგრეველ 

გავლენებზე, არამედ ასევე მოიაზრებს ბაზრის მიერ შექმნილი შესაძლებლობების 

აღიარებას და მათ გამოყენებას. მცირე თუ საშუალო ბიზნესისთვის ეს ნიშნავს 

გლობალურ ცვლილებებს,  დღის წესრიგის, კონკურენციის ბუნებისა და ხარისხის  

„გადალაგებას“ ბაზარზე. როგორც ბიზნეს წარმომადგენლები, ასევე  მათი 

მომხმარებლები სწორედ აქეთკენ ისწრაფიან. ადაპტაციური გადაწყვეტილებები - 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების  განსაკუთრებული ერთობლიობაა, 

რომელიც დაკავშირებულია საწარმოს ფუნქციონირებასთან კონკურენტულ 

საბაზრო გარემოს პირობებში, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს საწარმოს 

ადეკვატური, ეფექტიანი რეაგირება  გარემო ფაქტორების ცვლილებებზე, 

გადარჩენის, ბაზარზე  სტაბილური პოზიციის შენარჩუნება/მოპოვების და  

მდგრადი განვითარების მიზნით. მდგრადობაც და განვითარებაც არის საწარმოში 

მომხდარი ცვლილებების გარე ცვლილებებთან ადეკვატური რეაქციის შედეგი.  

ბიზნეს-საწარმოს ეფექტიანი  ფუნქციონირება უაღრესად არასტაბილურ გარემო  

ფაქტორების ზემოქმედების პირობებში - მოიაზრებს მუდმივად წარმოქმნილი 

დისბალანსების აღრიცხვას, ანალიზს და დროით და სივრცით კოორდინაციას, რაც 

მიიღწევა  საწარმოს სტრუქტურული, ინფორმაციული და ფუნქციური 

ცვლილებებით. 

 ეკონომიკური სუბიექტის ადაპტაციის უნარიანობა  არ ნიშნავს მხოლოდ 

უკვე მომხდარ  მოვლენებზე საპასუხო რეაგირებას, არამედ მოიაზრებს აგრეთვე  

განუსაზრვრელობის წინასწარ განჭვრეტას და მასზე წინსწრებით სათანადო 

რეაგირებისთვის მზადყოფნას. შესაბამისად, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 

შესასწავლი კატეგორიის - მცირე ბიზნესის ადაპტაციური მენეჯმენტის ისეთი 

ფუნდამენტური თვისებების კვლევასა და ანალიზს, როგორიცაა მოქნილობა, 

საიმედოობა და მობილურობა. 

საწარმოს ადაპტირება არის მისი უნარი, თვისება - გარე გარემოში 
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მიმდინარე ცვლილებებთან შეთანაწყობის, მორგების - გარემო ფაქტორების 

გავლენით გადასვლის ერთი სამუშაო მდგომარეობიდან მეორეზე,  მინიმალური 

რესურსების დახარჯების საფუძველზე. შესაბამისად, ადაპტურობა 

მიზანშეწონილია შევადაროთ ისეთ მცნებას, როგორიცაა მოქნილობა. განსხვავება 

ამ ტერმინებს შორის არის ის, რომ მოქნილობა არის ზოგადად ცვლილების უნარი, 

ხოლო ადაპტურობა - უნარი ცვლილების მიზანმიმართული განხორციელებისა.  

მოქნილობა არის ადაპტურობის აუცილებელი პირობა, მაგრამ  მოქნილობის 

ყველა გამოვლინება არ გულისხმობს ადაპტურობას. შესაძლებელია სისტემა იყოს 

მოქნილი, მაგრამ ეს თვისება არ  იყოს მიზანმიმართული ადაპტურობისკენ. 

მცირე და საშუალო საწარმოებს გააჩნათ მეტი მოქნილობის უნარი გარემო 

ფაქტორების  ცვლილებებთან გამკლავებისა, ვიდრე მსხვილ ბიზნესებს, 

შესაბამისად, მათი ადაპტირების პოტენციალი უფრო მაღალია. უფრო მეტიც, 

მოქნილობა და ადაპტირება შესაძლებელია განვიხილოთ, როგორც მცირე და 

საშუალო ბიზნესების  კონკურენტული უპირატესობა.  

სპეციალური ლიტერატურისა და სამეცნიერო წყაროების გაანალიზების 

შედეგად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ არსებობს ცალსახა აზრი, აღნიშნული 

ტერმინების გამიჯვნის შესახებ, მათ თითქმის ყოველთვის, ერთმანეთთან 

აიგივებენ ან მსგავს შინაარსობრივ დატვირთვას ანიჭებენ, თუმცა, ამ ტერმინების 

განმარტებების გაანალიზების შემდეგ, ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მთავარი  

განსხვავება ამ ცნებებს შორის არის ის, რომ ადაპტურობა არის მდგომარეობა, 

თვისება, უნარი, ხოლო ადაპტაცია არის პროცესი. 

სამრეწველო  ადაპტაციის პრინციპების დანერგვა წარმოებაში აყალიბებს 

ადაპტაციური მენეჯმენტის კონცეფციას. ადაპტაციური მენეჯმენტი ხელს უწყობს 

ეკონომიკური სუბიექტის მდგრად განვითარებას მოკლე და საშუალოვადიან 

პერიოდში, მაგრამ იგი შეიძლება  იქცეს ძირითად მმართველობით 

ინსტრუმენტულ ნაკრებად საწარმოს სტრატეგიული გეგმების განხორციელების 

საქმეში. ძირითადად, ადაპტური მენეჯმენტი გამოიყენება  ბიზნეს სუბიექტის 

საქმიანობის რაოდენობრივი მაჩვენებლების დინამიური ცვლილებების 

პირობებში, გარკვეული, როგორც წესი, შეზღუდული, მაგრამ საკმარისად გრძელი 

პერიოდის განმავლობაში. 

მცირე და საშუალო ბიზნესის ადაპტაციური მენეჯმენტი წარმოადგენს 
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მენეჯმენტის დამოუკიდებელი ტიპს (სახეს), რომელიც შეიძლება წარმატებით 

იქნას გამოყენებული არასტაბილურ  გარემო ფაქტორთა ზემოქმედებისას, 

საწარმოს განვითარების სტრატეგიის შემუშავების  შეზღუდულობის პირობებში, 

როცა საჭიროა ფუნდამენტურად ახლებური და  განსხვავებული 

გადაწყვეტილებების შემუშავება-რეალიზაცია. 

 ეფექტიანი ადაპტაციის მენეჯმენტი  გულისხმობს ცვლილებების მართვას 

ზუსტად ეხლა - ერთის მხრივ,  შესაძლებლობის კვალდაკვალ,  ინოვაციის 

იმპულსის დაკარგვამდე, და მეორეს მხრივ,  მანამ, სანამ  დამანგრეველი გავლენა 

გახდება უმართავი და შეუქცევადი. 

ადაპტური მენეჯმენტზე ამ ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო მიდგომას 

საერთო აქვთ ის, რომ ”ცვლილება” აღიქმება, როგორც სტატიკური, სტაბილური 

გარემოდან  თანდათანობით გადაადგილება, წინსვლა,  არასასურველიდან  - 

მომგებიანი ბიზნესის განპირობებულობაში, როცა გარემო ფაქტორები საფრთხეს 

აღარ უქმნიან ბიზნეს აქტივობის წინასწარ განსაზღვრულ დროისა და ხარჯების 

ჩარჩოებს.  

შესაბამისად, შეგვიძლია დავუშვათ, რომ  ეფექტიანი ადაპტ-მენეჯმენტი 

პირდაპირ კავშირშია  თანამედროვე პანდემიამდელ  ბიზნეს- აზროვნების 

დახარვეზებასა და რეინჟინერინგთან.  

          შექმნილ  გლობალური კრიზისის და პოსტკრიზისულ პერიოდში, 

თვალსაჩინოა, რომ ბიზნეს გარემო მეტად დინამიური გახდება, რომ საკმარისი 

იყოს, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, პერიოდული 

სტაბილური ცვლილებებით წინსვლა. ბიზნესის არასათანადო ადაპტაციური 

მართვა გამოიწვევს გუნდის ადამიანური რესურსის  სურვილის დათრგუნვას, 

გააუმჯობესოს ორიენტირებულება  მუდმივ ცვლილებებზე, რაც საბოლოო ჯამში,   

გამოიწვევს გუნდის უუნარობას და დემოტივაციას, ძირს გამოუთხრის საბოლოო 

შედეგს. 

მრავალფეროვანი სამეცნიერო პუბლიკაციების ანალიზმა ცხადყო, რომ 

საქართველოში ჯანდაცვის სექტორის მცირე ბიზნესის ადაპტაცია სამომხმარებლო 

ბაზრის გლობალიზაციისა და ინსტიტუციონალური ცვლილებების ფონზე,  

გადარჩენისა და უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფის გასაღები ხდება. 

  არადინამიურად ცვალებადი  გარემო აწესებს სტიმულებს და შეზღუდვებს 
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საწარმოების ფუნქციონირებაში და განსაზღვრავს მათ პერსპექტივებს 

თანამედროვე კრიზისული საბაზრო ეკონომიკის პირობებში.  მცირე ფორმის  

სამედიცინო კერძო საწარმოთა ადაპტაციის პრობლემა არის ობიექტური რეალობა, 

რომელიც აღიარებულია სამეცნიერო წრეებში და საჭიროებს ყოვლისმომცველ, 

სიღრმისეულ შესწავლას. აქტუალური ხდება  ადაპტაციური მართვის პროცესების  

ასპექტების შესწავლა, აგრეთვე ადაპტაციური  მეთოდოლოგიური 

ინსტრუმენტებისა და მექანიზმების შემუშავება-ფორმირება და საკვლევი ტიპის 

ორგანიზაციაში მათი დანერგვა.  

ძლიერი და კარგად განვითარებული მცირე და საშუალო მეწარმეობის 

სექტორი მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს  ინოვაციებს, თანამედროვე სამეწარმეო 

კულტურის შექმნას და ამავე დროს, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ქვეყნის 

კეთილდღეობის დონის ამაღლებაში.  

განვითარებულ ქვეყნებში მცირე და საშუალო ბიზნესის წინსვლა  მაღალი 

ტემპებით მიმდინარეობს, რადგან ხელისუფლება დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს 

ასეთ საწარმოებს და მნიშვნელოვან დახმარებას უწევს მათ.  

ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში მცირე და საშუალო ბიზნესი 

მოსახლეობაში საშუალო კლასის ფორმირების საფუძველია, რომელიც ეკონომიკის 

სტაბილური განვითარების ბაზას წარმოადგენს და მოსახლეობის დიდ ნაწილს 

ასაქმებს. მცირე და საშუალო საწარმოები მოქნილად და სწრაფად რეაგირებენ 

ბაზრის ცვლილებებზე და ძირითადად ორიენტირებულნი არიან ადგილობრივ 

ბაზრებზე. თუმცა, ასევე სწრაფად არის შესაძლებელი კრიზისული სიტუაციების 

პერიოდში ქვეყანაში მიმდინარე ნეგატიურმა ეკონომიკურმა ფაქტორებმა 

სერიოზული გავლენა იქონიოს მათზე, რასაც, არც თუ ისე იშვიათად, მათი 

საქმიანობის შეჩერება ან გაკოტრება მოსდევს თან.  

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში მცირე საწარმოების ზრდის 

დინამიკა გვიჩვენებს, რომ ეს სექტორი საწყისი ეტაპიდან გადადის განვითარების 

ეტაპზე, რადგან   მცირე საწარმოების მდგრადობა განაპირობებს  მათი 

მონაწილეობით  ახალი ეკონომიკური კავშირების დამყარებას,  წარმოების, 

ინოვაციური საქმიანობების, პროგრესული სტრუქტურული ცვლილებების 

განხორციელებას.  

მცირე და საშუალო ბიზნესის დამოუკიდებლობა არ არის ყველაზე 
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მნიშვნელოვანი. ასეთი საწარმოებისათვის ყველაზე არსებითი მახასიათებელი  

მაღალი ფინანსური და ეკონომიკური დამოუკიდებლობაა, გამარტივებული 

ორგანიზაციული სტრუქტურა და მათი ბიზნეს ერთეულების სწრაფი 

რესტრუქტურიზაციის შესაძლებლობა.  

 მცირე ბიზნესის დაფუძნება შიდა ბაზრის ეფექტიანი თვითრეალიზაციის 

შესაძლებლობის საფუძველზე ხდება,  მცირე ბიზნესი იქმნება არა 

რაოდენობრივად, არამედ თვისებრივად განსაზღვრული სამეწარმეო საქმიანობის 

ტიპით. 

მცირე ბიზნესის ძირითადი უპირატესობა დღევანდელ ბაზარზე არის 

გარემო პირობების შეცვლასთან შეგუების შესაძლებლობა. შესაბამისად, 

ადაპტაცია თანდაყოლილია მცირე ბიზნესის ბუნებაში.  

ადაპტირება ხასიათდება, პირველ რიგში, საწარმოს სასიცოცხლო 

საქმიანობის შენარჩუნებით და მისი ფუნქციონირების გზებით; მეორე, ქცევის 

ფორმების ცვლილება გარე გარემოში; მესამე, ორგანიზაციული სტრუქტურისა და 

მისი შიდა პროცესების შეცვლით, ძირითადი მახასიათებლების შენარჩუნებით. 

საქმიანობის შენარჩუნება ნიშნავს საწარმოს, როგორც ეკონომიკური სუბიექტის 

შენარჩუნებას, კონკურენტუნარიანობის თვალსაზრისით ეფექტიანობის 

შენარჩუნებას, განვითარების პირობების შექმნას ან საწარმოს თანამშრომელთა 

წარმოებისა და პროფესიული კვალიფიკაციის დონის შენარჩუნებას. 

სამეცნიერო ნაშრომებისა და დარგის მოწინავე ექსპერტების შრომების    

ანალიზმა ცხადყო, რომ ჯანდაცვის სექტორის მცირე ბიზნესის ადაპტაციის 

პრობლემების თეორიული მიდგომების შესახებ ყველა საკითხი ჯეროვნად 

შესწავლილი არ არის, არ არსებობს ეკონომიკური სუბიექტების ადაპტაციის 

თეორიის მკაფიო კონცეპტუალური აპარატი, არ არის განსაზღვრული ადაპტაციის 

სახეები, ტიპები, ფორმები, მიმართულებები; არ არის განსაზღვრული 

პერსპექტიული ხედვა საწარმოს ადაპტაციური მართვის სისტემის შესახებ, 

ცვალებად, არასტაბილურ გარემოსთან მიმართებაში. 

ნაშრომში, ჩატარებული კვლევის საფუძველზე, შემუშავებილია  მცირე 

ბიზნეს- საწარმოების მართვის ადაპტაციური მოდელი, რომელიც 

უზრუნველყოფს ცვალებად გარემო პირობებში საწარმოების კონკურენტული 

უპირატესობების მიღწევის შესაძლებლობას გრძელვადიან პერსპექტივაში. 
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ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომის 

არქიტექტონიკა შედგება შესავლის, სამი თავის, ცხრა ქვეთავის, დასკვნის და 

ლიტერატურის მიმოხილვისგან. 

  ნაშრომის პირველ თავში განხილულია  საწარმოს ადაპტაციური პროცესი-

რესტრუქტურიზაცია, თვითრეალიზაციის შესაძლებლობები, რესტრუქტური–

ზაციის მიმართულებები და პროცესის ეტაპები. ასევე ჯანდაცვის სისტემის 

კონკურენტუნარიანობის  არსისა და წარმოების ფაქტორების სპეციფიკას, რომლის 

საფუძველზეც გამოკვეთილია კონკურენციის შეფასების ის ძირითადი საკითხები, 

რომლებიც გამოიყენება პრაქტიკაში. ყურადღება გამახვილებულია იმ 

ფაქტორებზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ ჯანდაცვის სისტემის 

კონკურენტუნარიანობასა და წარმოებაზე ჯანდაცვის ერთიან მენეჯმენტში.   

 ნაშრომის მეორე თავში განხილულია ადგილობრივი და უცხოელი 

მეცნიერების შრომებში წარმოდგენილი და პრაქტიკაში დამკვიდრებული მცირე 

ბიზნესის ადაპტაციური მართვის მოქმედი სისტემები და მოდელები, სადაც 

გადამწყვეტ ფაქტორად გვევლინება ბიზნეს-საწარმოს გარდამავალ პერიოდში 

გამოწვევების ადეკვატური საწარმოს მნიშვნელობა, მენეჯმენტის სტილისა და 

სიტუაციის  შესაბამისობა. ასევე, სოციალურ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიების 

გამოყენებით, მომხმარებელთან, სოციუმთან პირდაპირი და უკუკავშირების 

განხორციელება, განსაკუთრებით კრიზისთან ადაპტაციურ ღონისძიებათა 

დაგეგმვა-განხორციელებისას.  

სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლები კლიენტზე ორიენტირებულ, 

ღირებულებაზე დაფუძნებულ მიდგომას საჭიროებენ, ხოლო მოქმედი სისტემები  

ძველი, ტრადიციული სტრატეგიული მოდელების განახლებას. ორგანიზაციებს 

სულ უფრო მეტად უწევთ ჯანდაცვის სტრატეგიების ხელახალი შეფასება ბაზრის 

თანამედროვე  ტენდენციების შესაბამისად. მიუხედავად ზომისა და მისიისა,  

ორგანიზაციების უმეტესობა იყენებს სტრატეგიის გარკვეულ ფორმას, რათა 

მიაღწიონ პროგრესს მათი გრძელვადიანი მიზნების კვალდაკვალ.  

ჯანდაცვის ორგანიზაციების სტრატეგიები გულისხმობს გააზრებული, 

მიზანმიმართული ნაბიჯების გადადგმას მიზნის მისაღწევად და არა მხოლოდ 

გადაჭრის უშუალო პრობლემებს მათი წარმოქმნისთანავე. 

  ნაშრომის მესამე თავში გაანალიზებულია ჯანდაცვის სექტორის მცირე 
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საწარმოს ადაპტაციური მოდელის ფორმირება-შემუშავებისა და დანერგვის 

მექანიზმები, განხილულია მაკორექტირებელი ზემოქმედების საფუძველზე 

აღნიშნული ბიზნესის  გადარჩენის, ბაზარზე  სტაბილური პოზიციის  მოპოვების 

და მდგრადი განვითარებისა და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეფექტიან 

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 

ჯანდაცვის სექტორის მცირე ბიზნესის -„კლინიკა დენტალ-მედის“ 

რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის საფუძველზე შემუშავებულია 

ადაპტაციური  მართვის  განზოგადებული მოდელი -  დასახული მიზნის შესაბა–

მისად, ჩამოყალიბებული ამოცანების გადაწყვეტისათვის და ფორმულირებული 

ჰიპოთეზის ჭეშმარიტების დასადგენად,  

ავტორის მიერ კვლევის შესაბამისი მეთოდების გამოყენებით შეგროვებული 

მონაცემების მიხედვით  წარმოდენილია მომხმარებელთა კმაყოფილებისა და 

ექსპერტული კვლევის შედეგები და მათ საფუძველზე აგებული მოდელის 

შეფასების მექანიზმი განხილულია პერსპექტიულ ჭრილში. კვლევამ აჩვენა, რომ 

ფაქტობრივად, კლინიკის პროდუქტებით, ძირითადად, მოზრდილები და 

ხანდაზმულები სარგებლობენ. გენდერულ ჭრილს რაც შეეხება, უფრო მეტად 

ქალბატონები მიმართავენ კლინიკას (82%) და როგორც ჩანს, კლინიკის 

ვიზიტიორები, უმეტესად, უმაღლესი განათლებით გამოირჩევიან (61%). 

ინფორმაციის მიღების წყაროს დასადგენად, 3 კითხვარი განვსაზღვრეთ და 

პასუხების საფუძველზე დავადგინეთ, რომ კლინიკის შესახებ ინფორმაცია 

რესპოდენტებს მიეწოდებათ სხვადასხვა არხიდან თითქმის თანაბრად: მედია-

საშუალებები (ტელევიზია, პრესა) (31%), სოციალური ქსელი (facebook, e-mail) 

(32%), გარემოცვა (ნაცნობ-მეგობრები) (33%). პაციენტები ფლობენ სრულ 

ინფორმაციას კლინიკისა და მისი სერვისები შესახებ (89%),  რამდენიმე ახალი 

პაციენტის გამოკლებით და ასევე, კლინიკის შესახებაც  მათ ამომწურავი 

ინფორმაცია აქვთ (95%). 

შემდეგი ბლოკი ეხებოდა კლინიკის სერვისებს. როგორც აღმოჩნდა, კლინი–

კაში მიღებული მომსახურებით პაციენტები „სრულიად კმაყოფილნი არიან“ (84%),  

„სრულად“ შეესაბამება მომსახურების ხარისხი გადახდილ საფასურს (96%), ასევე 

„სრულად“ არის განსაზღვრული უსაფრთხოების ნორმები  პანდემიური მდგომა–

რეობის გათვალისწინებით (97%). კლინიკის ადმინისტრაციის ზრუნვას ხედავს 
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მომხმარებელი და როგორც შედეგებმა გვიჩვენა, „საჭიროებიდან გამომდინარე“ 

ხშირად სტუმრობენ კლინიკას (90%). ასევე, საინტერესო იყო, სადაზღვევო 

პაკეტებთან დაკავშირებული საკითხის შესწავლა. შესაბამისად, დავადგინეთ, რომ 

ძირითადად, მაინც, „სრულიად კმაყოფილია“ (81%) მომხმარებელი. 

შემდეგი ბლოკით განისაზღვრა კლინიკის ინფრასტრუქტურის შესწავლა: 

მდებარეობა შეფასებულია „საუკეთესოდ“ (83%), კლინიკის ნაგებობაც უმეტესი 

ნაწილისთვის სავსებით მოსაწონია (65%), კლინიკის დიზაინსაც დიდი ნაწილი 

მიიჩნევს  საუკეთესოდ (75%), ჰიგიენურ ნორმებს თითქმის ყველა (95%) აღნიშნავს 

„საუკეთესოდ“, კომფორტული გარმოა  უმეტესი ნაწილის აზრით (91%), საკმაოდ 

დიდი მოცულობის რესპოდენტები (79%) აღნიშნავენ, რომ კლინიკა ნამდვილად 

აღჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით. კლინიკის პერსონალის შეფასებისას, 

ძირითადად, გვაინტერესებდა მიმღები პერსონალის, მკურნალი ექიმის და 

დამხმარე სამედიცინო პერსონალის შეფასება მომხმარებელთა მიერ. როგორც 

კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, მიმღების პერსონალი არის თავაზიანი, აკადემიური 

და კომუნიკაბელური მომხმარებელთა დიდი ნაწილის აზრით(70%) და ამავე 

უნარებით დამხმარე პერსონალსაც ახასიათებს რესპოდენტთა ზუსტად ნახევარი 

(50%). რაც შეეხება მკურნალ ექიმებს, პაციენტები მათი მადლიერნი არიან. 

შემდეგი ბლოკი იყო  - კლინიკაში დანერგილი ტექნოლოგიები. 

რესპოდენტები, ბოლო 2 წლის მანძილზე განხორციელებული სიახლეებიდან 

აღნიშნავენ - პირველ რიგში ჰიგიენის გამკაცრებულ ნორმებს, შემდეგ იწონებენ 

განახლებულ ტექნიკას, ასევე, მათზე მორგებად ონლაინ კონსულტაციას, 

განხლებულ დიზაინს, კომფორტულ გარემოს, ლაზერულ თერაპიას და სხვ. და 

როგორც ჩანს, ეს ახალი ტექნოლოგიები „სრულიად აკამაყოფილებთ“ მათ (88%). 

მიღებულმა სიხშირული ანალიზის ცხრილებმა და დიაგრამებმა 

გარკვეული წარმოდგენა შეგვიქმნა კლინიკის პაციენტთა დამოკიდებულებაზე, 

მაგრამ უფრო სიღრმისეული ანალიზისთვის გამოვიყენეთ კროსტაბულაციის 

(ჯვარედინი) ცხრილებიც, რომელთა საფუძველზე დავადგინეთ, ასაკის მიხედვით 

ინფორმაციის მიღების წყაროები. მოცემულ გრაფიკზე კარგად ჩანს ამ ცვლადებს 

შორის დამოკიდებულება და რაც მთავარია მის ჭეშმარიტებას აზუსტებს 

სანდოობის დონე (0,004). 

ჯანდაცვის სექტორის მცირე ბიზნესის ადაპტაციური მენეჯმენტის 
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მექანიზმის სპეციფიკა მოიაზრებს ადაპტაციური გადაწყვეტილებების 

რეალიზაციის პრინციპების, მეთოდების, მიდგომებისა და საშუალებების 

ერთობლიობას. სადისერტაციო კვლევამ გვიჩვენა, რომ საწარმოს ადაპტაციის 

ამოცანის გადაჭრა  გულისხმობს მაკორექტირებელი პროცესების განხორციელების  

საფუძველზე სამი ძირითადი მიზნის მიღწევას: მცირე ფორმის ბიზნესის 

გადარჩენას, ბაზარზე სტაბილური პოზიციის მოპოვებასა  და მდგრადი 

განვითარებისა და ეფექტური ფუნქციონირების შესაძლებლობის მიღწევას 

გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

 ადაპტაცია გამოიხატება საწარმოს უნარში გარდაქმნას შიდა გარემოს 

პარამეტრების მნიშვნელობები გარე გარემოს ფაქტორებისა და  პარამეტრების 

გავლენით, საწარმოს ხელთ არსებული ფინანსური პოტენციალის გამოყენებისა და 

კონკურენტუნარიანობის პოტენციალის საფუძველზე. შესაბამისად, ბიზნეს 

საწარმოს  ადაპტაციური მართვის სისტემის ფორმირება  ხდება  ზემოთ 

ჩამოთვლილი მიზნებისა და ამოცანების კვალდაკვალ, რაც მოიაზრებს საწარმოო 

სისტემის ოპტიმალურ რესტრუქტურიზაციას, პერსონალის პერმანენტულ 

განვითარებას და ინოვაციურობაზე ორიენტირებულობას, მატერიალური 

უზრუნველყოფისა და გაყიდვების პოლიტიკის დაკორექტირება-დახვეწას, 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის პარამეტრების გაფართოებასა და 

სრულყოფას, საწარმოს ფინანსური პოტენციალის ოპტიმიზაციას  (გაზრდას-მცირე 

ბიზნესის სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციების ხელშეწყობის 

პროგრამების, საგრანტო პროექტების  გაცნობა-გამოვლენას და, საჭიროებისამებრ 

ამოქმედებას) და მართვის სისტემის სრულყოფას. 

ნახ.1.  საწარმოს ადაპტაციური მართვის სისტემის მიზნები და ამოცანები 

           

 

 

 

 

 

 

 

საწარმოს ადაპტაციური მართვის სისტემის მიზნები და ამოცანები 

მაკორექტირებელი ზემოქმედების საფუძველზე აღნიშნული ბიზნესის  გადარჩენის, 

ბაზარზე  სტაბილური პოზიციის  მოპოვების და მდგრადი განვითარებისა და 

გრძელვადიან პერსპექტივაში ეფექტიან ფუნქციონირების უზრუნველყოფა 

საწარმოს ადაპტაციური მართვის სტრატეგიული ამოცანები 

საწარმოო  

სისტემის 

რესტრუქტუ

რიზაცია 

პერსონალის 

ინოვაციური 

მოქნილობა 

და 

განვითარება 

მატერიალური 

უზრუნველყოფ

ისა და  

გაყიდვების 
პოლიტიკის 

კორექტირება 

საინფორმაცი

ოსაკომუნიკა

ციო სისტემის 

პარამეტრების 
კორექტირება 

საწარმოს 

ფინანსური 

პოტენციალის 

ოპტიმიზაცია 

მართვის 

სისტემის 

პარამეტრების 

კორექტირება 
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ადაპტაციური  ბიზნეს-პროცესების  მოდელების  აგება და მართვა,   გამიზ–

ნულია პროდუქციის მომხმარებლების მოთხოვნების, წარმოების ტექნოლოგიის, 

ბაზარზე კონკურენტების ქცევის ცვლილებებთან სწრაფ ადაპტაციაზე და, 

შესაბამისად, მომხმარებლის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებზე, მაკრო და 

მიკრო-გარემოს ხშირად არადინამიური ცვლილებების პირობებში. 

ჩამოთვლილი  ელემენტების ცვლილებებითა და კომბინირებით, შესაძლე–

ბელია მმართველობითი სტრატეგიული გადაწყვეტილებების ფართო სპექტრის  

ფორმირება,  რომელიც სათანადოდ უპასუხებს ცვალებადი   ბაზრის პირობებს. 

თუმცა,  პრაქტიკაში  გამოყენებას პოულობს სტრატეგიების მხოლოდ შეზღუდუ–

ლი რაოდენობა, სამაგიეროდ ყველაზე ქმედითი და ცვლილებებზე მორგებული.  

        სათანადოდ, ჩვენს მიერ შემოთავაზებულია ჯანდაცვის სექტორის მცირე 

ზომის სამეწარმეო სუბიექტის ადაპტაციურ-სტრატეგიული მენეჯმენტის 

განხორციელების მექანიზმი, რომელიც მოიაზრებს  შესაძლებლობების 

გაფართოებაზე დაყრდნობით, ცვალებადი კონკურენტული გარემოსადმი 

ადაპტაციური პროცესების ამოქმედებას, რაც ნიშნავს გარემოს ცვლილებების 

საპასუხოდ, სწრაფ, დროულ და ადეკვატურ  რეაგირებას.  აქვე, მხედველობაში 

უნდა მივიღოთ, რომ  მცირე ბიზნესი, როგორც წესი, ვერ უწევს რეალურ 

კონკურენციას მსხვილ ბიზნესს, თუმცა გააჩნია გარკვეული უპირატესობები, 

როგორიცაა, ცვალებად გარემოში მანევრირების,  ინოვაციების სწრაფი დანერგვის, 

შეთვისების, საწარმოო პროცესების შედარებით  მარტივად რესტრუქტური-

ზაციისა და ოპტიმიზაციის და თუ საჭიროა, რეინჟინერინგის  უნარი. 

აღნიშნულ პირობებში, სწორედ ადაპტურობა წარმოადგენს იმ 

კონკურენტულ უპირატესობას, რომელიც შეიძლება ეფექტიანად გამოყენებულ 

იქნეს მცირე ფორმის საწარმოების მიერ ბაზარზე პოზიციის   გასამყარებლად და 

შესაძლებლობების გასაფართოებლად. 

          მცირე ზომის საწარმოების კონკურენტული უპირატესობების 

მოპოვებისთვის - მართვის ადაპტაციური მექანიზმის შემადგენელ ელემენტებად  

უნდა მოიაზრებოდეს შემდეგი: ეკონომიკური სუბიექტის ფარგლებში გარე და 

შიდა გარემოს  უწყვეტი მონიტორინგის სისტემის შექმნა და განვითარება; 

ფინანსური სახსრების და ზოგადად რესურსების  ოპტიმიზაცია; მოკლე დროში  
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ბიზნეს-პროცესების ეფექტური  რეინჟინერიის შესაძლებლობის მიღწევა; 

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის პარამეტრების გაფართოება და 

სრულყოფა; მართვის სიტემის სრულყოფა, რაც მოიაზრებს საწარმოს მენეჯერებსა 

და სპეციალისტებს შორის მმართველობითი ურთიერთობებისა და 

ურთიერთქმედების ბუნებისა და პირობების სწრაფი ცვლილების უნარის 

განვითარებას. ამ ცვლილებების განხორციელებისათვის  მიზანშეწონილია 

გამოვიყენოთ მცირე ფორმის ბიზნეს-ორგანიზაციის მატრიცული სტრუქტურა, 

სადაც, პერსონალის შედარებით მცირე რაოდენობის მიუხედავად,   ფართოდ 

გამოიყენება არამხოლოდ ვერტიკალური, არამედ ჰორიზონტალური კავშირები, 

პირდაპირი კომუნიკაცია თანამშრომლების მნიშვნელოვან რაოდენობას შორის 

სხვადასხვა იერარქიული დონეზე  მენეჯერული გადაწყვეტილებების მიღებისას. 

ჯანდაცვის სექტორის მცირე ბიზნესისთვის  რაციონალური       ადაპტაცი–

ური მოდელის შესამუშავებლად,   ინტენსიური კონკურენციისა და არასტაბილუ–

რობის განპირობებულობაში - ავაგეთ ბიზნესის, გარემოსა  და მომხმარებლის 

ურთიერთქმედი ფაქტორების SWOT ანალიზი, რომელმაც შემდეგი სახე მიიღო: 

ნახ. 2. ბიზნესის, გარემოსა  და მომხმარებლის ურთიერთქმედი ფაქტორების SWOT 

ანალიზი 
 

საწარმოს  (კლინიკის) შიდა და გარე ხელსაყრელი პირობები ადაპტაციური მოდელისათვის 

პირობები ხელსაყრელი არახელსაყრელი 

სიტუაცია ბაზარზე ხშირად იცვლება მომხმარებლის 

მოთხოვნა-გემოვნება 

ბაზარი სტაბილური და 

პროგნოზირებადია 

მომხმარებლის  

განვითარებასა და 

ახალი სერვისების 

შემუშავებაში 

ჩართულობის 

გაზრდა 

შესაძლებელია მომხმარებელტან 

მჭიდრო თანამშრომლობა და 

უკუკავშირი. ამ დროს მომხმარებელი 

უკეთ აცნობიერებს , თავის 

მოთხოვნებს 

მოთხოვნა თავიდანვე 

გარკვეულია. 

მომხმარებელთან მუდმივი 

თანამშრომლობა 

შეუძლებელია 

ნოვატორობა პრობლემები ახალ შეთავაზებებთან 

დაკავშირებით-რთულია, 

გადაწვეტილებები-

არაპროგნოზირებადი. სერვისების 

ტექნიკური მახასითებლები 

ცვლადია.ახალი პროდუქტის და 

ტექნოლოგიის დანერგვა საჭიროებს 

გარკვეულ დროს. წარმატების 

საწინდარი-. ფუნქციონალური 

თანამშრომლობაა 

 

ანალოგიური ამოცანების 

გადაჭრას უკვე ქონდა 

ადგილი., ახალი სერვისის და 

ტექნოლოგიის დანერგვა 

შესაძლებელია მკაცრად 

რეგლამენტირებულად. 

პრობლემის გადაჭრა 

შესაძლებელია 

პერმანენტულად, 

მომხმარებელთან 

თანამშრომლობის გარეშე. 
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სამუშაოს 

მოდულირება 

ახალი პროდუქტის/სერვისის 

ეტაპობრივი შემუშავებას გააჩნია 

მიმზიდველობა: მომხამრებელს 

შეუძლია  პროცესში მონაწილეობა, 

შესაძლებელია სამუშაოების 

დიფერენცირება და ცვლილებების 

მხოლოდ დამამთავრებელ ეტაპზე 

შეტანა 

მომხმარებელს არ  შეუძლია 

ახალი პროდუქტის დატესტვა 

შემუშავების პროცესში, ხოლო 

რაიმეს შეცვლა ბოლო ეტაპზე 

შეუძლებელია სიძვირის გამო 

შიდა და გარე ფაქტორების საწარმოს -კლინიკის ადაპტაციურ პროცესებზე 

გავლენების  SWOT ანალიზი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, ადაპტაციური 

პროცესის  პირდაპირპროპორციულ დამოკიდებულებას ინოვაციურობის, განხორ–

ციელების ეტაპობრიობის და კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად 

მომხმარებელთან გაფართოებული კომუნიკაციის აუცილებლობის პრინციპებთან. 

მომხმარებლების და პერსონალის გამოკითხვის, ექსპერტული შეფასებისა 

და  უშუალოდ საკვლევი ობიექტიდან მიღებული ინფორმაციის დამუშავების  

შედეგად, ჩვენს მიერ შემუშავებულ იქნა  კლინიკა „დენტალ-მედის“ შიდა 

ორგანიზაციული მოცემულობების (აქტივობების, სერვისების) ურთიერთდამო–

კიდებულების მატრიცა, საწარმოს ადაპტაციური პოტენციალის  SWOT 

ანალიზისათვის. აღნიშნული მატრიცის  ანალიზი ავლენს კლინიკის ძლიერი და 

სუსტი მხარეების წვლილს ადაპტაციური მოდელის შექმნის პრობლემის  

გადაჭრაში. ქვემოთ მოცემული გვაქვს  მიღებული შედეგების SWOT ანალიზი. 

ნახ. 3. კლინიკა „დენტალ-მედის“ შიდა ორგანიზაციული მოცემულობების (აქტივობების, 

სერვისების) ურთიერთდამოკიდებულების SWOT მატრიცა 
 

ძლიერი მხარეები სუსტი მხარეები 

1.კლიენტების ხარისხიანი მომსახურება; 

2.ხარისხიანი სპეციალიზებული მომსახურება: 

იმპლანტოლოგია, ყბა-სახის და სტომატოლოგიური 

ქირურგია,პარადონტოლოგია, მომსახურება სახლის 

პირობებში, 24-საათიანი მომსახურება; 24 სთიანი 

ონ-ლაინ ცხელი ხაზი; 

3.კეთილმოწყობილი კლინიკა, მარტივი წვდომით. 

1.მარაგის შევსების პრობლემატურობა; 

2.სხვადასხვა სექტორში არათანაბრად 

დატვირთული პერსონალი 

3.აპრობლემური ელ.მართვის სისტემა; 

4.არასტრუქტურირებული მენეჯმენტი 

 

შესაძლებლობები რისკები 

1.მცირე კონკურენცია შემოთავაზებულ სერვისებში; 

2.მენეჯმენტის ცოდნის ნაკლებობის მქონე 

კონკურენტები; 

3.მოწინავე ტექნოლოგიების დანერგვა-გამოყენება; 

4.ჯანმრთელობისა და ესთეტიკის მიმართ ზრუნვის 

გაზრდა. 

1.ცვალებადი ეკონომიკური გარემო; 

2.მომხმარებლების შემცირებული 

გადახდისუნარიანობა; 

3.ახალი კონკურენტების შემოსვლა 

ბაზარზე 

გავაანალიზეთ რა  ადაპტაციის მექანიზმის როლი მცირე ზომის საწარმოო 

სუბიექტების  სტრატეგიული ამოცანებისა და მიზნების გათვალისწინებით, 

რომლებიც განსაზღვრავენ საწარმოს საბაზრო ქცევას,   შევიმუშავეთ საწარმოს 
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მისიისა  და სტრატეგიული მიზნების ეტაპობრივი განხორციელების მოდელი 

შემდეგი სქემის მიხედვით :      

ნახ. 4.  საწარმოს მისიისა  და სტრატეგიული მიზნების ეტაპობრივი განხორციელების 

მოდელი 

 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
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ნახ. 5.  ჯანდაცვის სექტორის მცირე საწარმოს ადაპტაციური მენეჯმენტის მოდელი 

 

 

წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

დასახული მიზნის შესაბამისად, ჩამოყალიბებული ამოცანების 

გადაწყვეტისათვის და ფორმულირებული ჰიპოთეზის ჭეშმარიტების 

დასადგენად, მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია - კლინიკის შიდა და გარე 

ფაქტორების ზეგავლენით გამოწვეული ცვლილებების შედეგების მიხედვით 

ოპტიმალური მოდელის (ერთიანი სისტემის) შემუშავება. 

ჯანდაცვის სექტორის მცირე საწარმოს ადაპტაციური მოდელის 

მდგრადობის შესაფასებლად განვახორციელეთ ექსპერტული კვლევა, 

წარმოდგენილი შედეგები საკმაოდ საინტერესოა. განხორციელდა უშუალო 

გამოკითხვა (წერილობითი ფორმით), სპეციალურად ამ პრობლემის 

გადასაჭრელად ავტორის მიერ შემუშავებული ანკეტა-კითხვარის მეშვეობით. 

შერჩევის ზომად განსაზღვრული იყო 10 ექსპერტი, თუმცა თავიანთი 
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პროფესიული მოღვაწეობიდან და გამოცდილებიდან გამომდინარე, 

წარმოდგენილი კონტიგენტი საკმაოდ ვალიდურად მიგვაჩნია. 

აკრედიტაციის მოთხოვნების შესაბამისად, პერსონალს და 

ხელმძღვანელობას მოეთხოვება უწყვეტი განათლება, შესაბამისია შედეგიც: 

რესპოდენტთა საკმაოდ დიდი ნაწილი (88%) - მის აუცილებლობას აღნიშნავს. 

ანალოგიური პასუხი გვიჩვენა - სამედიცინო აპარატურის სტანდარტებთან 

დაკავშირებულმა კითხვამაც. ექსპერტებს მიაჩნიათ, რომ ინფექციის კონტროლი 

ასევე ძალზედ მნიშვნელოვანია (88%), გამჭირვალობასა და 

ანგარიშვალდებულებაზე რესპოდენტთა ¾ (75%) ერთხმად აღნიშნავს, ხოლო 

სააკრედიტაციო აუდიტსა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხების 

აუცილელობაზე, ექსპერტები, ერთხმად თანხმდებიან (100%).  

ექსპერტებს მოეთხოვებოდათ ის ღონისძიებები დაესახელებინათ, 

რომელთა გატარებაც აუცილებლობად მიაჩნდათ. როგორც ვნახეთ, ყველაზე 

მეტად, მათ მიაჩნიათ აუცილებელ ფაქტორად - ფინანსურ რესურსებზე წვდომა და 

პერსონალის გადამზადება (1/4, 25%) და კადრების მუდმივი განვითარება და 

კლინიკის აღჭურვა თანამედროვე ტექნოლოგიით. ბუნერივია, უსაფრთხოების 

ზომების გამკაცრებაც მნიშვნელოვანია (63%) და მომხმარებლებთან კომუნიკაციის 

თანამედროვე ტექნოლოგიები „ძალიან მნიშვნელოვანი“ (50%), ასევე კლიენტზე 

მორგებული კომფორტული გარემოც (50%). 

უნდა აღინიშნოს, რომ  განხორციელებული სიახლეების შედეგები, 

ექსპერტებს, ზოგადად, დიდი იმედით ავსებს (100%). დეტალებისაგან 

უმრვალეობამ (75%) თავის შეკავება არჩია, თუმცა, დანარჩენი ექსოერტების აზრი 

თანაბრად გადანაწილდა შემდეგ დანერგილ სიახლეებზე - სტერილიზაციის 

სტანდარტის გაუმჯობესება, კოვიდ რეგულაციების დაცვა, ვექტორის აპარატის 

შექმნა (25%) და უსაფრთხო მომსახურება, პაციენტის ჯანმრთელოსბი გარანტია 

(25%). 

ბუნებრივია, რომ ახალი სტანდარტების შესაბამისი ტექნოლოგიების 

დანერგვას, შესაბამისი რესურსი ესაჭიროება, რაც შესაძლოა კლინიკას არ გააჩნდეს 

მოცემულ ეტაპზე. აქედან გამომდინარე, ამ საკითხთან დაკავშირებული შედეგიც 

არ გაგვკვირვებია, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ექსპერტებმა გარკვეულწილად 

ნეიტრალური პოზიცია უკავიათ. მათი მოსაზრებით,სიახლეების დანერგვა 
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გარკვეულწილად ფინანსურ რესურსებთან არის დაკავშირებული (63%) და ასევე 

შრომით დანახარჯებთან.  

რესპოდენტების აზრით, სიახლეების დანერგვაზე უარის თქმის მიზეზი, 

შესაძლოა, იყოს მიუწვდომელი ტექნოლოგიები, ან სულაც სხვა რაიმე მიზეზი 

(100%). 

ციფრული ტექნოლოგიებისა და პანდემის მდგომარეობიდან 

განპირობებული, აკრედიტაციის მოთხოვნებიც გამკაცრდა, გამრავალფეროვდა 

შესაბამისად და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები საქმიანობის 

სრულყოფისათვის ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის წინაშე დააყენა. 

ჩამონათვალი არცთუ ისე მცირეა, რაც აუცილებელია სრულყოფილი 

საქმიანობისათვის, მათ შორისაა - მიკროსკოპი, ახალი აპარატურა (12.5 %), 3D 

რენდგენის დამატება (12.5%), ხარისხის მართვის მენეჯმენტის საერთაშორისო 

სტანდარტების დანერგვა (37.5 %), მართვის სისტემის გაფართოება, ტრადიციული 

და თანამედროვე მართვის სიტემსი გაერთიანება (25%). 

ცვალებად გარემოსთან ადაპტაციისათვის, აუცილებელია ადაპტაციური 

მოდელის (ერთიანი სისტემის) შემუშავება და დანერგვა. თუმცა, საინტერესოა, 

რესპოდენტების აზრი ამის შესახებ. რას ფიქრობენ ისინი და როგორ ესმით 

ადაპტაციური მოდელი. პასუხები განსხვავებულია, მაგრამ ცალსახაა, რომ 

ადაპტაციური მოდელის ქვეში იგულისხმება ახალ გარემოსთან ადაპტრიებული, 

ცვალებად გარემოს მორგებადი  სიახლეები. შესაბამისად, ექსპერტთა 

მოსაზრებების ჩამონათვალის შემდეგია - სიახლეების დანერგვა, ელექტრონული 

მართვა, პროფესიული  გადამზადება, უწყვეტი სამედიცინო განათლება, 

კომფორტის ზონა პაციენტის, ექიმისა და დამსაქმებლისათვის, რეალობაზე 

ორიენტირებული სტილი, მუდმივად ცვალებადი, შიდა და გარე ფაქტორების 

გავლენით გამოწვეული, მოგებაზე ორიენტირებული ახალი სტრუქტურა. და 

ბოლოს, როგორც კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, რეფორმების გატარების მიზნით, 

ყველაზე მნიშვნელოვნად რჩება  - სოციალური პროგრამები, მარეგულირებელი 

გარემო (50%). 

             ნაშრომის დასკვნით ნაწილში შეჯამებული და განზოგადებულია 

განხორციელებული  კვლევის შედეგები. 
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                 დასკვნა 

 
 ჩატარებული კვლევების შედეგად მიღებულ იქნა შემდეგი  თეორიული და 

პრაქტიკული ხასიათის დასკვნები და რეკომენდაციები:  

 შემოთავაზებულია ადგილობრივი და მსოფლიო ლიტერატურისა და 

თეორიების ანალიზის საფუძველზე იდენტიფიცირებული და 

ინტერპრეტირებული „ადაპტაციური“ და „ადაპტური მენეჯმენტის“ 

ტერმინების   განმარტებები, არსი და შინაარსობრივი  განსხვავებები 

 შემუშავებილია  მცირე ფორმის საწარმოების მართვის ადაპტაციური მოდელი, 

რომელიც უზრუნველყოფს ცვალებად გარემო პირობებში საწარმოების 

კონკურენტული უპირატესობების მიღწევის შესაძლებლობას გრძელვადიან 

პერსპექტივაში 

 სრულყოფილია ადაპტაციური ბიზნეს-პროცესების მოდელებისა და 

მეთოდების  ანალიზის  საფუძველზე, ჯანდაცვის სექტორის მცირე ფორმის 

საწარმოებისათვის ადაპტაციური მენეჯმენტის თეორიულ -მეთოდოლოგიური 

ერთიანი სისტემა 

 შემუშავებულია ჯანდაცვის სექტორის მცირე ბიზნესის კონკურენტული 

უპირატესობების მოპოვებისათვის ადაპტაციური მენეჯმენტის კვლევის 

ინსტრუმენტები (მომხმარებელთა კმაყოფილების შესწავლის,  ექსპერტების 

შეფასების) 

 შემუშავებულია ჯანდაცვის სექტორის მცირე ბიზნესისთვის, 

არასტაბილურობის განპირობებულობაში, ადაპტაციური მენეჯმენტის 

განხორციელებისათვის საბაზრო სექტორის, ბიზნეს-პროცესების, გარემოსა  და 

მომხმარებლის ურთიერთქმედების რაციონალური მოდელი. 

ნაშრომის აპრობაცია 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების 
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