
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

ხელნაწერის უფლებით 

 

ნოდარი ბლიაძე 

 

 

 

 

კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი 

გაუმჯობესების მიმართულებები 

 

სადოქტორო პროგრამა – ბიზნესის ადმინისტრირება 

შიფრი – 02 
 
 
 
 
 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად  

წარდგენილი დისერტაციის 

ა ვ ტ ო რ ე ფ ე რ ა ტ ი 

  

 

 

 

 

 

თბილისი 

2022 წელი 



2 

სამუშაო შესრულებულია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი  

ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტი  

 

 

ხელმძღვანელი: პროფესორი მურმან ბლიაძე 

 

რეცენზენტები: ----------------------------------------  

 

 -----------------------------------------  

 

 

დაცვა შედგება ---------- წლის ”------” ----------------, --------- საათზე  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვის კოლეგიის სხდომაზე. 

კორპუსი ----------------, აუდიტორია ------------  

მისამართი: 0160, თბილისი, კოსტავას 77.  

 

 

დისერტაციის გაცნობა შეიძლება სტუ-ის ბიბლიოთეკაში,  

ხოლო ავტორეფერატისა - ფაკულტეტის ვებგვერდზე  

 

 

სადისერტაციო საბჭოს მდივანი 

ასოც. პროფესორი ხათუნა ხარხელაური 



3 

 
Qualitative assessment of management in corporations and its Directions for 

Improvement 
 

Abstract 

 Quality Assessment of Management in Corporations and in the directions of its 
improvement, it is important to perform the current affairs of corporations in a quality and 
efficient manner. The paper mentions the activities of management, which should focus on 
targeted activities, functions and forms with the person.  

The dissertation presented by us consists of an introduction, a literary review, the 
results and their judgment, three chapters and subsections, a conclusion, recommendations 
and references. 

The introduction of the dissertation gives and substantiates the urgency of the 
research topic, the aims and objectives of the research topic, research method, received 
news and practical significance.  

The dissertation gives a qualitative assessment of corporate management in the 
dissertation and in the process of working on its improvement we used the results of 
Georgian and foreign scientific research, periodicals, conference materials, data of various 
corporations and Geostat. It also reviews the scientific papers published by scientists and 
their brief analysis. 

 Chapter One A brief overview of the development of corporate culture in Georgia 
consists of seven subsections. In the 1970s, it was suggested that organizations have their 
own "cultures." The theory of organizational culture was founded by anthropologist Clifford 
Gertz in his 1973 book, Interpretation of Cultures, Edgar Shane received the most 
comprehensive and popular coverage of corporate culture in 1981. As a result of analyzing 
the structure of organizational culture, Edgar Sheen put forward the following postulates: 
The future development of any organization is determined by its past experience, in 
addition, the leadership of the organization plays a major role in shaping and changing 
organizational culture. This is why this concept is called the formation of a rational and 
organizational culture. We have discussed corporate culture issues on the examples of 
Georgian and foreign corporations. We have considered the example of Georgia - TBC 
Bank, Silknet, Aversi, SOCAR Georgia Gas, Goodwill and Borjomi Water Corporation. And 
we have discussed the example of foreign countries - Toyota, Amazon, Google and other 
corporations. 

The second chapter of the paper Qualitative evaluation of management in 
corporations and directions for its improvement in the scientific literature consists of four 
subsections. It is now known that new technologies in the world are evolving at an 
unprecedented rate what seemed incredible a few decades ago and is now part of our daily 
lives, so the corporation's activities are unimaginable without management. In an economy, 
it is unthinkable without the selfless labor and quality of managers without improvement. 

 Management as an integral economic category of management belongs to the number 
of economic sciences, which can be considered as a system of knowledge about the 
regularities of production and services, the development of human relations. 

 In the paper we touch on the peculiarities of management in the countries of the 
world at the modern level, which derives from the changes in the current processes of 
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different countries and provides a qualitative assessment of management and the basis for 
the formation of national management models. 

Chapter 3 of the paper Methods, methods and indicators for assessing the quality of 
management in corporations consists of eight subsections. Each subsection discusses the 
quality problem which is the most important factor in improving living standards, 
economic, social and environmental security. Quality is a comprehensive concept that 
characterizes the effectiveness of all aspects of business: strategy development, production 
organization, marketing, etc. The purpose of this work is to assess the quality of 
management in the organization. In addition, the purpose of management quality 
assessment is to determine how the characteristics of the selected model of the management 
system meet the requirements of efficiency and competitiveness. 

 The importance and necessity of quality management in corporations is also 
determined by the change of management in the transition economy, the gradual transition 
from production to management-oriented marketing, the planning logic. 

 The perfection of the corporate governance system is significantly conditioned by the 
traditions and established practices of business relations, as well as the role of the state in 
terms of economic development and regulation of the legal system. 

 The final part of the dissertation contains recommendations that significantly 
improve the corporate governance system, both traditions and established practices of 
business relations, in addition to the function of the nation in phrases of monetary 
improvement and law of the felony system. 
 
 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და 

მისი გაუმჯობესების მიმართულებას ერთ-ერთი რთული და ამასთანავე 

აუცილებელი პროცესია იგი ფართო მასშტაბით დამკვიდრდა საქართველოს ყველა 

კორპორაციებში და სხვა დარგებში: ეკონომიკის, პოლიტიკის, სამართლებრივი 

ურთიერთობის სფეროში.  

ამიტომ კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივ შეფასებას და მისი 

გაუმჯობესების მიმართულებას, აქტუალურობას და მეცნიერული კვლევას 

უდიდესი პრაქტიკული და თეორიული მნიშვნელობა აქვს.  

კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი 

გაუმჯობესების მიმართულება XX- საუკუნის ორმოციანი წლებიდან დაიწყო 

დარცის კვლევა როგორც მეცნიერული მიმართულება,იმ დროს ამერიკელ 

მკვლევარებს მიაჩნდათ, რომ კორპორაციებში მენეჯერები არიან სპეციალური 

პროფესიის ადამიანები, რომლებსაც აქვთ განსაკუთრებული უნარი სხვადასხვა 

დარგი მართონ თავიანთი შეხედულებით გააკეთონ მრავალვარიანტიული 

გათვლები და მიიღონ ოპტიმალურად განსაზღვრული და გარკვეული და 
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დადებითი გადაწყვეტილებები.  

XXI- საუკუნის დასაწყისიდან კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი 

შეფასების და მისი გაუმჯობესების მიმართულებების ძალზე აქტუალურია 

საზოგადოების განვითარების ყველა მიმართულებით კორპორაციებში 

მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულება 

გახდა აქტუალური და აუცილებელი.  

კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯო-

ბესების მიმართულებები უმაღლეს დონეზე რომ წარიმართოს გათვალისწინებული 

უნდა იქნას მენეჯმენტის პრინციპები როგორიცაა: მრავალფუნქცი-

ონურობა,სისტემურობა და სხვა.  

აუცილებელია აღინიშნოს რომ კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი 

შეფასების და მისი გაუმჯობესების მიმართულებების ზოგადი პრინციპების 

რეალიზაცია სხვადასხვა დარგებში ეხმარება ყველა დონის უმაღლესი რგოლის 

ხელმძღვანელობით დაწყებული რათა ზუსტად და ეფექტურად წარმართოს 

საქმიანობა ბიზნესში და სხვა მიმართულებით.  

 შრომში გაანალიზებულია კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი 

შეფასება და მისი გაუმჯობესების ზოგადი პრინციპები და როლი დასახული 

მიზნების მიღწევაში.  

 კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობროვ შეფასებაში მნიშვნელოვანია 

მიმდინარე საქმეების ხარისხიანად და ოპერატიულად შესრულება. კორპორაციის 

მართვის პრცესში მენეჯმენტმა აუცილებელია ყურადღება გაამახვილოს ადამიანთა 

მიზანმიმართულ საქმიანობის შესაბამის კანონებზე, ფუნქციებზე და ფორმებზე. 

დღეისათვის ცნობილია, რომ ტექნოლოგიები არნახული სისწრაფით ვითარდება, 

ამიტომ კორპორაციების საქმიანობაში მენეჯმენტმა დასახული მიზნების 

მისაღწევად და ხარისხობროვო მაჩვენებლების გასაუმჯობესებლად თავდაუზო-

გავად უნდა იმუშაოს მომსახურე პერსონალთან ერთად. მან სისტემატიურად უნდა 

იფიქროს ახალი ინფორმაციის, იდეების შემუშავებაზე და გადაწყვეტილებებზე, 

რაც შემდგომში ხელს შეუწყობს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებას და 

ახალი წარმატებების მიღწევას.  

 მენეჯმენტის ხარისხზე ყურადღების გაამხვილება ხელს შეუწობს 

კორპორაციებს მომავალში პროგნოზირების გათვლის და ფირმების მართვის 
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თანმიმდევრულ პოლიტიკის, სტრატეგიის შემუშავებას და შესრულებას. 

აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში საბაზრო ეკონომიკის 

პირობებში კორპორაციებში კარგად გამართული სამეურნეო საქმიანობა 

წარმოუდგენელია მენეჯმენტის გარეშე, რომელსაც ბიზნესის მართვის 

მამოძრავენელ ძალას უწოდებენ. მენეჯმენტმა უნდა უწრუნველყოს კორპორაციის 

საქმიანობის ხარისხობრივი შეფასება და ორგანოზება ბაზრის მოთხოვნილების 

დასაკმაყოფილებლად, რისთვისაც საჭიროა მუდმივი ხარისხობრივი მაჩვენებლის 

გაუმჯობესება და წარმოების ეფექტიანობის ამაღლება. ამიტომ ჩვენს შემთხვევაში 

მენეჯმენტი ფართო გაგებით გვევლინება არა როგორც მართვა, არამედ როგორც 

ხელმძღვანელი და საქმის ორგანიზატორი. 

 საბაზრო ეკონომიკის პირობებიდან გამომდინარე კორპორაციებს რთულ 

კონკურენციის პირობებში უწევთ თავიანთი საქმიანობის წარმართვა, ამიტომ კორ-

პორაციის საქმიანობის შესაფასებლად მენეჯერმა უნდა განსაზღვროს კორპორაციის 

მწარმოებლურობა, რაც რესურსების გამოყენების ძირითადი მაჩვენებელია.  

 მსოფლიო ეკონომიკის ძირითად საწარმოო დარგებში მანქანათმშენებლობა, 

ტექნიკის წარმოება და სხვა წამყვანი მდგომარეობა იაპონურმა კორპორაციებმა 

დაიკავეს, მათი წარმოება გამიზნულია მაღალხარისხოვანი პროდუქციის 

წარმოებით და ბაზარზე პროდუქტის სწრაფი გატანით. ამიტომ მსოფლიოს სხვა 

კორპორაციებმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ და განსაზღვრონ 

კონკურენტულ პირობებში როგორ უნდა დაიმკვიდრონ თავი ბაზარზე და როგორ 

იუნდა მოახერხონ შემდგომი განვითარება, ამისთვის საჭიროა კორპორაციებს 

ქონდეთ მტკიცედ დაგეგმილი წარმოები, მართვის მოკლევადიანი ან 

გრძელვადიანი მიზნები და ხედვა. ამასთანავე უნდა იზრუნონ ხარისხის მუდმივ 

გაუმჯობესებაზე და მომხმარებელზე მაღალი ხარისხის საქონლის მიწოდებაზე, 

რაც შემდგომში ხელს შეუწყობს წარმოების გაფართოებას და მოგების მოტანას, 

წინააღმდეგ შემთხვევში უპირატესობას სხვა კონკურენტები მოიპოვებენ და 

მომხმარებელიც მათ პროდუქციას შეიძენს. 

 აქედან გამომდინარე ჩვენი ნაშრომის მიზანს და საკვლევ პრობლემას წარმო-

ადგენ კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრვი შეფასება და მისი გაუმჯო-

ბესების მიმართულება. ე.ი. ნაშრომის მიზანია კორპორაციებში მენეჯმენტის 

ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულება. ამიტომ ჩვენს 



7 

ნაშრომში ყურადღება გვაქვს გამახვილებული კორპორაციებში ახალი ტექნოლიგი-

ების დანერგვასა და გამოყენებაზე, განსაკუთრებით მანქანათმშენებლობის დარგში 

 როცა ვაანალიზებთ მენეჯმენტის საკითხებს ,აუცილებელია გამოიკვეთოს 

მენეჯერის როგორც ლიდერის სპეციფიკური თვისებები,რაზეც ძირითადად 

დამოკიდებულია კორპორაციების საქმიანობა და ეფექტიანი ფუნქციონირება. 

ამასთანავე დიდათაა დამოკიდებული ადამიანური რესურსებისგამოყენება მათი 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით.  

მენეჯმეტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართუ-

ლებები გამოიყენება, ბიზნესში კომერციულ და არაკომერციულ მიმართულებებში, 

ამიტომ მის დადებითად მართვას ძალზე დიდი მნიშვნელობა. 

კორპორაციები რომლებიც მეწარმეობის სფეროს მიეკუთვნებიან,ძირითადად 

იმართებიან მენეჯერების მიერ ე.ი. მენეჯმენტის გარეშე ყველანაირი საქმიანობა 

წარმოუდგენელია,ამიტომ გვეძლევა შეუძლებელია, მას მართვის ფილოსოფია 

ვუწოდოთ. 

დამფუძნებელი ე.ი.მეწარმე საკუთარ კორპორაციაში ძირითადი პიროვნებაა 

იგი ქმნის ფირმას და შემდეგ სამუშაოზე აყავს სხვადასხვა სპეციალობის და 

კვალიფიკაციის ადამიანები, მათ შორისაა მენეჯერებიც. 

ინგლისელი ეკონომისტი ადამ სმიტი 1776წ.თავის წიგნში „გამოკვლევა 

ხალხთა სიმდიდრის,ბუნებისა და მიზეზების შესახებ“, ბაზრის წარმოშობას 

უკავშირებს შრომის საზოგადოებრივ დანაწილებას.  

კორპორაციებში თანამედროვე მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი 

გაუმჯობესების მიმართულებები განსაზღვრავს მენეჯერთა პროფესიონალიზმს, 

ახალი ტექნოლოგიური საშვალებების შეძენას, კომუნიკაციის ეფექტიანობას და 

სხვა.იგი ძირითადად დაკავშირებულია საზოგადოებრივი მოთხოვნილებების დაკ-

მაყოფილებისა და გამოშვებული პროდუქციის სამომხმარებლო სარგებლიანობაზე.  

კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯობე-

სების მიმართულებებმა როგორც წესი უნდა განსაზღვრონ კომპანიების ძლიერი 

მხარეები და მათი გაუმჯობესება რათა კონკურენციულ ბრძოლაში კომპანიის უპი-

რატესობა ნათლად გამოკვეთოს,კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი 

შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულების მთავარი და ამოსავალი მიზანი 

უნდა იყვეს საწარმოთა ეფექტიანი ფუნქციონირების ორგანიზება.  
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კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯო-

ბესების მიმართულებები ძირითადად კონკურენციული უპირატესობის მართვის 

დროს აისახება.ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კორპორაციებში, 

ირმებში და საწამოებში მენეჯმენტის მიმართულებით დასაქმებული პერსონალის 

ცოდნა და შესაძლებლობა, რომლებსაც შეძლებენ მენეჯმენტის ხარისხობრივ 

შეფასება და ახალი ტექნოლოგიური საშვალებების დანერგვა და გამოყენება, 

ამასთანავე აუცილებელია ყურადღება მივაქციოთ ორგანიზაციული კულტურას, 

კადრების შერჩევას და დაკომპლექტებას აკადემიური პერსონალით, ამასთანავე თუ 

საჭირო იქნება დროულად მოხდეს მათი შესაბამისი გადამზადება.  

ყოველივე ეს ადასტურებს კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი 

შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულებების პრობლემის და საერთოდ 

სადისერტაციო თემის აქტუალობას. 

კვლევის მიზანი. ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს 

კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯობესების 

მიმართულებების,ახალი მეთოდების და მექანიზმების დანერგვა საქართველოში. 

აუცილებელად მიგვაჩნია საქართველოში დაინერგოს კორპორაციებში 

მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულებები, 

მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და სოციალურად ორიენტირებული 

მექანიზმები. 

ამასთან, უნდა დაინერგოს კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფა-

სება და მისი გაუმჯობესების მიმართულებების ეფექტიანობის ახალი მიმართულე-

ბები რის შემდეგ მენეჯმენტის ხარისხიანობა უნდა განსაზღვროს ეკონომიკური და 

სოციალური მაჩვენებლებით.  

კვლევის ამოცანები. ჩვენი ნაშრომის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს 

კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯობესების 

მიმართულებების სრულყოფის მექანიზმების დანერგვის აუცილებლობა საქართვე-

ლოს კორპორაციებში.  

ამასთანვე, სადისერტაციო ნაშრომის ამოცანას წარმოადგენს კორპორაციებში 

მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულებების 

ახალი მიდგომები და კრიტერიუმებით განსაზღვრა,რომელიც საშვალებას მოგ-

ვცემს კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯო-
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ბესების მიმართულებები განსაზღვროთ როგორც ეკონომიკური ისე სოციალური 

მაჩვენებლებით.  

კვლევის საგანი. კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და 

მისი გაუმჯობესების მიმართულებების და მექანიზმების სრულყოფა ცვლის 

ობიექტს, კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი 

გაუმჯობესების მიმართულებების მექანიზმების შესწავლა აუცილებელია 

საქართველოს და უცხოეთის ქვეყნებში. 

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით გახდა შესაძლებელი 

გახდა მეცნიერულად დასაბუთებული წინადადებების შემუშავება კორპორაციებში 

მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულებების 

შემდგომი განვითარებისათვის.  

კვლევის სფეროს მიმართულება. კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრი-

ვი შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულებები ქართველი და უცხოელი მეც-

ნიერების დაარსებული საკანონმდებლო მიმართულება, თემის ნორმატიული აქტები, 

საინფორმაციო საშვალებებით და ინტერნეტით ინფორმაციის გავრცელება.  

საკვლევი თემის მიზანი. კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი 

შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულებების შესწავლას,გაანალიზებას 

სხვადასხვა მეცნიერული ნაშრომი ეძღვნება, საქართველოში ამ მიმართულებით 

კვლევას განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება, რადგანაც საქართველოში დღესაც 

მრავალი მოუგვარებელი პრობლემა არსებობს.  

მეცნიერული სიახლე. კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება 

და მისი გაუმჯობესების მიმართულებების გასაანალიზებლად დამუშავებულია და 

მეცნიერულად დასაბუთებულია ცხვადასხვა სიახლეები.  

– შემოთავაზებულია კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება 

და მისი გაუმჯობესების მიმართულებების ძირითადი და აუცილებელი 

მექანიზმების დანერგვა საქართველოში. 

– დასაბუთებულია რომ დაინერგოს საქართველოს კორპორაციებში 

მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულებების 

ახალი კრიტერიუმები, რომლის თანახმად ხარისხიანობის შეფასება მოხდეს 

აუცილებლად ეკონომიკური და სოციალური მაჩვენებლებით. რომელიც საბოლოო 

ჯამში გამოიწვევს ხალხის ცხოვრების დონის ამაღლება. 
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ამრიგად, მაღალი ხარისხობრივი მაჩვენებლები შეიძლება ჩაითვალოს 

დადებითად მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც ეკონომიკური ეფექტიანობა წინა-

აღმდეგობაში არ მოდის სოციალურ შედეგებთან. საბოლოო ჯამში კორპორაციებში 

მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულებები 

დადებით გავლენას უნდა ახდენდეს ხალხის ცხოვრების დონის ამაღლებაზე. 

სიახლეს წარმოადგენს იმის აუცილებლობა, რომ ზემოაღნიშნული პრობლე-

მების გადასაჭრელად მოხდეს საკანონმდებლო ბაზის დარეგულირება დადებითად 

რაც სასიკეთოდ აისახება კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და 

მისი გაუმჯობესების მიმართულებების სრულფასოვნებაზე. 

სადისერტაციო ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. 

ნაშრომის დამუშავებისას კვლევის მრავალი მეთოდი იქნა გამოყენებული,რამაც 

სადისერტაციო ნაშრომის მეთოდოლოგიური საფუძველი შეადგინა.ამასთანავე 

კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯობესების 

მიმართულებების თავისებურებების ანალიზმა და სპეციფიკურმა მეთოდებმა.  

კვლევის თეორიული საფუძველია კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობ-

რივი შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულებების პრობლემებზე ქართველი 

და უცხოელი მეცნიერების შეხედულებები. 

კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს მოვლენების შეცნობის 

საერთო მეცნიერული პრინციპები, ისეთები, როგორიც არის დიალექტიკური და 

სისტემური მიდგომები, შედარებითი ანალიზის მეთოდები და სხვა.  

კვლევის პროცესში გამოყენებულია ასევე შედარებითი კვლევის მეთოდი, 

რადგანაც ამ მეთოდის გამოყენების გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა ერთმანეთისათ-

ვის შეგვედარებინა საქართველოსა და საზღვარგარეთის ქვეყნებში კორპორაციებში 

მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულებების 

თავისებურება.  

შრომის დამუშავებისას ბიყენებდით მეცნიერული ანალიზისა და სინთეზის 

მეთოდებს. რამაც საშუალება მოგვცა, დაგვენახა საქართველოსა და უცხოეთის 

ქვეყნებში კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი 

გაუმჯობესების მიმართულებების განვითარების პერსპექტივები და სიახლეები. 

ჩვენ შემთხვევაში საკვლევ ბაზას წარმოადგენს ქართველი და უცხოელი მეცნიერთა 

ნაშრომები.  
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ნაშრომის აპრობაცია. სადისერტაციო ნაშრომის ავტორს გამოქვეყნებულია 

აქვს 8-სამეცნიერო სტატია, აქადან 5-საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში, 2-

მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე და 1-ინტერნაციონალური 

ონლაინ კონფერენცია, გერმანია 16.02.2022წ. სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის 

პერიოდში ავტორის მიერ შესრულებული და დაცულია ორი თემატური სემინარი 

და სამი კოლოკვიუმი.  

კვლევის შედეგების სადისერტაციო ნაშრომში კორპორაციებში მენეჯმენტის 

ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულებებში მოცემულია 

მეცნიერული სიახლეები, დასკვნები და წინადადებები,რომლებიც შეიძლება 

გამოყენებული იქნეს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმი-

ანობაში, აგრეთვე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სალექციო 

კურსების მიმდინარეობის დროს. 

ნაშრომის მოცულობა. სადისერტაციო ნაშრომი შედგება კომპიუტერზე დაბეჭ-

დილ 148 გვერდის, შესავლის, 3-თავის, 19-ქვეთავის, 13-ნახაზის, 12-ცხრილის, 

დასკვნისა და გამოყენებული ლიტერატურისაგან. 

ნაშრომის შინაარსია: 

შესავალი 

ლიტერატურული მიმოხილვა  

შედეგი და მათი განსჯა 

 თავი 1. საქართველოში კორპორაციული კულტურის განვითარების მოკლე  

 მიმოხილვა  

1.1. საქართველოში კორპორაციული კულტურის განვითარება 

1.2. კორპორაციული კულტურის სამი დონე 

1.3. კორპორაციული კულტურის დადებითი და უარყოფითი ტიპები 

1.4. კორპორაციული კულტურის როლი კომპანიის მართვის სიტემაში და მისი  

 განვითარება 

1.5. გლობალუირი კომპანიის კორპორაციული კულტურა 

1.6. კორპორაციული კულტურა საქართველოში 

1.7. კომპანიის კულტურის განვითარების ტენდენციები 2021 წლისთვის 

 თავი 2. კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი  

 გაუმჯობესების მიმართულებები სამეცნიერო ლიტერატურაში 
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 2.1. კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება 

2.2. შეფასების კრიტერიუმები (დომინგის ჯილდო) 

2.3. მენეჯმენტის ხარისხის შეფასება Toyota-ს მაგალითზე 

2.4. მენეჯმენტის ხარისხის შეფასება ‘საქართველოს რკინიგზის’ მაგალითზე 

თავი 3. კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის შეფასების ხერხები, მეთოდები  

 და მაჩვენებლები 

 3.1. კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის შეფასების ხერხები და მეთოდები 

 3.2. საქრთველოს კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის ანალიზი 

 3.3. საქართველოს კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხზე მოქმედ ფაქტორთა 

გამოვლენა 

 3.4. საქართველოს კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის ეფექტიანობის 

მოდელირება 

 3.5. კორპორაციებში მენეჯმენტი როგორც მართვის მეცნიერება და მართვის 

ხელოვნება 

 3.6. საქართველოს კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის აქტუალობა 

 3.7. საქართველოს კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის ამაღლების მიკრო და 

მაკრო ეკონომიკური ხასიათის ღონისძიებათა სისტემა 

3.8. საქართველოს კორპორაციებში მენეჯერული მართვის სტრუქტურა და მისი 

გაუმჯობესების გზები 

დასკვნა და რეკომენდაციები 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

 
ნაშრომის მოკლე დახასიათება 

 
ნაშრომის ლიტერაურულ მიმოხილვაში მოცემულია კორპორაციებში 

მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიმართულების 

საკვლევი თემის აქტუალობა, კვლების მიზანი და ამოცანები, აგრეთვე 

წარმოდგენილია კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და 

პრობლემები ქართულ და უცხოურ სამეცნიერო ლიტერატურაში. ამასთანავე 

გაანალიზებულია მათ მიერ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები.  
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 კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივ შეფასებას და მისი 

გაუმჯობესების მიმართულების მეცნიერული კვლევის აქტუალობას არა მარტო 

თეორიული არამედ უაღრესად დიდი პრაქტიკული მნიშვნელობა ენიჭება.  

კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება და მისი 

გაუმჯობესების მიმართულებები სწორად და სამართლიანად რომ წარიმართოს ის 

უნდა ემყარებოდეს მენეჯმენტის ზოგად პრინციპებს კერძოდ: სისტემურობის, 

მრავალფუნქციონურობის და სხვა.  

კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასების და მისი 

გაუმჯობესების მიმართულებების ზოგადი პრინციპების რეალიზაცია სხვადასხვა 

დარგებში ეხმარება ყველა დონის უმაღლესი რგოლის ხელმძღვანელობას სწორად 

და ეფექტიანად წარმართოს თავისი საქმიანობა ეს იქნება ბიზნესი თუ 

საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვა სფერო.  

ნაშრომის პირველი თავი საქართველოში კორპორაციული კულტურის 

განვითარების მოკლე მიმოხილვა შედგება შვიდი ქვეთავისაგან. 

1.1. საქართველოში კორპორაციული კულტურის განვითარება 

1.2. კორპორაციული კულტურის სამი დონე 

1.3. კორპორაციული კულტურის დადებითი და უარყოფითი ტიპები 

1.4. კორპორაციული კულტურის როლი კომპანიის მართვის სიტემაში და მისი  

 განვითარება 

1.5. გლობალუირი კომპანიის კორპორაციული კულტურა 

1.6. კორპორაციული კულტურა საქართველოში 

1.7. კომპანიის კულტურის განვითარების ტენდენციები 2021 წლისთვის 

ნაშრომის პირველი თავი პირველი ქვეთავი საქართველოში კორპორაციული 

კულტურის განვითარება -განხილულია ”კორპორატიული კულტურის” კონცეფცია 

განვითარებულ ქვეყნებში რომელიც მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრში გამოჩნდა, 

როდესაც აუცილებელი გახდა ურთიერთობების გამარტივება მსხვილ ფირმებსა და 

კორპორაციებში. 

 1970-იან წლებში გამოითქვა მოსაზრება, რომ ორგანიზაციებს აქვთ საკუთარი 

”კულტურები”.ორგანიზაციული კულტურის თეორიას საფუძველი დაუდო 

ანთროპოლოგმა კლიფორდ გერცმა თავის წიგნში "კულტურათა ინტერპრეტაცია", 

რომელიც გამოაქვეყნა 1973 წელს. 
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ცხრილი N1. კორპორაციული კულტურის კომპონენტებია 

 

წყარო: ე. შეინი ორგანიზაციული კულტურა და ლიდერობა 
 

კორპორატიული კულტურის ყველაზე სრულყოფილი და პოპულარული 

გაშუქება Edgar Shane– მა 1981 წელს მიიღო. ორგანიზაციული კულტურის 

სტრუქტურის გაანალიზების შედეგად, ედგარ შინმა წამოაყენა შემდეგი 

პოსტულატები: 

 ნებისმიერი ორგანიზაციის მომავალი განვითარება განისაზღვრება მისი 

წარსული გამოცდილებით, გარდა ამისა, ორგანიზაციული კულტურის ფორმირე-

ბასა და შეცვლაში დიდი როლი ენიჭება ორგანიზაციის ხელმძღვანელობას. სწორედ 

ამიტომ ამ კონცეფციას ეწოდება რაციონალური და ორგანიზაციული კულტურის 

ჩამოყალიბება.  

არტეფაქტები -არის ორგანიზაციული სტრუქტურები და პროცესები, 

ორგანიზაციის შიდა გარემოს აღქმული ფაქტორები 

გამოცხადებული ღირებულებები-გამოცხადებული ღირებულებების ქვეშ 

იგულისხმება ორგანიზაციის წევრების გამონათქვამები და ქმედებები, რომლებიც 

ასახავს ორგანიზაციის საერთო ღირებულებებსა და რწმენას. 

ძირითადი ცნებეი- წარმოადგენს ორგანიზაციის კულტურის საფუძველს, 

რომელიც თანამშრომლებმა შეიძლება არ მიიღონ და უვარგისად მიიჩნიონ.ეს არის 

საფუძველი, რომელიც განსაზღვრავს ორგანიზაციაში ადამიანების ქცევას, 

გარკვეული გადაწყვეტილებების მიღებისას. 

კორპორატიული კულტურის როლი მენეჯმენტის სისტემაში ძალზე 

მნიშვნელოვანია და მისი შემცირება შეიძლება გამოიწვიოს კომპანიის მთლიანობის 

ეფექტურობის დაქვეითებამ. 

 კორპორატიული კულტურის საკითხები განხილული გვაქვს საქართველოს 

და უცხოეთის კორპორაციების მაგალითებზე. საქართველოს მაგალითზე 
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განხილული გვაქვს-თიბისი ბანკი,სილქნეტი,ავერსი,სოკარ ჯორჯია გაზი, 

გუდვილი და ბორჯომის წყლის კორპორაცია. ხოლო უცხოეთის მაგალითზე 

განხილული გვაქვს-ტოიოტა,ამაზონი,გუგლი და სხვა კორპორაციები. მაგალითი-

სათვის მოვიყვანთ Toyota Motor Corporation- ის კულტურის მაჩვენებლებს. 

Toyota Motor Corporation- ის კულტურის მაჩვენებლები. 

 

ნახაზი N 1. Toyota-s კორპორატიული კულტურა  

 წყარო: https://www.emotivebrand.com/company-culture-trends/ 
  

 ნაშრომის მეორე თავი კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება 

და მისი გაუმჯობესების მიმართულებები სამეცნიერო ლიტერატურაში შედგება 

ოთხი ქვეთავისაგან  

 2.1. კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივი შეფასება 

 2.2. შეფასების კრიტერიუმები (დომინგის ჯილდო) 

 2.3. მენეჯმენტის ხარისხის შეფასება Toyota-ს მაგალითზე 

 2.4.მენეჯმენტის ხარისხის შეფასება ‘საქართველოს რკინიგზის’ მაგალითზე 

ნაშრომის მეორე თავი პირველი ქვეთავი კორპორაციებში მენეჯმენტის 

ხარისხობრივი შეფასება განხილულია კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხობრივ 

შეფასებაში კორპორაციებში მიმდინარე საქმეების ხარისხიანად და ოპერატიულად 

შესრულება, კორპორაციის მართვის პროცესში მენეჯმენტმა ყურადღება უნდა 

გაამახვილოს ადამიანთა მიზანმიმართული საქმიანობის შესაბამის კანონებზე, 

ფუნქციებზე და ფორმებზე. დღეისათვის ცნობილია რომ მსოფლიოში ახალი 

ტექნოლოგიები არნახული სისწრაფით ვითარდება ის რაც რამოდენიმე 

https://www.emotivebrand.com/company-culture-trends/
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ათწლეულის წინ წარმოუდგენლად გვეჩვენებოდა ,დღეს კი ჩვენი 

ყოველდღიურობის ნაწილია, ამიტომ კორპორაციის საქმიანობა წარმოუდგენელია 

მენეჯმენტის გარეშე მისი საქმიანობა კორპორაციაში მიმართულია დასახული 

მიზნების მისაღწევად და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გასაუმჯობესლებად.ეს კი 

იმის მაჩვენებელია რომ კორპორაციის ნებისმიერი წარმატება საბაზრო ეკონომიკის 

პირობებში წარმოუდგენელია მენეჯერთა თავდაუზოგავი შრომის და 

ხარისხობრივი მაჩვენებლის გაუმჯობესების გარეშე. ამისათვის აუცილებელია 

გავითვალისწინოთ ISO 9001 სტანდარტით მენეჯმენტის ხარისხის სისტემის -7 

პრინციპი ესენია: მომხმარებელზე ორიენტაცია,ლიდერობა,თანამშრომლების 

დაინტერესება, პროცესებისადმი მიდგომა, გადაწყვეტილებების დროულად 

მიღება,ხარისხობრივი მონაცემების მუდმივად გაუმჯობესება,მენეჯერის 

ურთიერთიბა მომსახურე პერსონალთან. 

ცნობილია საქართველოში და საერთოდ მთელ მსოფლიოში ყველანაირი 

მიღწევები ძირითადად მსხვილი ბიზნესის დამსახურებაა. საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების მიხედვით საქართველოში 

ბოლო ათი წლის მანძილზე კერძო ბიზნესის ზრდა სახეზეა. მაგ: 2008 წელს კერძო 

ბიზნესში დასაქმებული იყო 370 112 კაცი, ხოლო ათი წლის შემდეგ 2018 წელს 

დასაქმებულთა რაოდენობამ კერძო ბიზნესში შეადგინა 680 910 კაცი. ეს კი 

მიგვანოშნებს რომ დასაქმებულთა რაოდენობა ორჯერ და მეტად გაიზარდა. 

ამასთანავე აუცილებელია აღინიშნოს რომ 2008 წელს დამსაქმებელთა თვიურმა 

ანაზღაურბამ შეადგინა 388,8 ლარი, ხოლო 2018 წლისათვის თითოეულ 

მოსამსახურე პერსონალზე შეადგენდა 957.5 ლარს. აქედან გამომდინარე შეიძლება 

დავასკვნათ რომ ანაზღაურება ერთ მომსახურე პერსონალზე სამჯერ და უფრო 

მეტად გაიზარდა, რაც განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით დადებითია და რაც 

საქართველოს ეკონომიკის პირობებში საგრძნობი წინგადადგმული ნაბიჯია. 

აქედან გამომდინარე საქართველოში გაიზარდა გამოშვებული პროდუქციის 

რაოდენობაც 2008 წელთან შედარბით. 2018 წლის პროდუქციის წარმოება თითქმის 

ოთხჯერ გაიზარდა, ესეც ძალზედ წინგადადგმული ნაბიჯია საქართველოსთვის. 

 ეს მონაცემები ცხადად გვეუბნება რომ კორპორაციებში საკმაოდ დიდი 

სამუშაო მიმდინარეობს პროდუქციის რაოდენობრივ და ხარისხობროოვ 

მაჩვენებლის ზრდისათვის, რაც მენეჯმენტის დიდი დამსახურებაა. 



17 

 მენეჯმენტი როგორც მართვის შემადგენელი ეკონომიკური კატეგორია 

მიეკუთვნება ეკონომიკურ მეცნიერებათა რიცხვს,რომელიც შეიძლება განვიხილოთ 

როგორც წარმოების და მომსახურების,ადამიანთა ურთიერთობათა განვითარების 

კანონზომიერებათა შესახებ ცოდნის სისტემა. 

 მენეჯმენტი, როგორც პროცესი მოიცავს კორპორაციებში თანმიმდევრულ 

ფუნქციებს, ფრანგმა მეცნიერმა ანრი ფაიოლმ (1841-1925წწ.)პრაქტიკული 

მენეჯმენტის საქმიანობა 5-ელემენტად დაჰყო ესენია: დაგეგმვა, ორგანიზაცია 

(მართვის აღსრულება) რეგულირება, კონტროილი და(კორდინაცია) აღრიცხვა. 

 მინდა შევეხო თანამედროვე დონეზე მსოფლიოს ქვეყნებში მენეჯმენტის 

თავისებურებებს,რომელიც სხვადასხვა ქვეყნების მიმდინარე პროცესების 

სახეცვლილებებიდან გამომდინარეობს და იძლევა მენეჯმენტის ხარისხობრივ 

შეფასებას და მენეჯმენტის ნაციონალური მოდელების ფორმირების საფუძველს.  

 ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი და აპრობილებული მეთოდია მენეჯმენტის 

ამერიკული მოდელი,მისი ძირითადი მიმართულებაა ინდივიდუალიზმი და 

შედეგებზე(ხარისხზე) ორიენტულობაა. 

 დასავლეთევროპული მეთოდი ამერიკულის მზგავსად აღიარებს რაციონა-

ლურ და უტილიტარისტული მიდგომების საჯიროებას მართვის სისტემებში და 

ამასთანავე ორიენტირებულია ორგანიზაციის ჰუმანეტარული და სოციალურად 

ორიენტირებული საფუძვლების განვითარებაზე,ამ მეთოდის ძირითადი არსი 

მდგომარეობს გადაწყვეტილებების მიღებისას ერთობლივ მუშაობაში, შრომითი 

ურთიერთობების ჰუმანიზაციაში,სოციალური ურთიერთობების სისტემის 

სრულყოფაში, მენეჯმენტის ხარისხობრივ შეფასებაში და სხვა.  

 აქედან დამომდინარე მნიშვნელოვანია საწარმოო პროცესების მართვაში 

ჯგუფური გადაწყვეტილებების მიღება. საწარმოს თანამშრომლებისაგან შემდგარი 

ჯგუფი რეგულარულად თათბირობენ და განსაზღვრავენ საქონლის 

თავისებურების მის გადაჭრის და გაუმჯობესების გზებზე. 
მეორე ქვეთავებში განხილულია შეფასების კრიტერიუმები (დომინგის 

ჯილდო) ტ. კონტი, ორგანიზაციის თვითშეფასების დამფუძნებელი, განსაზღვრავს 

როგორც ორგანიზაციის შესაძლებლობების ანალიზს პრობლემების გადასაჭრელად 

და მიზნის მისაღწევად.  

 ხარისხის დაზღვევის ეროვნული პრემიების თვითშეფასების მეთოდები 
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ზოგიერთი ექსპერტის აზრით, მართვის ხარისხის შეფასების მეთოდებია. ყველა 

ჯილდო განსხვავდება შეფასებული კრიტერიუმებით.  

მართვის ხარისხის შეფასების განხილულ მეთოდებს შორის ჭარბობს ის, 

რომელიც თვისებრივ შეფასებას მოითხოვს, მაგრამ რაოდენობრივ შეფასებაზე 

დამყარებული მეთოდები გამოიყურება ბევრად უფრო გონივრული და ზუსტი. 

 მესამე და მეოთხე ქვეთავში გამხილულია მენეჯმენტის ხარისხის შეფასება 

Toyota-ს და მენეჯმენტის ხარისხის შეფასება ‘საქართველოს რკინიგზის’ 

მაგალითზე 

 Toyota Motor Corporation– ის ძირითადი ინდიკატორებიToyota Motor 

Corporation არის უმსხვილესი იაპონური საავტომობილო კომპანია, რომელიც 

გვთავაზობს ფინანსურ მომსახურებას, კომპანიის მთავარი ოფისი მდებარეობს 

ქალაქ ტოიოტაში, აჩის პრეფექტურაში (იაპონია).  

 მენეჯმენტის ხარისხის შეფასებისას ჩვენ შევისწავლეთ TOYOTA- ას მართვის 

ხარისხის სისტემის მენეჯმენტის ხუთი ფუნქციის ანალიზს. მოდელის ხუთი 

კრიტერიუმიდან შეიცავს ხუთი შეფასების კატეგორიას. თითოეული კატეგორია 

აერთიანებს ოთხ კომპონენტს. მენეჯმენტის ხარისხის შეფასების კრიტერიუმების 

შეჯამება და სტრუქტურა მოცემულია ცხრილი.  

 შეფასების შედეგი ამ კრიტერიუმების შესაბამისად საშუალებას გვაძლევს 

მივიღოთ ინფორმაცია Toyota- ის საქმიანობის შესახებ და ამოვიცნოთ მისი 

სიძლიერე და სისუსტეები. აქედან გამომდინარე, მიღებული შედეგები საშუალებას 

გვაძლევს დავასკვნათ, რომ შესწავლილ საწარმოში მენეჯმენტის სისტემის ხარისხი 

საკმაოდ მაღალია, მან მიაღწია სრულყოფილებას და აქვს მართვის მაღლი ხარისხი. 

 „საქართველოს რკინიგზა“ ქვეყნისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის 

კომპანიაა, რომლის 100%-იანი წილის მფლობელი საქართველოს საპარტნიორო 

ფონდია. კომპანია შედგება სამი ბიზნესერთეულისგან: ინფრასტრუქტურა, 

სატვირთო და სამგზავრო. „საქართველოს რკინიგზა“ მუდმივად ზრუნავს ახალი 

ტვირთების მოზიდვასა და მათი ტრანსპორტირების უსაფრთხოებაზე, მგზავრთა 

მომსახურების გაუმჯობესებაზე, ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციაზე და 

თანამედროვე მართვის სისტემების დანერგვაზე.კომპანიას 2015 წელს მინიჭებული 

აქვს მართვის ხარისხის საერთაშორისო სერტიფიკატი „საქართველოს რკინიგზა“ 

ქვეყნის უმსხვილესი დამსაქმებელია, კომპანიაში 12 000-ზე მეტი ადამიანია 
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დასაქმებული. 

 საქართველოს რკინიგზაში მენეჯმენტის ხარისხის გაუმჯობესება შეიძლება 

განხორციელდეს შემდეგი ორგანიზაციული ცვლილებებით: 

 რაოდენობრივი ცვლილებების გატარება არსებული მენეჯმენტის 

პოტენციალში, არსებული რესურსების უკეთ გამოყენების მიზნით; 

 სტრუქტურული ცვლილებები გატარება საქმიანობის სფეროების, 

ბაზრების, გამოყენებული ტექნოლოგიების შემადგენლობაში; 

 ინოვაციები მომსახურების, სისტემების, მენეჯმენტის ტექნოლოგიებში, 

რაც შესაძლებელს ხდის გაზარდოს მომსახურების ღირებულება 

მომხმარებელთათვის და შეამციროს ხარჯები; 

 საკონტროლო სისტემის ელემენტების საუკეთესო ურთიერთქმედება, 

საკონტროლო სისტემის ინტეგრირება გარე გარემოს ელემენტებთან, 

თანმიმდევრულობის ეფექტის მისაღწევად; 

 ნაშრომის მესამე თავი კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის შეფასების 

ხერხები, მეთოდები და მაჩვენებლები შედგება რვა ქვეთავისაგან. 

 3.1. კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის შეფასების ხერხები და მეთოდები 

 3.2. საქრთველოს კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის ანალიზი 

 3.3. საქართველოს კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხზე მოქმედ 

ფაქტორთა გამოვლენა 

 3.4. საქართველოს კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის ეფექტიანობის 

მოდელირება 

 3.5. კორპორაციებში მენეჯმენტი როგორც მართვის მეცნიერება და მართვის 

ხელოვნება 

 3.6.საქართველოს კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის აქტუალობა 

 3.7. საქართველოს კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის ამაღლების მიკრო 

და მაკრო ეკონომიკური ხასიათის ღონისძიებათა სისტემა 

3.8. საქართველოს კორპორაციებში მენეჯერული მართვის სტრუქტურა და 

მისი გაუმჯობესების გზები 

ნაშრომის მესამე თავი პირველი ქვეთავი კორპორაციებში მენეჯმენტის 

ხარისხის შეფასების ხერხები და მეთოდები განხილულია: საწარმოში მენეჯმენტის 

ხარისხის შეფასების თეორიული ასპექტები, კორპორაციებში ხარისხის მართვის 
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სისტემის ფორმირების მეთოდები და მიდგომები და მენეჯმენტის ხარისხის 

შეფასების პროცესი. 

 კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხი რთული, უნივერსალური კონცეფციაა. 

პრაქტიკაში, მენეჯმენტის ხარისხი შეფასებულია არაპირდაპირი გზით - 

საქმიანობის მიღწეული შედეგებით. ამიტომ, ხშირად მენეჯმენტის ხარისხი 

იდენტიფიცირდება მენეჯმენტის ეფექტურობასა და ეფექტიანობასთან. ამ თემის 

აქტუალურობა განპირობებულია იმით, რომ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 

ხარისხის პრობლემა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ცხოვრების დონის 

გაუმჯობესებაში, ეკონომიკურ, სოციალურ და ეკოლოგიურ უსაფრთხოებაში. 

„მენეჯმენტის ხარისხის“ განსაზღვრისას უნდა იქნას გამოყენებული სასწავლო 

ობიექტის აღწერილობის პრინციპი.მენეჯმენტის ხარისხი უნდა განიხილებოდეს 

და შეფასდეს დონეების მიხედვით, და, შესაბამისად, შეფასების კრიტერიუმები 

განსხვავებული უნდა იყოს თავიანთი ბუნებითა და მასშტაბით.  

 

ცხრილი N 5. საწარმოოს მენეჯმენტის ხარისხის შემადგენელი კომპონემტები 

1)  კორპორაციის მართვის ხარისხი 

2) ხარისხის მართვის სისტემა 
 

ობიექტის მართვის ხარისხი 

3) ფუნქციური სფეროების ხარისხის მენეჯმენტი: კვლევა და განვითარება, 
წარმოება, მარკეტინგი, მომსახურება, ფინანსები და ა.შ. 

4) რესურსების მართვის ხარისხი: მასალა, შრომა, ინფორმაცია და სხვა 

5) შემსრულებელთა ჯგუფების მუშაობის ხარისხი 
 

6) ინდივიდუალური შემსრულებლების მუშაობის ხარისხი. 
 

7) სიტუაციური ფაქტორები,რომლებიც განსაზღვრავენ მართვის ხარისხს 

 
წყარო:https://www.themanager.org/Strategy/Management%20Quality.htm?fbclid=IwAR2om5BH8i
cQXUgK_djxQsmei-lkP2Az0kpOX_mC929Dbt5B7Jng2mei4DQ 

 ამრიგად, მენეჯმენტის ხარისხი არის თვისებების მთლიანობა, რომელიც 

განსაზღვრავს საწარმოს ეფექტური ფუნქციონირებისთვის, განვითარებისა და 

კონკურენტუნარიანობისთვის სათანადო პირობების შექმნის შესაძლებლობას, 

შიდა და გარე გარემოში გარკვეულ ფაქტორებზე გავლენის მოხდენის 

საშუალებების შერჩევით, ინტეგრირებით და გაერთიანებით. საბოლოო ჯამში, ეს 

არის კონკურენტული უპირატესობების წარმოქმნის და რეალიზაციის უნარი, 

https://www.themanager.org/Strategy/Management%20Quality.htm?fbclid=IwAR2om5BH8icQXUgK_djxQsmei-lkP2Az0kpOX_mC929Dbt5B7Jng2mei4DQ
https://www.themanager.org/Strategy/Management%20Quality.htm?fbclid=IwAR2om5BH8icQXUgK_djxQsmei-lkP2Az0kpOX_mC929Dbt5B7Jng2mei4DQ
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ხოლო მენეჯმენტის ხარისხის გაუმჯობესება დაკავშირებულია არა მხოლოდ ამ 

სისტემის მართვის სისტემასა და ამ სისტემის ელემენტებთან დაკავშირებულ 

ცვლილებებთან, არამედ ის წარმოადგენს ცვლილებების მამოძრავებელ ძალას 

ნაშრომის მესამე თავის მეორე ქვეთავი საქართველოს კორპორაციებში 

მენეჯმენტის ხარისხის ანალიზი. ანალიზი ამ სიტყვის ვიწრო გაგებით არის 

ფენომენის ან ობიექტის დაყოფა შემადგენელ ელემენტებად. კორპორაციებში 

მენეჯმენტის ხარისხის ანალიზი აუცილებელია იმ პარამეტრების, ფაქტორების, 

მიზეზების დასადგენად, რამაც გავლენა მოახდინა ორგანიზაციის საბოლოო 

ფინანსურ შესრულებაზე. მენეჯმენტის ხარისხის ანალიზი ითვალისწინებს 

ინდივიდუალური ოპერაციების განხორციელების ეფექტურობასა და 

მომგებიანობას, მენეჯმენტის ხარისხის ანალიზის მიზანია შეაფასოს ორგანიზაციის 

სხვადასხვა სეგმენტის ბიზნეს საქმიანობის ეფექტურობა. მენეჯმენტის ხარისხის 

ანალიზი მომავლისკენ არის მიმართული, ის პერსპექტიულია, რადგან ემსახურება 

პროგნოზირებას, აქტივობების დაგეგმვას, ოპტიმალური გადაწყვეტილებების 

მიღებას და ამით საუკეთესო შესრულების შედეგების მიღწევას. ჩვენ შევაფასეთ 

TOYOTA-ის და „საქართველოს რკინიგზის“ მართვის ხარისხის სისტემის 

მენეჯმენტის ხუთი ფუნქციის ანალიზი. მოდელის ხუთი კრიტერიუმიდან შეიცავს 

ხუთი შეფასების კატეგორიას. თითოეული კატეგორია აერთიანებს ოთხ 

კომპონენტს, შეფასების შედეგი ამ კრიტერიუმების შესაბამისად საშუალებას 

გვაძლევს მივიღოთ ინფორმაცია Toyota- ის და „საქართველოს რკინიგზის“ 

საქმიანობის შესახებ და დიაგნოსტიკური გამოკვლევის შედეგების საფუძველზე, 

ამოვიცნოთ მისი სიძლიერე და სისუსტეები, გაუმჯობესების პრიორიტეტული 

სფეროები და ჩავრთოთ მუშაობის უწყვეტი გაუმჯობესების პრინციპი.  

. ნაშრომის მესამე თავის მესამე ქვეთავი საქართველოს კორპორაციებში 

მენეჯმენტის ხარისხზე მოქმედ ფაქტორთა გამოვლენა. მენეჯმენტის ხარისხი არის 

ორგანიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კონკურენტული 

უპირატესობა, მრავალი მეცნიერისა და კომპანიის ხელმძღვანლის აზრით, 

საწარმოთა მენეჯმენტის ხარისხის თანამედროვე მდგომარეობა მაკრო და 

მიკროეკონომიკური დონეზე არ აკმაყოფილებს დროის მოთხოვნებს და მოითხოვს 

მისი გაუმჯობესების გზების ძიებას. როგორც მრავალ დონის კონცეფცია, 

მეწარმეობის მენეჯმენტის ხარისხი, დამოკიდებულია მენეჯერების კომპეტენცი-



22 

აზე, საწარმოს ადაპტირებაზე გარე გარემოს ცვლილებებთან და მის კონკურენტ-

უნარიანობაზე. როგორც მენეჯმენტის ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემის 

გადაჭრის მთავარი გზა, შემოთავაზებულია პერსონალის პოლიტიკის შეცვლა, 

მენეჯერული სიახლეების დანერგვა, ადმინისტრაციული აპარატის მუშაობაში 

თანხვედრის უზრუნველყოფის კონცენტრირება.  

ნაშრომის მესამე თავის მეოთხე ქვეთავი საქართველოს კორპორაციებში 

მენეჯმენტის ხარისხის ეფექტიანობის მოდელირება. 

თანამედროვე პირობებში, კორპორაციის ფუნქციონირების ერთ-ერთი 

ყველაზე მნიშვნელოვანი პირობაა მისი ინოვაციური განვითარება და ეფექტური 

მართვის სისტემის ჩამოყალიბება. 

 პერსონალის მართვის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც 

დააკმაყოფილებს როგორც საწარმოს ეკონომიკის ამაღლების კონცეფციას, ასევე 

ახალ ხარისხობრივ მდგომარეობაში გადასვლას, ასევე თითოეული თანამშრომლის 

შრომითი პოტენციალის ყველაზე ეფექტურად გამოყენებისას,განიხილება, როგორც 

მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგიური პრობლემა, რომელსაც მეცნიერები და 

პრაქტიკოსები აწყდებიან ეკონომიკის სფეროში.თანამედროვე მენეჯმენტის ეფექ-

ტურობის შეფასებისას. მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება უახლესი ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების გამოყენების დონეს, რადგან ინფორმაციის შეგროვებისა და 

დამუშავების სიჩქარე გავლენას ახდენს მენეჯმენტის გადაწყვეტილებების ხარისხსა 

და ეფექტურობაზე.ინფორმაციული ტექნოლოგიები ითვალისწინებს ინფორმაციის 

შეგროვებას, დამუშავებას, შენახვას, განაწილებას და გამოსახვას, რაც მნიშვნე-

ლოვნად ამცირებს ინფორმაციული რესურსების გამოყენების პროცესების სირთუ-

ლეს, რაც აუცილებელია მენეჯმენტის გადაწყვეტილების მისაღებად. მართვის 

პროცესების ინფორმაციული მხარდაჭერა ხელს უწყობს მეცნიერულად მიღებულ 

გადაწყვეტილებების მზა კონსულტაციებისა და რჩევების სახით, ალტერნატივების, 

სცენარების სხვადასხვა ფენომენისა და პროცესების განვითარებას. 

 პერსონალის მართვის სისტემის ხარისხის და ეფექტურობის შესაფასებლად, 

ზოგი მკვლევარი სამ ათეულზე მეტ კრიტერიუმს იყენებს, როგორიცაა შრომის 

ნაყოფიერება, შრომის ეფექტურობა, შრომის ინტენსივობა, შრომის სოციალურ-

ეკონომიკური ეფექტი და ა.შ. ორგანიზაციის პერსონალის მართვის ეფექტურობის 

შეფასება დიდწილად განისაზღვრება საკუთარი პერსონალის მართვის სამსახურის 
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საქმიანობის შეფასებით. აქ ბევრია დამოკიდებული მათ თანამშრომლებზე და 

კორპორატიულ კულტურაზე. 

ნაშრომის მესამე თავის მეხუთე ქვეთავი კორპორაციებში მენეჯმენტი როგორც 

მართვის მეცნიერება და მართვის ხელოვნება. ბიზნესის სფეროში წარმატებები 

ბევრადაა დამოკიდებული მართვის თეორიისა და დაგროვებული პრაქტიკული 

გამოცდილების ცოდნასა და მათ სწორად გამოყენებაზე. მენეჯმენტი ჩამოყალიბდა 

ცოდნის დამოუკიდებელ დარგად, მეცნიერებად XX საუკუნეში. იგი შედარებით 

ახალი მეცნიერებაა და მის სამშობლოდ ითვლება აშშ. (მენეჯმენტის შესახებ 

ლიტერატურის ავტორები უმთავრესად ამერიკელებია.) მენეჯმენტი ცალკე 

დისციპლინაა, უფრო ზუსტად, დისციპლინათაშორისი დარგია, რომელსაც უწოდე-

ბენ „მმართველობით აზრს“. მასში ჰარმონიულად შერწყმულია მმართველობითი 

ხელოვნებით გამდიდრებული მეცნიერება, გამოცდილება, „ნოუ ჰაუ“. მენეჯმენტის 

მნიშვნელობა განსაკუთრებით ნათლად წარმოჩნდა გასული საუკუნის 30- იან 

წლებში. ეს ის პერიოდია, როდესაც შეიქმნა გიგანტური კორპორაციები, რომლებიც 

ფლობდნენ უზარმაზარ ეკონომიკურ, საწარმოო, მეცნიერულ ტექნიკურ 

პოტენციალს, რამაც დასაბამი მისცა“მენეჯერთა რევოლუციას“. მენეჯმენტს, 

როგორც მეცნიერებას გააჩნია შესწავლის თავისი საგანი, თავისი სპეციფიკური 

პრობლემები და მათი გადაწყვეტის მეთოდები (მიდგომები). ამ მეცნიერული 

დისციპლინის საფუძველს შეადგენს მართვის შესახებ საუკუნეების მანძილზე 

დაგროვილი პრაქტიკული ცოდნა, მართვის კონცეფციები, წესები და ფორმები. 

მენეჯმენტის შინაარსი ის არის, რომ იგი ავლენს მართვის კანონებსა და 

კანონზომიერებებეს, რომელთა საფუძველზეც ყალიბდება მართვის თეორია. 

მენეჯმენტის შესწავლის საგანია მართვის ურთიერთობები ანუ ურთიერთობები 

ადამიანებს შორის მართვის პროცესში.  

 ნაშრომის მესამე თავის მეექვსე ქვეთავი საქართველოს კორპორაციებში 

მენეჯმენტის ხარისხის აქტუალობა. თემის აქტუალობა - კორპორაციებში 

მენეჯმენტის ხარისხზე ყურადღების გამახვილება ხელს უწყობს მასში მიმდინარე 

საქმეების ხარისხიანად და ოპერატიულად მართვას, პროგნოზირებას მოვლენათა 

განვითარების და შესაბამისად ორგანიზაციების, კორპორაციების, მისიის, 

პოლიტიკის და სტრატეგიის შემუშავებას. მართვის პროცესში მენეჯმენტი, 

შეიმუშავებს და ასახვს ადამიანთა მიზანმიმართული საქმიანობის კანონებსა და 
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კანონზომიერებებს, ფუნქციებს, პრინციპებს, მეთოდებს და ფორმებს. 

დღესდღეობით გამართული ორგანიზაციის სამეურნეო საქმიანობა ქვეყნების 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში წარმოუდგენელია მენეჯმენტის გარეშე, 

რომელსაც შეიძლება უწოდოთ ბიზნესის მართვის ფილოსოფია. მენეჯერთა 

ბრძოლის მთავარი ინსტრუმენტებია ინფორმაცია, იდეები, გადაწყვეტილებები. 

ისინი მუდმივად იბრძვიან ამ საშუალებებით ყოველდღიურად, ყოველთვიურად 

და ყოველწლიურად. ზოგი იღწვის იმისათვის, რომ გადარჩეს კონკურენტულ 

გარემოში, გაიმარჯვოს, მეტი წარმატება მოიპოვოს და დაიმკვიდროს ადგილი. ამ 

ყოველივეს კარგად ათვითცნობიერებენ მენეჯერები და ისისნი სწავლობენ 

მუდმივად, იკვლევენ და ეძებენ ახალ მეთოდებს და საშუალებებს. 

 ნაშრომის მესამე თავის მეშვიდე ქვეთავი საქართველოს კორპორაციებში 

მენეჯმენტის ხარისხის ამაღლების მიკრო და მაკრო ეკონომიკური ხასიათის 

ღონისძიებათა სისტემა. საქართველოში, კომპანიათა მომგებიანობასა და ფინანსურ 

მდგრადობასთან ერთად, აქტუალობას იძენს მათი რიალობისა და ინფორმაციული 

გამჭვირვალობის საკითხები, რაც უზრუნველყოფს აქციონერთა და ინვესტორთა 

უფლებების დაცვას რომელთაც, დიდი მნიშვნელობა გააჩნიათ კომპანიათა საინვეს-

ტიციო მიმზიდველობის შეფასებისა და, მთლიანად, ქვეყნის ეკონომიკაში ინვესტი-

ციების მოზიდვის საკითხების გადაჭრისათვის. ევროკავშირ-საქართველოს 

ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებებიდან გამომდინარე, 

უნდა მოხდეს კორპორაციული მართვის პრინციპების, კომპანიათა ღიაობისა და 

ინფორმაციული გამჭვირვალობის პროცედურების დაახლოვება ევროკავშირის 

მიდგომებთან. 

ნაშრომის მესამე თავის მერვე ქვეთავი საქართველოს კორპორაციებში მენეჯე-

რული მართვის სტრუქტურა და მისი გაუმჯობესების გზები. კორპორაციული 

მართვის თემა საფონდო ბაზრის მოთხოვნებიდან წამოვიდა. კერძოდ, თემის 

აქტუალობა მცირე აქციონერების პრობლემებმა განაპირობა. რაც უფრო კარგად 

მუშაობს სააქციო საზოგადოება და ეფექტიანია კორპორაციული მართვა, მით უფრო 

მეტი ინვესტიციის მოზიდვა ხდება საწარმოში. რაც უფრო განვითარებულია 

ქვეყანა, პრემიუმი მით უფრო მეტია კორპორაიცულ მართვაში. 

ტერმინი „კორპორაციული მართვა“ (Corporate Governance) პირველად 1984 

წელს გამოიყენა პროფესორმა რობერტ იან(ბობ) ტრიკერმა თავისი ნაშრომის 
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სათაურად და იგი, დღემდე, სამართლიანად, ითვლება ამ ტერმინის ფუძემდებ-

ლად. მანვე გამიჯნა ერთმანეთისაგან კორპორაციული მართვა და ბიზნესის 

მენეჯმენტი. 

 მსოფლიო ბანკის ყოფილი პრეზიდენტის - ჯეიმს ვულფენსონის განმარ-

ტებით, „კორპორაციული მართვა ეხება კომპანიების კეთილსინდისიერებას, 

გამჭვირვალობასა და ანგარიშვალდებულებას; ეფექტიანი კორპორაციული მართვა 

ისეთივე საკვანძოა ეკონომიკური განვითარებისათვის, როგორც ეფექტიანი საჯარო 

მმართველობა“ (CACG Guidelines – Principles of Corporate Governance in the 

Commonwealth towards global competiteveness and economic accountability; November, 

1999; p.1) 

 Financial Times-ში, 1997 წელს გამოქვეყნებული განმარტების თანახმად: 

„კორპორაციული მართვა“, ვიწრო გაგებით, შეიძლება განიმარტოს, როგორც 

კომპანიის ურთიერთობა თავის აქციონერებთან, უფრო ფართო გაგებით კი, 

როგორც მისი ურთიერთობა საზოგადოებასთან.  

 კორპორაციული მართვის სახელმძღვანელოს ავტორები, რობერტ ა. ჯ. მონკსი 

და ნელ მინოუ ფართო აზრს დებენ ზემოთ აღნიშნულ ცნებაში და კორპორაციულ 

მართვას განიხილავენ, როგორც ურთიერთობებს სხვადასხვა მხარეებს შორის, 

კორპორაციის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და განვითარებისათვის (Robert A.G. 

Monks and Nell Minow, Cambridge M.A., 1995, p.1). 

 კორპორაციული მართვის სისტემის საფუძველს წარმოადგენს აზრის 

გამოთქმის და კომპანიის მენეჯერთა საქმიანობაზე ეფექტიანი შიგა კონტროლის 

განხორციელება მფლობელების (ინვესტორების) მხრიდან.  

 საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Standard&Poor’s გვთავაზობს 

კორპორაციული მართვის შემდეგ განმარტებას: „კორპორაციული მართვა - ეს არის 

გზა, რომელიც კომპანიას აძლევს საშუალებას დანერგოს ორგანიზებისა და მართვის 

ისეთი მექანიზმები, რის მიხედვითაც კომპანიის ყველა ფინანსურად 

დაინტერესებული მხარე შეძლებს მიიღოს კომპანიის შემოსავლებისა და აქტივების 

სამართლიანი ფასი“ (Bradley, Nick, “Corporate Governance: A risk worth messuring?”; 

Collection “Corporate Governance and Practice”; D. Geeta Rani, R.K. Mishra; New Delhi, 

2008; p.237).უცხოელ ინვესტორთა მიერ აღიარებული წესების არსებობა და 

ეროვნული კომპანიების მიერ მათი დაცვა წარმოადგენს კაპიტალის მოზიდვის 
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პროცესში მნიშვნელოვან კონკურენტულ უპირატესობას. ამიტომ, მართებულად 

არის საყოველთაოდ აღიარებული მოსაზრება, რომლის თანახმად, „კორპო-

რაციული მართვა არის სისტემა, რომლის მეშვეობითაც კომპანიები იმართება, 

კონტროლდება და რეგულირდება ურთიერთობებით კომპანიის მენეჯმენტს, 

დირექტორთა საბჭოს, აქციონერებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის. 

 

დასკვნა 

 კორპორატიული კულტურა იმ ღირებულებებს,სტანდარტებსა და რწმენებს 

გულისხმობს, რომლებიც ორგანიზაციას ახასიათებს. კარგი კორპორატიული 

კულტურა ნებისმიერი ორგანიზაციის გამართულად მუშაობისთვისაა აუცილებე-

ლი. ჯანსაღ კორპორატიულ გარემოს თანამშრომლების პროდუქტიულობის ზრდა 

შეუძლია, ხოლო არაჯანსაღმა გარემომ შეიძლება კომპანიის ზრდა შეაჩეროს ან 

ბიზნესის წარუმატებლობაც გამოიწვიოს. 

 კორპორატიული კულტურის პრინციპები ხელს უწყობს საწარმოს მიზნებისა 

და სტრატეგიის განხორციელებას, უზრუნველყოფს საწარმოს გამჭვირვალე და 

ეფექტურ მართვას. ამასთანავე კორპორატიული კულტურა განიხილება, როგორც 

მთავარი მექანიზმი, რომელიც უზრუნველყოფს საწარმოს ეფექტურობის 

პრაქტიკულ ზრდას. კორპორატიული კულტურა თანამედროვე საწარმოებისთვის 

უნდა გახდეს მათი ეფექტური განვითარების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 

სტრატეგიული მიზანი. 

 კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხი და მისი გაუმჯობესება არის 

ორგანიზაციის მიმართულება, მენეჯმენტის კვალიფიკაციის მაღალი დონე 

პერსონალის მართვის მისაღწევად. მრავალი კორპორაცია მოითხოვს ბიზნესის 

კეთების მიდგომების სერიოზულ რეორგანიზაციას და მართვის მეთოდების 

ცვლილებებს. საწარმოს და მენეჯმენტის შეფასება მისი განვითარების საწყისი 

ეტაპია, ბიზნეს პროცესების გაუმჯობესების გზების მოძიება, ორგანიზაციის 

ძლიერი და სუსტი მხარეების დადგენა. XXI-ე საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე და 

მომავალშიც პროდუქციისა და მომსახურების ხარისხის განსაზღვრა კონკურენ-

ტუნარიანობის ძირითი ფაქტორი იყი, რომელიც განსაზღვრავს საწარმოოს 

კონკურენტუნარიანობას რაც შესაბამისად მოქმედებს ეკონომიკის განვითარებაზე. 

აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას რომ ხარისხის მართვა ხელს უწყობს არა 
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მარტო ხალკეული მეწარმეთა პრობლემების აგდაჭრას, არამედ იგი დაკავშირე-

ბულია მოსახლეობის ცხოვრების დონის და ხარისხის ამაღლების საერთო 

ეროვნულ პრობლემასთან. საერთოდ კპრპორაციეში უნდა გაჩნდეს უნარი რათა 

მუდმვად შესთავაზონ მომხმარებ;ლებს მეტი სიაახე მიიღონ და სწრაფად 

განახორციელონ ისეთი გადაწყვეტილებები რომელიც გრძელვადიან პიროპბებში 

მოუტანს გარკვეულ წარმატებას. ბიზნესში წარმატებები ძირითადად 

დამოკიდებულია პრაქტიკულ გამოცდილებაზე, ცოდნაზე და მის პრაქტიკაში 

სწორად გამოყენებაზე. ასეთი მიდგომა გაუადვილებს მენეჯერს დაინახოს 

კორპორაციის, ორგანიზაციის მიმართულება და დასახული მიზნების უფრო 

ეფექტურად შესრულება.  

 1.კორპორაციებში ხარისხის ამაღლება როგორც წესი იწვევს ეკონომიკური 

ეფექტიანობის გაზრდას, ამცოირებს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის ვადებს რაც 

თავის მხრივ უზრუნველყოფს რესურების რაციონალირ გამოყენებას და ამცირებდს 

არასაწარმოო ხარჯებს. ყოველივე ეს ამაღ;ებს წარმოებული პროდუქციის 

კონკურენტუნარიანობას, ხელს უწყობს ექსპორტის გაფართოებას და საგრძნობლად 

ზრდის საგარეო ვაჭრობის მიმართულებათა ეფექტიანობას.  

 2.კორპორაციის, ფირმის, საწარმოოს გამართულად მუშაობის და გადარჩენის 

აუცილებელ პირობას წარმოადგენს: (საწარმოოს მოცულობის, მოგების, სამეურნეო 

საქმიანობა და მართვის შედეგიანობის მაჩვენებლი, ბაზროს მდგომარეობა, 

მწარმოებლურობა, მომსახურე პერსონალის კვალიფიკაცია, პროდუქციის ხარისხსი 

და ფინანსური შედეგი) ყველა დასახელებული მიმართულებებოის კონტროლი. 

 3.კვლევების შედეგად გამოიკვეთა რომ მენეჯმენტის უმთავრესი ფუნქციის 

დაგეგმვის მიმართულება ხარისხის უზრუნველყოფაშია ის კორპორაციები აღწევენ 

უპოირატესობას ბაზარზე რომლებშიც დაგეგმვას ექცევა ძირითადი ყურადღება. 

განსაკუთრევით აღსანიშნავია პერსპექტიული და მიმდინარე დაგეგმვა და 

ოპერატიულ საწარმოო დაგეგმვის მიმართულება. აგრეთვე აუცილებელია რომ 

გეგმებში ფაქტიური მდგომარეობის ცვლილებაც კი სასწრაფოდ აისახოს და მოხდეს 

შესაბამისი ჩასწორება. 

 4.კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის სისტემა გვეხმარება მუდმივად და 

თანმიმდევრულად განვახორციეოლოდ მონიტორინგი და ვუზრუნველყოთ 

ხარისხი. ნებისმიერი ოპერაციის შესრულების შემდეგ. ყოველივე ეს აუმჯობესებს 
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საწარმოში ხარისხის მიმართულებას ზრდის პროდუქტიულობის საბაზრო წილს, 

მოგებას და აუმჯობესებს ურთიერთობებს ორგანოზაციის შიგნით. 

 5.კორპორაციებში კვლევებმა აჩვეა რომ მენეჯმენტის ხარისხის ძირითად 

მაჩვენებლად მიჩნეულია მენეჯერული გადაწყვეტილებების სისტემური ხარისხი, 

რაც გულისხმობს მენეჯერის აზროვნების წესს. იგი ხელს უწყობს მენეჯერებს 

საწარმოოს მართვაში დაინახონ საწარმოო გარე სამყაროსთან გადაჯაჭვული 

შემადგენელი ნაწილების მთლიანოთ ეს კი ეხმარება მენეჯერს საწარმოოს არსის 

უკეთ გარკვევაში და დასახული მიზნის უფრო ხარისხიანად შესრულებაში 

 6.საკითხდა დეტალური ანალიზით და დიდი სიზუსტით შეიძლება 

მივხვდეთ თუ რა საკითხებს უთმობს ყურადღებას მენეჯმენტი ყოველდღიურად 

და სისტემურ საქმიანობაში. რა მიმართულებას აქცევს ყველაზე მეტ დროს, რა 

მიმართულებით ხარჯავს საწარმო ყველაზ ემეტ ფულს და მენეჯერულ რესურსს. 

ამასთანავე უნდა ვიცოდეთ თუ რაზე უნდა ფიქრობდეს და მუშაობდეს მენეჯმენტი 

მისი საქმიანობიდან გამომდინარე და რამდენად სწორი მიმართულების იხარჯება 

მენეჯმენტის ძალისხმევა სხვადასხვა საკითხების გადაჭრისას და რამდენად 

ურთიერთობაშია საწარმოო სტრატეგია და სტრუქტურა ერთმანეთთან.  

 7.კორპორაციებში აუცილებელია კადრების კვალიფიკაციის ამაღლება, რაც 

საშუალებას მისცემს დასაქმებულებს, დააკმაყოფილონ თანამედროვე პერსონალი-

სადმი ხარისხზე წაყენებუ მოთხოვნები, რაც გამოიწვევს წახალისებისათვის დამა-

ტებითი ფინანსური რესურსების გამოყენებას და კადრების დენადობის შეჩერება. 

 8.აუცილებელია კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის ამაღლების მიზნით 

სოციალურად ორიენტირებული მექანიზმების დანერგვა, როგორც საზღვარგა-

რეთის ქვეყნებში, ისე საქართველოში. ასევე აუცილებლად არის მიჩნეული 

კორპორაციებში მენეჯმენტის ეფექტიანობის ახალი კრიტერიუმების დანერგვა, 

რომლის თანახმად, მენეჯმენტის ეფექტიანობის განსაზღვრა მოხდება როგორც 

ეკონომიკური ისე სოციალური მაჩვენებლების მიხედვითაც. 

 9.კორპორაციებში რომ მენეჯმენტი იყოს აქტიური და საბოლოოდ დადებითი 

შედეგი იქნეს მიღწეული, კორპორაციის მენეჯმენტის ხარისხის შეფასება უნდა 

მოხდეს იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად ეფექტიანად მიიღება გადაწყვეტი-

ლებები მსოფლიოში და საქართველოში არსებული მდგომარეობის 

გათვალისწინებით.  
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 10. ჩემს მიერ გაანალიზებულ კომპანიებში მენეჯმეტის ხარისხის ამაღლება 

გამოიწვია გარკვეული წარმატება პროდუქციის ხარიხის კონტროლის მუდმივმა 

პროცესმა მიაღწია და შეინარჩუნა წამროებული პროდუქციის მაღალი ხარისხი, 

გაიზარდა მოგება და შემცირდა ფასი ბაზარზე რამაც მაქსიმალურად 

დააკმაყოფილა მომხმარებილს მოლოდინი და მოთხოვნები 

 

 ნაშრომის აპრობაცია  
 სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაზე 2020-

2022 წლებში დაცული იქნა სამი კოლიქვიუმი და ორი თემატური სემინარი: 

კოლოქვიუმები: 

1.კოლოქვიუმი 1-საქართველოს კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის 

შეფასების კვლევა და გაუმჯობესების მიმართულებათა განსაზღვრა 24.02.2021  

2.კოლოქვიუმი 2-მენეჯმენტის როლი პროდუქციის გაყიდვების და სავაჯრო 

ურთიერთობების გაფართოვებაში 28.07.2021  

3.კოლოქვიუმი 3-საქართველოს კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხი და 

მართვის პრინციპები 19.02.2022 

 

 სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

 

სამეცნიერო სტატიები:  

1.ნ.ბლიაძე- მენეჯმენტის ხარისხის გაუმჯობესების გზები და 

საშვალებები.სტუ სოციალური ეკონომიკა 21-საუკუნის აქტუალური 

პრობლემები.საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი ჟურნალი. N4 თბ. 

2019 წ. 81-85 გვ. 

2.ნ.ბლიაძე- მენეჯმენტი საწარმოოს ხარისხის გასაუმჯობესებლად. სტუ 

სოციალური ეკონომიკა 21-საუკუნის აქტუალური პრობლემები.საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და რეფერირებადი ჟურნალი. N1 თბ. 2020წ. 55-57 გვ. 

3.ნ.ბლიაძე- კორპორაციული კულტურის კონცებციის ისტორია. სტუ 

სოციალური ეკონომიკა 21-საუკუნის აქტუალური პრობლემები.საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და რეფერირებადი ჟურნალი. N2-3თბ. 2020წ. 62-67 გვ. 
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4.ნ.ბლიაძე- მენეჯმენტის ხარისხის შეფასება სამეცნიერო ლიტერატურაში. 

სტუ სოციალური ეკონომიკა 21-საუკუნის აქტუალური პრობლემები. საერთა-

შორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი ჟურნალი. N 4 თბ. 2020წ. 38-44 გვ. 

5.ნ.ბლიაძე- შრომის მენეჯმენტი სტუ სოციალური ეკონომიკა 21-საუკუნის 

აქტუალური პრობლემები.საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი 

ჟურნალი. N 1 თბ. 2021წ. 50-55 გვ. 

 კონფერენციები 

1. ნ.ბლიაძე. 4- საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია,შრომების კრებული-

2,”გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გადაწყვეტილებები“ სტუ-ში 

2020წ.26 ივნისი. 44-49 გვ. 

2.ნ.ბლიაძე,მ.ბლიაძი,ს.ბლიაძე- კორპორაციის პერსონალის მენეჯმენტი .5- 

საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია,შრომების კრებული-2,”გლობალიზაცია 

და ბიზნესის თანამედროვე გადაწყვეტილებები“ სტუ-ში 2021წ. 19-21 მაისი.43-46 გვ. 

3.ნ.ბლიაძე,მ.ბლიაძე- ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების ტენდენციები. 

XX1V-ინტერნაციონალური „ონლაინ“კომფერენცია,ევროპის მეცნიერებათა 

აკადემიაში,გერმანია 16.02.2022წ. (სერთიფიკატი). 9-გვ. 

  

  

  

 


