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პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები   

გვერდი 4 - 56 -დან  

პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები  

სავარჯიშო 1: ინსტიტუციონალური მიდგომა განვითარებისადმი 

სასწავლო მაგალითი: „ადგილს გააჩნია მნიშვნელობა“ 

სტეინ კრისტიანსენი ინდონეზიის მეფრინველეობის ანალიზს მიძღვნილ პუბლიკაციაში 

განიხილავს ეკონომიკურ საქმიანობაზე ინსტიტუციური თავისებურებების გავლენას. 

ადგილობრივ ინსტიტუციური კონტექსტის ერთ-ერთი ასეთი ფაქტორია ინფორმაციის 

ასიმეტრია, როდესაც მეფრინველეობის მცირე ფერმის მფლობელები, როგორც წესი, განიცდიან 

ბაზრის შესახებ დროული და სრული მონაცემების ნაკლებობას, იქნება ეს მომარაგება თუ 

პროდუქციის რეალიზაცია. ცოდნის ამგვარი ნაკლებობა მართალია კარგად არის გააზრებული 

და გაცნობიერებული ფერმერის მიერ, აღიქმება შემაფერხებელ გარემოებად, დაბრკოლებად, 

მაგრამ ფერმერს არ ძალუძს შეცვალოს მოცემულობა.  

ინფორმაციის ასიმეტრიასთან ერთად ვლინდება უფრო რთული ხასიათის პრობლემატიკაც, რაც 

უკავშირდება სრულფასოვანი საოპერაციო საქმიანობისათვის საჭირო ტექნოლოგიურ ცოდნას 

ანუ ეგრეთწოდებულ know how -ს. ფერმერი ხშირად არ აცნობიერებს, ან არ ანიჭებს სათანადო 

მნიშვნელობას კომპეტენციის ნაკლებობას და იმ კონკურენტულ უპირატესობებს, რაც ცოდნასა 

და ამ ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას მოაქვს. ასე მთელი რიგი მიზეზების გამო 

(მეფრინველეობის დარგში მოქმედი ოლიგოპოლიები, ეროვნული ვალუტის დევალვაცია და 

სხვა), ადგილობრივ ბაზარზე ფრინველის საკვების ფასი, რომელიც ინდონეზიაში შემოდის 

ჩინეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, 40%-ით აღემატება საშუალო ფასს 

გლობალურ ბაზარზე. მიუხედავად ამისა ფრინველის საკვები ქვეყნის შიგნით წლებია ძალზედ 

მცირე მოცულობით იწარმოება სწორედ იმის გამო, რომ ინდონეზიელი ფერმერები არ ფლობენ 

საკვებწარმოების ტექნოლოგიებს.  

ამასთან, ამგვარი დამოკიდებულება ვერ აიხსნება მხოლოდ და მაინცდამაინც უმეცრებით. 

ხშირად, ფერმერს უბრალოდ არ გააჩნია ახალი ტექნოლოგიის დანერგვის შესაძლებლობა 

(მაღალი კაპიტალური დანახარჯი კაპიტალის სიძვირესთან ერთად და სხვა) ან იგი არ 

შეესატყვისება ფერმის საოპერაციო გარემოს (მანქანა-დანადგარებისა და მასალების 

მომწოდებელთა სიმცირე, ინფრასტრუქტურის ხარვეზები, ლოჯისტიკის სირთულეები და სხვა). 

ასევე, ავტორი ყურადღებას ამახვილებს ისეთ შემაკავებელ ფაქტორებზე, როგორიცაა ახალი 

ტექნოლოგიის კონკურენტი ფერმის მიერ იოლად გადაღების შიში, გავლენიანი წრეების მიერ 

ცოდნის გავრცელების მიზანმიმართული შეფერხება მათ ხელთ არსებული ფორმალური თუ 

არაფორმალური ბერკეტების გამოყენებით და სხვა. როგორიც არ უნდა იყოს მიზეზები, სახეზეა 

ფერმერი, რომელიც არ ან ვერ იყენებს შესაძლებლობას და ვერ ცვლის არსებულ ვითარებას 

დავალება  

გთხოვთ გაეცნოთ სასწავლო მაგალითს და მოემზადოთ მისი განხილვისათვის. 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები   

გვერდი 5 - 56 -დან  

კითხვები სასწავლო მაგალითის განხილვისათვის 

გთხოვთ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები სასწავლო მაგალითში აღწერილ ადგილობრივ 

ინსტიტუციურ კონტექსტზე: 

 რაში ვლინდება ინფორმაციის ასიმეტრია, როგორც ადგილობრივი ინსტიტუციური 

კონტექსტის ერთ-ერთი თავისებურება? 

 რა შეგიძლიათ გვითხრათ ტექნოლოგიური ცოდნისა და know-how -ს თაობაზე? 

 კიდევ რა აფერხებს ტექნოლოგიის გამოყენებასა და დანერგვის? 

 რა შეგიძლიათ გვიამბოთ ცოდნის გავრცელებაზე? 

 როგორ გესმით გამონათქვამი - „ადგილს გააჩნია მნიშვნელობა (localities matter)“? 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები   

გვერდი 6 - 56 -დან  

სავარჯიშო 2. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება 

პირობა 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება შედარებით ახალი კონცეფციაა (ტერმინი წინა 

საუკუნის 70 -ანი წლებიდან გამოიყენება).  ქვემოთ ცხრილის სახით მოცემულია ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების განმარტება, წინაპირობა, სფერო, მიზანი, პროცესი, პრინციპები და 

მაგალითი. 

დავალება 

გთხოვთ გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილს და დააკავშიროთ ერთმანეთთან პირველი და 

მეორე სვეტის შესაბამისი უჯრები. 

კითხვები სავარჯიშოს განხილვისათვის 

გთხოვთ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება: 

 როგორ გესმით ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია? 

 როგორ გესმით ტერმინი „ფუნქციური ზონა“? 

 როგორ გესმით ტერმინი „პოლიტიკის ფორმირება“ და რითი განსხვავდება იგი 

ტერმინისაგან „პოლიტიკის დაგეგმვა“? 

 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება პოლიტიკის ფორმირების წარმმართველ ძალად 

მიიჩნევს ადგილობრივ დაინტერესებულ მხარეებს. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? 

 როგორ გესმით ტერიტორიული და სექტორული ინტეგრაცია? 

 როგორ გესმით მმართველობის ინტეგრაცია ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე? 

 რა შეგიძლიათ გვიამბოთ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროცესზე? 

 თქვენ გაეცანით ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მაგალითს. ამგვარი 

პროგრამები საქართველოშიც ხორციელდება. რა არის ძირითადი განსხვავება? 

 როგორ გესმით ტერმინი „პროცესის მფლობელი“ (process ownership)? 
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ცხრილი „ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება“ 

მახასიათებელი აღწერა  

განმარტება  ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება  ეყრდნობა  ადგილისათვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ ფაქტორებსა  და  მის შინაგან რესურსებს, იქნება  ეს 
მდებარეობა , სასარგებლო წიაღისეული, ადამიანური კაპიტალი, ინფრასტრუქტურა , მმართველობით-ადმინისტრაციული მექანიზმები, სამართლებრივი 
ბაზა  თუ სხვა  და  განსაზღვრავს რა  უნდა  გაკეთდეს იმისათვის, რომ ადგილმა  სრულად აითვისოს თავისი პოტენციალი. 

წინაპირობა  ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება  ეფუძნება  თანამონაწილეობას, ტერიტორიულ და  სექტორულ კოორდინაციას, მმართველობის ინტეგრაციას 
ადგილობრივ და  ეროვნულ დონეზე, ინკლუზიურ და  თანაბარ ეკონომიკურ ზრდას. 

ფოკუსი /სფერო ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება  წარმოადგენს ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების თანამონაწილეობით პროცესს გარკვეული 
ტერიტორიისათვის (მაგალითად, ქალაქისა  და  შემოგარენის ფუნქციური ზონა , რამდენიმე მუნიციპალიტეტისაგან შემდგარი ფუნქციური ზონა , ცალკეული 
მუნიციპალიტეტი თუ სხვა ), რომელსაც წარმართავს ადგილობრივი ხელსუფლება , ბიზნეს-წრეები და  სამოქალაქო საზოგადოება . 

მიზანი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის ფორმირებისათვის პირველ რიგში მნიშვნელოვანია  ადგილობრივ კონკურენტულ უპირატესობათა  
და  ბაზრის კონიუნქტურის ცოდნა , შემდეგ ბიზნეს შესაძლებლობათა  გააზრება  და  ფასეულობის ჯაჭვის ანალიზი, რათა  საბოლოოდ განისაზღვროს და  
გატარდეს ბიზნესის ხელშემწყობი ღონისძიებები. 

პროცესი ადგილის ეკონომიკური და  სოციალური განვითარება , რაც აისახება  როგორც ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე (შემოსავალი, პროდუქტიულობა , დასაქმება  თუ 
სხვა) ასევე მოსახლეობის კეთილდღეობაზე (ცხოვრების ხარისხი, ჯანმრთელობა , განათლება , ინკლუზია , კულტურული იდენტობა , რეალიზაციის 
საშუალება , გარემო თუ სხვა ). 

პრინციპები რამდენიმე მეზობლად მდებარე მუნიციპალიტეტი ერთ კლიმატურ ზონაშია  განლაგებული და  ხასიათდება  ერთგვაროვანი კულტურული არტეფაქტები. 
ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრთან ერთად ისინი ახდენენ ადგილობრივი ტურისტული რესურსის (მაგალითად, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, 
ბუნებრივი ლანდშაფტი, ხალხური რეწვის სახელოსნოები თუ სხვა) იდენტიფიკაციას და  კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროექტების მეშვეობით ცდილობენ 
აქციონ ტურისტული დანიშნულების მიმზიდველ ადგილებად. განათლების სამინისტროსთან ერთად მუშაობენ ადგილობრივი ექსკურსიამძღოლების 
პროფესიული განათლების საკითხზე.   

მაგალითები ბოლო წლების წარმატება  ეკონომიკური ზრდისა  და  სიღარიბის აღმოფხვრის მიმართულებით, ხასიათდება  მზარდი უთანაბრობით ტერიტორიებს შორის. 
გაჩნდა  ეკონომიკური და  სოციალური ზრდის ხელახალი გააზრების აუცილებლობა , სადაც უთანაბრობა  და  გარიყვა  შეუთავსებელი იქნება  პროგრესთან, 
ხოლო ადგილის განვითარების წარმმართავი ძალა  ადგილობრივი სახელისუფლებო ინსტიტუტებით, ბიზნესითა  და  სამოქალაქო საზოგადოებით იქნებოდა  
წარმოდგენილი. 
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სავარჯიშო 3. განვითარების პროექტი და პროგრამა 

პირობა  

ცხრილში მოცემულია დებულებათა წყვილები, რომლებიც აღწერენ სამუშაოს ორგანიზების 

განსხვავებულ ფორმებს. 

N დებულება  წარმოადგენს თუ არა  პროექტს 

(დიახ , არა   ) 

1 

ნარჩენების გატანისა  და  დასუფთავების მუნიციპალური მომსახურება    

მყარი ნარჩენების გადამამუშავებელ სიმძლავრეთა  მშენებლობა  
რომელიმე მუნიციპალიტეტში 

 

2 

ტურისტული დანიშნულების ადგილის მარკეტინგული კამპანია , რომელიც 
შვებულებების სეზონს უძღვოდა  წინ 

 

ტურისტული დანიშნულების ადგილზე მოქმედი ტურიზმის საინფორმაციო 
ცენტრის საქმიანობა , რომლის შედეგად სტუმარს მიეწოდება  
ინფორმაცია , მათ შორის მარკეტინგული ხასიათის 

 

3 

პროფესიული სასწავლებლის საქმიანობა , რომელიც ამზადებს 
ექსკურსიამძღოლებსა  და  ტურისტულ გიდებს 

 

ტურისტული დანიშნულების ადგილზე დასაქმებული რამდენიმე ათეული 
თვითნასწავლი ექსკურსიამძღოლისა  და  ტურისტული გიდის გადამზადების 
კურსი 

 

4 

ამბულატორიის შენობის რეაბილიტაცია  და  აღჭურვა  მჭიდროდ 
დასახლებულ ტერიტორიულ-ადმინისტრაციულ ერთეულში 

 

ამბულატორიის ფუნქციონირება  - პაციენტების მომსახურება   

დავალება 

გთხოვთ გაეცნოთ ცხრილში მოცემულ დებულებათა წყვილებს და მონიშნოთ რომელი 

დებულება წარმოადგენს პროექტს და რომელი არ შეიძლება იქნას მიჩნეული ამგვარად.
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სავარჯიშო 4: განვითარების პროექტი პროგრამის სტრუქტურაში 

სიმულაცია 

2017 წლის გაზაფხულიდან ჯგუფი, რომელიც აერთიანებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

„საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის“, მუნიციპალიტეტის „ეკონომიკური სამსახურის“ 

და „ინფრასტრუქტურის სამსახურის“ სპეციალისტებს, რამდენიმე აქტიურ ფერმერს და სოფლის 

მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი საწარმოების მფლობელებს, ახორციელებს 

საქმიანობას მუნიციპალიტეტის მაღალმთიან სოფლებში.  

ჯგუფი იკვლევს მემცენარეობისა და მეცხოველეობის ტექნოლოგიებს, რომელთა დანერგვა 

გაზრდიდა მცირე მიწიანი ფერმის პროდუქტიულობას, გააუმჯობესებდა პროდუქციის ხარისხს, 

შეამცირებდა დანახარჯს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს „კვლევით ცენტრთან“ ერთად 

მიმდინარეობს ამგვარი მეთოდების გამოცდა ადგილობრივ პირობებში და ადაპტაცია. ხდება 

მათი გავრცელების გზების შესწავლა, რისთვისაც გამოიყენება სადემონსტრაციო ნაკვეთები. 

ამავე ინიციატივის ფარგლებში ჯგუფის წევრები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტში მცენარეთა 

დაცვის საშუალებათა და სათესლე მასალის ხარისხის კონტროლში, მუშაობენ ამ პროდუქციის 

მომწოდებლებთან. ჯგუფის ხელმძღვანელი ამბობს: „ჩვენ მომავალი წლის ბოლოს ვასრულებთ 

მუშაობას ამ მიმართულებით და გვინდა შეიცვალოს სოფლის მეურნეობის არსებული პრაქტიკა, 

წესები, ტრადიცია. ფერმერები უნდა  ეძებდნენ და პოულობდნენ ახალ, უფრო ეფექტურ 

ტექნოლოგიებს, თანამშრომლობდნენ ამ საკითზე ერთმანეთთან და შესაბამის 

ორგანიზაციებთან. წინააღმდეგ შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის შემოსავლიანობის ზრდა 

მიუღწეველი ოცნება რჩება, ან მხოლოდ მოკლევადიანი, ეპიზოდური, არა მდგრადი ეფექტის 

სახეს მიიღებს, ჩვენი ბიუჯეტიდან გაწეული სოციალური ინვესტიციები კი უშედეგო 

აღმოჩნდება.“ 

კიდევ ერთი მიმართულება, გულისხმობს კოოპერაციის წახალისებას, რაც „კოოპერატივების 

განვითარების სააგენტოსთან“ კავშირში ხორციელდება და სოფლის-მეურნეობის სახელმწიფო 

სტრატეგიის ერთ-ერთი პრიორიტეტია. სასწავლო ტურებთან ერთად გამოიყენება სასოფლო-

სამეურნეო კოოპერატივების დაფინანსების სხვადასხვა სქემები (სესხის გარანტია, სესხის 

სუბსიდია და მონაცვლეობითი ფონდი, გრანტი). ამის გამო ინტერვენციის ბიუჯეტი საკმაოდ 

მოცულობითია და ჯგუფი საერთაშორისო დონორების დახმარებას იყენებს: „კოოპერაცია 

მნიშვნელოვანია, რადგან აძლიერებს მცირე მიწიანი ფერმერის პოზიციას ბაზარზე. ეს ეხება, 

როგორც პროდუქციის რეალიზაციას ასევე ნედლეულისა და მასალის შესყიდვას,“ გვიზიარებს 

თავის მოსაზრებას ჯგუფის ხელმძღვანელი.   

პარალელურად, ჯგუფი მუშაობს რამდენიმე სხვა მნიშვნელოვან საკითხზე. მიმდინარეობს 

სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებთან მისასვლელი გზების და ხიდების, საქონლის 

დასაწყურებლების რეაბილიტაცია, რაშიც „რეგიონში განსახორციელებელი პროექტების 

ფონდის“, მუნიციპალიტეტში მოქმედი მსხვილი ბიზნეს-კომპანიების სოციალური 

პასუხისმგებლობის პროგრამების და მუნიციპალიტეტის საკუთარი სახსრები გამოიყენება. 

დაზიანებული გზის საფარისა და ხიდების გამო ფერხდება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

ტექნიკის გადაადგილება, ირღვევა აგრო ვადები, რაც უარყოფითად აისახება სოფლის 
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მეურნეობის პროდუქტიულობაზე, ზრდის მოსავლის დანაკარგს. ასევე მიმდინარეობს 

სადრენაჟე და საირიგაციო სისტემების რეაბილიტაცია, რაც „მუნიციპალური განვითარების 

ფონდთან“ და „საქართველოს მელიორაციასთან“ ერთად ხორციელდება. სარწყავი წყლის 

მიწოდება და სრულფასოვანი დრენაჟის მეშვეობით საძოვრების ფართობის ზრდა 

მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობისათვის.   

კიდევ ერთი მიმართულებაა განათლების სამინისტროსთან და სასწავლო დაწესებულებებთან 

ურთიერთქმედება სოფლის მეურნეობის დარგის ადგილობრივი სპეციალისტების პროფესიული 

და უმაღლესი განათლების საკითხებზე, ფერმერთა სწავლების თემაზე. 

დავალება 

გთხოვთ გაეცნოთ ტექსტს, გამოსახოთ მასში აღწერილი პროექტები და პროგრამა დიაგრამის 

სახით, ისე როგორც ნაჩვენებია სასწავლო მასალაში, და მოემზადოთ დისკუსიაში 

მონაწილეობისათვის. 
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კითხვები სავარჯიშოს განხილვისათვის 

გთხოვთ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება: 

 რატომ უნდა მივიჩნიოთ ძალისხმევა მიმართული სოფლის მეურნეობის ახალი 

ტექნოლოგიების დანერგვა-გავრცელებაზე პროექტად? დაასაბუთეთ თქვენი პასუხი 

(გამოიყენეთ სასწავლო მასალაში მოცემული პროექტის მახასიათებლები). 

 დაასახელეთ პროექტის რამდენიმე ღონისძიება და რამდენიმე მოსალოდნელი შედეგი. 

რითი განსხვავდება ღონისძიება და მოსალოდნელი შედეგები?  

 რითი განსხვავდება სასწავლო მაგალითში აღწერილი მოსალოდნელი შედეგები 

ერთმანეთისაგან?  

 რითი განსხვავდება ტერმინი „მოსალოდნელი შედეგი“ ტერმინისაგან „მიზანი“? 

 სასწავლო მაგალითზე დაყრდნობით, რა არის პროგრამა?  

 რაში მდგომარეობს სასწავლო მაგალითში წარმოდგენილი განვითარების ჰიპოთეზა? 

 როგორ გესმით მდგრადი ეფექტის იდეა? 

 რატომ უნდა მივიჩნიოთ სასწავლო მაგალითში აღწერილი პროგრამა ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების ნიმუშად? 

 როგორ გესმით სექტორული კოორდინაცია? როგორ გესმით მმართველობის ინტეგრაცია 

ადგილობრივ და ეროვნულ დონეზე? 

 საქართველოს თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მსგავსი პროგრამები ხორციელდება, რა 

არის სასწავლო მაგალითში აღწერილი სიტუაციის ძირითადი განსხვავება. 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები   

გვერდი 12 - 56 -დან  

სავარჯიშო 5: პროექტის შემუშავების პროგრესული პრინციპი 

პირობა 

ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე ილუსტრაციული დებულება, რომელიც აღწერს საქმიანობის 

სფეროს დავიწროებასა და დეტალიზაციას ოთხი სხვადასხვა პროექტისათვის: 

A. სასაწყობე და სამაცივრე მეურნეობების მშენებლობა და ოპერირება კერძო-საჯარო 

პარტნიორობის პირობებზე; 

B. მცირე ფერმერთა და აგრო-ბიზნესის ხელშეწყობა; 

C. პროფესიული კოლეჯების სამშენებლო პროფესიათა სასწავლო პროგრამების მუდმივი 

სრულყოფა და საწარმოო პრაქტიკის ბაზით უზრუნველყოფა;  

D. აგრო-სესხის სუბსიდია მცირემიწიანი ფერმერებისათვის და დამწყები მეწარმეებისათვის 

სოფლად; 

E. დამსვენებელთა სასტუმრო მომსახურების გაუმჯობესება;  

F. ლოჯისტიკისა და სასაწყობე  მომსახურების განვითარების ხელშეწყობა; 

G. სამშენებლო პროფესიათა შრომის ბაზარზე სათანადო კვალიფიკაციის მქონე ადამიანთა 

წილის  ზრდა; 

H. მცირე და საოჯახო სასტუმროების მფლობელთა სწავლება სასტუმრო მომსახურების 

სტანდარტებისა და მომხმარებელთან ურთიერთობის თემაზე. 

დავალება 

გთხოვთ გადაიტანოთ დებულების აღმნიშვნელი ასოები ქვემოთ მოცემული ცხრილის შესაბამის 

უჯრაში: 

N საქმიანობათა  სფეროს  თავდაპირველი ვერსია  - 
ფართო ფოკუსი მოკლებული დეტალებს 

საქმიანობათა  სფეროს 
შემდგომი დავიწროება  და  

დეტალიზაცია  

საქმიანობის სფეროს 
ვიწრო, მკაფიო ფოკუსი და  
ჯეროვანი დეტალიზაცია  

1 სიღარიბის დაძლევა  რეგიონში, სადაც სოფლის 
მეურნეობა  და  მასთან დაკავშირებული ბიზნეს-
საქმიანობა   წარმოადგენს მოსახლეობის დიდი ნაწილის 
თვითდასაქმების ერთადერთ საშუალებას 

_____ _____ 

2 ტურიზმის განვითარება  რეგიონში, რომელიც საზაფხულო 
დასვენების მიმზიდველი ადგილია  საშუალო შემოსავლის 
მქონე ადამიანებისათვის _____ _____ 

3 მეხილეობით დაკავებულ მსხვილ ფერმერულ მეურნეობათა  
და  ფერმერთა  გაერთიანებების მხარდაჭერა  პროდუქციის 
შენახვა-რეალიზაციის პროცესში _____ _____ 

4 საწარმოო და  სამოქალაქო მშენებლობის დარგის 
განვითარების ხელშეწყობა  

_____ _____ 
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სავარჯიშო 6. პროექტის სასიცოცხლო ციკლი  

პირობა 

ქვემოთ ცხრილში მოცემულია პროექტის სასიცოცხლო ციკლის ძირითადი მოქმედებები, 

შემავალი და გამავალი დოკუმენტაცია, ძირითადი გადაწყვეტილებები. თანმიმდევრობა 

შეგნებულად არის დარღვეული. 

N პროექტის სასიცოცხლო ციკლის ძირითადი ნაბიჯები 

1 გადაწყვეტილება პროექტის დაფინასების თაობაზე 

2 პროექტის კონცეფციის შემუშავება 

3 ხელშეკრულების გაფორმება და დაფინანსება 

4 პროექტის განხორციელებადობის საბოლოო შეფასება 

5 პროექტის განხორციელებადობის წინასწარი შეფასება 

6 პროექტის კონცეფციის დოკუმენტი 

7 ხელშეკრულება პროექტის განხორციელების თაობაზე 

8 არსებული მდგომარეობის შესწავლა (მაგალითად, საჭიროებათა ანალიზი) და პროექტის 

იდეის გენერირება 

9 პროექტის საბოლოო შეფასების ანგარიში 

10 გადაწყვეტილება პროექტის შემუშავების თაობაზე 

11 საპროექტო წინადადების დოკუმენტი 

12 განხორციელება და პროექტის მსვლელობის მონიტორინგი 

13 მონიტორინგის ანგარიშები (მაგალითად, ყოველთვიური ანგარიში პროექტის 

მიმდინარეობაზე და შუალედურ შედეგებზე) 

14 პროექტის დაგეგმვა და საპროექტო წინადადები შემუშავება 

14 ძირითადი ჩარჩო დოკუმენტები (მაგალითად, რეგიონის განვითარების სტრატეგია, 

დარგობრივი პოლიტიკა) 

16 პროექტის შედეგების შეფასება 

დავალება 

გთხოვთ, განსაზღვროთ სწორი თანმიმდევრობა და გადაიტანოთ ცხრილში მოცემული ნაბიჯები 

პროექტის სასიცოცხლო ციკლის დიაგრამაზე.
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სავარჯიშო 7. პროექტის განხორციელებადობის შეფასება 

პირობა 

პროექტის განხორციელებადობის შეფასების დროს, პასუხი უნდა გაეცეს სულ მცირე შემდეგ 

კითხვებს: 

1. მიზანშეწონილია პროექტი სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით? 

2. ეფექტურია განვითარების ჰიპოთეზა? 

3. მდგრადი აღმოჩნდება პროექტის შედეგად მომხდარი ცვლილება? 

4. რეალისტურია პროექტი ტექნოლოგიური და საოპერაციო თვალსაზრისით? 

5. ხელმისაწვდომია შესაბამისი ფონდები? 

6. რამდენად ლეგიტიმურია პროექტი? 
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დავალება 

განსაზღვრეთ რომელი განმარტება შეესაბამება თითოეულ კითხვას? 

N კითხვის მოკლე განმარტება  

 კითხვა  პასუხობს რამდენად გონივრულია  მოცემულ პრობლემათა  გადაჭრისა  თუ საჭიროებათა  დაკმაყოფილებისათვის 
შემოთავაზებული ღონისძიებები (მაგალითად, გზა  თუ საბაგირო მაღალმთიანი სოფლის სატრანსპორტო მიმოსვლისა  და  
მობილობის გაუმჯობესებისათვის, ახალი ჭაბურღილი ადგილზე თუ მაგისტრალური მილსადენი მოშორებული 
მდებარეობის სათავო ნაგებობიდან, ეშელონირებული ჰოსპიტალების სისტემა  თუ ეფექტური პირველადი ჯანდაცვა , 
სასწრაფო დახმარების მანქანების მდიდარი ავტო-პარკითა  და  სანიტარული ავიაციით). 

 სწავლობს პროექტის ბიუჯეტით განსაზღვრული კაპიტალური და  საოპერაციო დანახარჯების დაფინანსების 
ხელმისაწვდომ წყაროებს, ახდენს მათ ანალიზს და  შედარებას (მაგალითად, კაპიტალის ღირებულება , სესხის დაფარვის 
განრიგი, უკუგება  ინვესტიციაზე, პროექტის ეფექტის მონეტარული სიდიდის დღევანდელი ღირებულება  და  სხვა) 

 მოიცავს სამართლებრივ ექსპერტიზას, მარეგულირებელ ბაზასთან შესაბამისობის შეფასებას (მაგალითად, გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასება), თავსებადობას ადგილობრივი ჰაბიტატის სოციალურ-კულტურალურ გარემოსთან, 
ტრადიციებსა  და  წეს-ჩვეულებებთან, ცხოვრების წესთან. 

 კითხვა  აფასებს მოვლა-პატრონობისა  და  საოპერაციო საქმიანობის დანახარჯებს (მაგალითად, რამდენი საბავშვო 
ბაღის რეაბილიტაცია  განხორციელდეს მოცემულ პერიოდში, თუ პროგრამული ბიუჯეტით ამ ვადისათვის 
გათვალისწინებულია  ამა  და  ამ მოცულობის მიმდინარე ხარჯი სკოლამდელი განათლებისათვის), პროექტით მიღწეულ 
ცვლილებათა  სიცოცხლისუნარიანობას (მაგალითად, განაგრძობს საქმიანობას პროექტის დახმარებით დაფუძნებული 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი). 

 კითხვა  მოიცავს ინფორმაციას ადგილზე არსებული ექსპერტიზის (know-how) შესახებ, სწავლობს საჭირო 
აღჭურვილობისა  და  მასალის ხელმისაწვდომობას, შესაბამისი კვალიფიკაციის ადამიანების არსებობას ადგილზე, 
პროექტით მოთხოვნილი ინსტიტუციური შესაძლებლობების მქონე განმახორციელებელი ორგანიზაციებისა  და  
მომწოდებლების არსებობას, ადგილობრივ ინფრასტრუქტურასა  და  სისტემებს თუ სხვა .  

  კითხვა  ვერ იქნება  დაყვანილი რაიმე მარტივ პროცედურამდე (მაგალითად, ხარჯებისა  და  ეფექტის შედარებითი 
ანალიზი) და  დამოკიდებულია  მნიშვნელობაზე, რომელსაც ადამიანები ანიჭებენ პროექტის მოსალოდნელ სოციალურ-
ეკონომიკურ ეფექტს. იგი უფრო პოლიტიკური დიალოგის ან დებატების საგანია  იმაზე, პასუხობს თუ არა  პროექტი 
არსებულ საჭიროებას, პრიორიტეტულია  თუ არა  აღნიშნული საჭიროება , გონივრულია  თუ არა  სოციალურ-ეკონომიკური 
ეფექტისა  და  ინვესტიციის შეფარდება  და  სხვა . 

 

 

. 
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პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

სავარჯიშო 8. მმართველობით გადაწყვეტილებათა ფორმები 

პირობა 

[_____] მიიღება ერთი ადამიანის მიერ მოცემულობის შესწავლის, ალტერნატივათა განსაზღვრის, 

მათი სარგებლიანობის შეფასების საფუძველზე. გადაწყვეტილების მიმღები ეყრდნობა [_____]. 

გადაწყვეტილება ინდივიდუალურია მაშინაც, როდესაც გადაწყვეტილების მიმღები პირი 

გაივლის კონსულტაციას გადაწყვეტილების საგანზე სხვადასხვა დაინტერესებულ პირთან, 

შემდეგ კი [_____]. ერთობლივი ანუ კოლექტიური გადაწყვეტილება თანამონაწილეობითია. იგი 

შეიძლება იქნას მიღებული [_____]. კენჭის ყრა შეიძლება იყოს ღია ან დახურული. კენჭისყრის 

შედეგი შეიძლება განისაზღვროს მარტივი უმრავლესობით ან რაიმე სხვა წესით (მაგალითად 

ხმათა 2/3 -ით). კენჭისყრას შესაძლებელია წინ უსწრებდეს [_____]. კენჭისყრისათვის 

გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა შეიძლება მიმართონ [_____].  [_____] კოლექტიური 

გადაწყვეტილების ერთ-ერთი ფორმაა. 

აღწერითი სკოლა ცდილობს შეისწავლოს გზები, რომლითაც ადამიანები გადაწყვეტილებას 

იღებენ და ცდილობს უპასუხოს [_____]. საპირისპიროდ, [_____] შეიმუშაოს გადაწყვეტილების 

მიღების “საუკეთესო” საშუალებები ცდილობს რა  უპასუხოს კითხვას „როგორი უნდა იყო 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესი.“ 

სტრუქტურირებული გადაწყვეტილების დროს გადაწყვეტილების მიმღები პირები 

ალტერნატივათა შეფასებისა და პრიორიტეტის დადგენისათვის მიმართავენ [_____] (შეწონილი 

ჯამი, შეწონილი ნამრავლი, თ. საატის ანალიტიკური იერარქიის მეთოდი და სხვა), რომლებიც 

უმეტეს წილად ნორამტიული სკოლის მონაპოვარს წარმოადგენენ. აღნიშნულ მოდელებს 

კომპენსატორული ეწოდება, რადგან ხშირად ალტერნატივათა შეფასება [_____]. ასე ამა თუ იმ 

ალტერნატივის რაიმე თვისების ნაკლოვანება, შეიძლება გაწონასწორდეს - კომპენსირებულ იქნას 

- სხვა თვისების უპირატესობით. ასევე ხშირად გამოიყენება ტრანზიტორულობის პრინციპი, 

რომლის თანახმად თუ პირველი ალტერნატივა სჯობს მეორეს, ხოლო [_____]  𝐴 > 𝐵 ∪ 𝐵 > 𝐶 ⟹

𝐴 > 𝐶. სტრუქტურირებული მეთოდების გამოყენებას სხვადასხვა შეზღუდვა გააჩნია. ერთ-ერთი 

მაგალითი ცნობილია [_____], როდესაც ერთსა და იგივე სიტუაციაში სხვადასხვა მეთოდი 

სხვადასხვა გადაწყვეტილებას კარნახობს გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს. 

ნაკლებად სტრქუტურირებულ, ან კიდევ ორგანულ, ბუნებრივ გადაწყვეტილებათა შესწავლაში 

აღწერითი სკოლის წარმომადგენლებს მიუძღვით დიდი დამსახურება. ამერიკელი ფსიქოლოგი 

გ. კლეინი მიიჩნევდა, რომ ადამიანები მიმართავენ გადაწყვეტილების ამ გზას [_____], 

ინფორმაციის ნაკლებობის პირობებში თუ სხვა. ერთ-ერთი მაგალითია “მზამზარეული 

(recognition primed decision)” გადაწყვეტილება. ადამიანი ცდილობს [_____] და მიმართოს 

მოქმედებას, რომელიც იმ დროს გამართლებული აღმოჩნდა. სახეზეა გარკვეული ანალოგია ჰ. 

საიმონის შეხედულებებთან “დამაკმაყოფილებელი” გადაწყვეტილების თაობაზე, რომლის 

მიხედვით ადამიანი როგორც წესი კმაყოფილდება [_____] და არ იღწვის  მიანცდამაინც 

საუკეთესო, მაქსიმალურად მომგებიანი მოქმედების გზის ძიებისაკენ. მსგავსია გადაწყვეტილება 
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ავტორიტეტული ადამიანის მაგალითის გამოყენებით, როდესაც  [_____], ან ეგრეთ წოდებული 

“საერთო (generic)” სტრატეგია, როდესაც [_____] საკუთარ პრაქტიკაზე თუ სხვა. ინტუიტიურ 

გადაწყვეტილებებს მიეკუთვნება “ბრმა” გადაწყვეტილებაც.  

გამოჩენილმა ამერიკელმა ფსიქოლოგმა კ. ლევინმა დიდი წვლილი შეიტანა სწავლის 

მნიშვნელობაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, როდესაც ადამიანი [_____] პოულობს 

მოქმედების სწორ გზას. ბუნებრივია, ამ პროცესში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება უკუკავშირის 

მექანიზმს. 

ნორმატიული სკოლა ცდილობს შეიმუშაოს  [_____], აღწერილობითი მიდგომა კი ცდილობს 

შეისწავლოს გზები, რომლითაც [_____]. 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

გვერდი 19 - 56 -დან  

დავალება 

გთხოვთ ქვემოთ ცხრილის სახით მოცემული ფრაზებითა და დებულებებით შეავსოთ ტექსტში 

გამოტოვებული ადგილები:   

N გამოტოვებული ადგილი და /ან ფრაზა 

1 ალტერნატივათა შეფასებას ქულების მეშვეობით  

2 მივბაძავთ სხვას 

3 გადაწყვეტილების მიღების “საუკეთესო” საშუალებები 

4 კენჭისყრის გზით  

5 სხვადასხვა მათემატიკურ მეთოდს 

6 მეტ-ნაკლებად მისაღები, ოპტიმალური გადაწყვეტილებით 

7 ერთპიროვნული გადაწყვეტილება 

8 რთულ, სწრაფად ცვალებად გარემოში 

9 “მიამსგავსოს” მოცემულობა მისთვის წარსულიდან ცნობილ სიტუაციას  

10 “გადაწყვეტილების მიღების პარადოქსის” სახით 

11 საკითხის განხილვა (დებატები, დისკუსია) 

12 გადმოგვაქვს გამართლებული მეთოდები და მიგნება 

13 საკუთარ გამოცდილებას, შეხედულებებსა და ფასეულობათა სისტემას 

14 თავად განსჯის გაითვალისწინოს თუ არა რჩევები 

15 ადამიანები გადაწყვეტილებას იღებენ 

16 კონსენსუსი 

17 ცდითა და შეცდომით 

18 მეორე სჯობს მესამეს, მაშინ მესამეს თავისთავად პირველიც სჯობს 

19 მათ თვისებათა სიმრავლის ერთობლივ განხილვას ეყრდობა 

20 კითხვას „როგორი არის გადაწყვეტილების მიღების პროცესი“ 

21 ნორმატიული სკოლა ცდილობს 

 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

გვერდი 20 - 56 -დან  

სავარჯიშო 9. სტრატეგიული არჩევანი საშუალო შეწონილი ქულით 

პირობა 

განათლება ეკონომიკური განვითარების წინაპირობაა. განიხილება არჩევანი ორ ალტერნატივას 

შორის: 

A. არსებულ საჯარო სკოლებში ინკლუზიური სწავლების პროგრამის ამოქმედება 

ბავშვებისათვის განვითარების შეფერხებით (ბავშვები ისწავლიან თავიანთ თანატოლებთან 

ერთად საჯარო სკოლაში); 

B. ახალი სკოლა ინტერნატის ამოქმედება ბავშვებისათვის განვითარების შეფერხებით. 

ანგარიშგასაწევია რამდენიმე მოსაზრება (კრიტერიუმი). კერძოდ: 

1. განათლების სამინისტრო შეუერთდა საერთაშორისო კონვენციას, რომელიც 

ავალდებულებს სახელმწიფოს შეიმუშავოს ინტეგრაციის პოლიტიკა ბავშვებისათვის 

განვითარების შეფერხებით. ინკლუზიური სწავლება ამგვარი პოლიტიკის ნაწილი უნდა 

გახდეს. 

2. დღეისათვის განათლების სახელმწიფო პოლიტიკა ინსტიტუციური. ბიუჯეტით 

გათვალისწინებულია სკოლა-ინტერნატების მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება, ასევე 

კაპიტალურ ფონდები მათი განახლება-მშენებლობისათვის. თუ ინტეგრაციის ახალი 

პოლიტიკა შეცვლის არსებულს, მას შესაბამისი საბიუჯეტო გადაწყვეტილებაც მოყვება და 

გამოიყოფა დაფინანსება ინკლუზიური სწავლებისათვის.  

3. ინკლუზიური განათლების პროგრამა შედარებით იაფია, ხოლო მისი სოციალური ეფექტი 

უფრო გამოხატული, რადგან ბავშვები პირველივე კლასიდან ღია საზოგადოებაში 

იზრდებიან და სოციალური ადაპტაციის მრავალ უნარ-ჩვევას იძენენ. 

4. მოკლევადიანი ამოცანების ჭრილში, წმინდა ტექნიკური და საოპერაციო მოსაზრებებით, 

სკოლა-ინტერნატის ამოქმედება უფრო მარტივია. მის ამოქმედებას ერთ წელზე ნაკლები 

ესაჭიროება და ბავშვები შეძლებენ მიიღონ განათლება. ინკლუზიური სწავლების პროგრამა 

ბევრად უფრო რთულია განხორციელების თვალსაზრისით, მისი ამოქმედება მოითხოვს 

დროს, დაკავშირებულია მრავალ რისკთან; 

5. სამართლიანობის განცდა და სხვა ჰუმანისტური მოსაზრებები ითხოვს ადამიანებს 

თანაბარი შესაძლებლობები მიეცეთ. ეს მიმზიდველს ხდის ინკლუზიური სწავლების 

პროგრამას. 

დავალება 

სტრატეგიული არჩევანი მულტიფაქტორული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით საშუალო 

შეწონილ ქულაზე დაყრდნობით ხდება. გთხოვთ მოცემული მაგალითისათვის გამოიყენოთ 

მულტიფაქტორული ანალიზის ცხრილი მოცემული ქვემოთ და გააკეთოთ არჩევანი.  



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 
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გვერდი 21 - 56 -დან  

მულტიფაქტორული ანალიზის ცხრილი 

მულტიფაქტორული ანალიზის ცხრილი 1. თანხვედრა  
პოლიტიკურ 
კონტექსტთან 

2. ფინანსური 
სიცოცხლის-
უნარიანობა  

3. კაპიტალური 
ინვესტიციის და  

ეფექტის 
შეფარდება  

4. ტექნიკური და    
საოპერაციო 
სიმარტივე 

5. შესაბამისობა  
თანაბარი 
უფლებების 
პრინციპთან 

სულ 

წონა  

______ ______ ______ ______ ______ 100% 

ალტერნატივა : „A. ინკლუზიური 
სწავლება“ 

______ ______ ______ ______ ______ ______ 

ალტერნატივა  „B. სკოლა-ინტერნატი“ 

______ ______ ______ ______ ______ ______ 

 

 

 

 

 

 

 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

გვერდი 22 - 56 -დან  

სავარჯიშო 10. გადაწყვეტილების ხე 

პირობა 

ზღვისპირა ფუნქციური რეგიონის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის ჭრილში 

განიხილება ორი ალტერნატიული საინვესტიციო პროექტი. ერთი პროექტი კერძო-საჯარო 

პარტნიორობის ფარგლებში გულისხმობს საზღვაო ნავსადგურის გადაიარაღებას, ფარვატერის 

გაღრმავებას, რამდენიმე ახალი ნავსადგომის მოწყობას, სასაწყობო მეურნეობისა და 

ტერმინალების ტევადობის გაზრდას, შიდა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განახლებას, 

სადისპეჩერო და ლოჯისტიკური ოპერაციების შემდგომ ავტომატიზაციასა და სრულყოფას. ეს 

ყოველივე გაზრდიდა ტვირთგამტარიანობას წლიურ 4.5 მილიონ ტონამდე. მეორე პროექტი 

ასევე კერძო-საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში გულისხმობს რეგიონზე გამავალი შემოვლითი 

გზის მონაკვეთის მშენებლობას, რაც გაზრდიდა ტვირთის საავტომობილო გადაზიდვებს.  

პირველი პროექტის შემთხვევაში, შესაძლოა მოვლენათა განვითარება სამი სხვადასხვა სცენარის 

მიხედვით:  დაბალი ტვირთბრუნვა, რომლის შემთხვევაში ნავსადგურის 20 წლიანი ოპერირების 

შედეგად მიღებული ეკონომიკური სარგებლის დისკონტირებული მონეტარული სიდიდე იქნება 

500 მილიონ ერთეულს; თვირთბრუნვის ზომიერი მაჩვენებელი, რომლის შემთხვევაში იგივე 

სიდიდე გაუტოლდება 600 მილიონ ერთეულს; ინტენსიური ტვირთბრუნვა, რომლის 

შემთხვევაში იგივე სიდიდე მიაღწევს 700 მილიონ ერთეულს. შესაბამისად, უმნიშვნელო 

ტვირთბრუნვის სცენარით განვითარების ალბათური შეფასება შეადგენს 25%, ზომიერი 

ტვირთბრუნვის 65%, ხოლო ინტენსიური ტვირთბრუნვის 10%.  

მეორე პროექტის შემთხვევაში შესაძლებელია მოვლენათა განვითარება ორი სცენარით: საგზაო 

გადაზიდვები უმნიშვნელო ზრდა, რის შემთხვევაში გზის 20 წლიანი ოპერირების შედეგად 

მიღებული ეკონომიკური სარგებლის დისკონტირებული მონეტარული სიდიდე იქნება 800 

მილიონი ერთეული; საგზაო გადაზიდვების გამოხატული ზრდა, რის შემთხვევაში იგივე 

სიდიდე გაუტოლდება 900 მილიონ ერთეულს. შესაბამისად, საგზაო გადაზიდვების 

უმნიშვნელო ზრდის სცენარით მოვლენათა განვითარების ალბათური შეფასება შეადგენს 70%, 

ხოლო გამოხატული ზრდის სცენარისა 30%. 

დავალება 

შემდეგ ფურცელზე მოცემულ სამუშაო დაფაზე, გთხოვთ ააგოთ გადაწყვეტილებათა ხე და 

შეაფასოთ ორთავე პროექტი, თუკი ინვესტიციის მოცულობა პირველ პროექტში შეადგენს 0.5 

მილიარდ ერთეულს, ხოლო მეორე პროექტში ინვესტიციის მოცულობა 0.75 მილიარდ ერთეულს 

უტოლდება. ალტერნატივათა შედარებას გაამარტივებს თუ გამოიანგარიშებ ეკონომიკური 

სარგებლის მოსალოდნელი მონეტარული სიდიდის შეფარდებას ინვესტიციასთან. გამოიყენეთ 

შემდეგი აღნიშვნები: 

 გადაწყვეტილება    სცენარი 

 ალტერნატივა   დამოკიდებულება  
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  სამუშაო დაფა  
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სავარჯიშო 11. გენერიკული სტრატეგია 

პირობა 

ქვემოთ მოცემულია რამდენიმე მმართველობითი მიდგომა, მოქმედების გენერიკული მოდელი, 

ზოგადი ჩარჩო, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების პროექტის დაგეგმვის დროს როგორც კონცეპტუალური საფუძველი, ნიმუში, 

მაგალითი, გარემოებებისა და ამოცანების მსგავსებით ნაკარნახები მისაბაძი პრაქტიკა: 

1. საჯარო-კერძო პარტნიორობის სხვადასხვა მოდელი; 

2. მცირე ბიზნესისათვის კაპიტალზე ხელმისაწვდომობის ზრდის სხვადასხვა სქემა; 

3. ფერმერთა კოოპერაციის ხელშეწყობის პოლიტიკა; 

4. მოწინავე ქვეყნების ტექნოლოგიური ცოდნა - გამოცდილებისა და know-how -ს ადაპტაცია 

და გავრცელება ადგილზე. 

დავალება 

ცხრილში მოყვანილია ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების რამდენიმე პროექტის მოკლე 

აღწერა. გთხოვთ მიუთითოთ რომელი მმართველობითი მოდელი თუ მიდგომა იქნა 

გამოყენებული პროექტის კონცპეტუალურ ჩარჩოდ (დასაშვებია ერთდროულად ერთზე მეტი 

მოდელის მინიშნება): 

N პროექტის მოკლე აღწერა  გენერიკული 
მოდელი 

1 პროექტი თავაზობს რეგიონის პრიორიტეტულ ეკონომიკურ კლასტერში მოქმედ მცირე 
საწარმოებს მიკრო დაფინანსებას სხვადასხვა  ფორმით - კრედიტი, მონაწილეობა  
კაპიტალში და  სხვა  მიკრო-გრანტის ჩათვლით.  

________ 

2 პროექტი გულისხმობს კერძო კომპანიის მიერ რეგიონში მდებარე სახელმწიფო 
საკუთრებაში რიცხული ტურისტული დანიშნულების ობიექტების (ტბის სანაპირო და  ტყე-
პარკი) ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობას და  შემდგომ კომერციულ ოპერირებას  
განსაზღვრული ვადით ________ 

3 პროექტი თავაზობს რეგიონის სოფლის მეურნეობის პერსპექტიულ სექტორში მოქმედ 
ფერმერთა  მიერ დაფუძნებულ კოოპერატივებს ლიზინგს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 
გადამამუშავებელ მანქანა  დანადგარებზე   

________ 

4 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურების მიერ 
განხორციელებული ფერმერთა  სასწავლო კურსები რეგიონში ახალი მრავალწლიანი 
მცენარეული კულტურების გავრცელების მიზნით   

________ 

5 პროექტი გულისხმობს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რიცხულ წინასწარ განსაზღვრულ 
ტერიტორიაზე ფერმერული ბაზრის შენობის მშენებლობას კერძო კომპანიის მიერ 
შემდგომ განსაზღვრული პერიოდით ქირის პირობით   

________ 

6 პროექტი გულისხმობს ფერმერთა  კოოპერატივის წევრების სასწავლო ვიზიტებს 
დასავლეთ და  აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში შესაბამისი გამოცდილების გაცნობის 
მიზნით 

________ 

 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

გვერდი 25 - 56 -დან  

სავარჯიშო 12. სამეწარმეო ინიციატივა საჯარო პოლიტიკაში 

სასწავლო მაგალითი: „შესაძლებლობა თუ დაბრკოლება?“1 

მსოფლიო ბანკის 2013 წლის მონაცემებით 767 მილიონი ადამიანი (დედამიწის მოსახლეობის 

10.7%), ანუ ერთი ყოველი ათიდან, ცხოვრობს სიღარიბის საერთაშორისო ზღვარს ქვემოთ (1,9 აშშ 

დოლარი დღეში)2. ამასთან გაეროს მონაცემებით მილიარდმა ადამიანმა (დედამიწის 

მოსახლეობის 26%) არ იცის წერა და კითხვა.3 ეს ძალზედ დიდი დაბრკოლებაა საერთაშორისო 

და ადგილობრივი განვითარების პროგრამებისათვის 

იქნება ეს სოფლის მეურნეობა თუ ჯანდაცვა, 

მაგალითად, ექსტენციის პროგრამის ფარგლებში 

სწავლება და კონსულტაცია. ვერ ხერხდება 

მეცადინეობა, სამახსოვრო მასალის გავრცელება, 

საჭირო ინფორმაციის მიწოდება იქნება ეს 

მიწათმოქმედება თუ კომუნალური და პირადი 

ჰიგიენა.  

დასავლეთ აფრიკაში, გვინეის ყურის ნაპირზე მდებარე რესპუბლიკა განა სიღარიბისა და წერა-

კითხვის არ ცოდნის მაღალი მაჩვენებლებით გამოირჩევა (მოსახლეობის 12% ცხოვრობს 1,90$ 

დღეში და 23.% არ იცის წერა-კითხვა). რესპუბლიკის მოსახლეობა 28 მილიონ ადამიანს შეადგენს. 

აი რას ამბობს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ოფიციალური პირი: „ჩვენი სამსახურები 

წელიწადში საშუალოდ ერთხელ ახერხებენ კონტაქტს ყოველ მოსახლესთან. ამ შეხვედრების 

დროს ჩვენ ვთავაზობთ რეკომენდაციებს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოვლა-

პატრონობის შესახებ. სამწუხაროდ, შეხვედრის მონაწილეებს არ შეუძლიათ ჩაიწერონ საჭირო 

ინფორმაცია. ბუნებრივია ეს უარყოფითად აისახება მათ ეფექტურობაზე. მათ ავიწყდებათ ბევრი 

რამ, მაგალითად, მცენარეთა დაცვის საშუალებების დოზირება, პრეპარატების დასახელება. 

უბრალოდ არც კი ვიცით რა ვქნათ შექმნილ ვითარებაში...“ 

კლიფ შმიდტი კი ამ დაბრკოლებას სოციალური 

ინიციატივის შესაძლებლობად აღიქვამს. მას აქვს 

პროფესიული გამოცდილება პროგრამირებასა და 

ელექტრონულ ტექნოლოგიებში. მან შეიმუშავა 

უბრალო, ძალზედ მარტივი და იაფი ხელსაწყო, 

რომელსაც Talking Book დაარქვა. დროდადრო 

ინტერნეტიდან ამ მოწყობილობაში განახლების სახით 

იტვირთება აუდიო ინფორმაცია, რომლის 

გავრცელებაც საჭირო და სასარგებლოა მოსახლეობაში. 

ეს შეიძლება იყოს რჩევები მცენარეთა მოვლის შესახებ, ექიმის კონსულტაცია ან ნებისმიერი სხვა 

საკითხი, როგორც ზრდასრულებისათვის, ისე სკოლის მოსწავლეებისათვის.   

                                                           
1 სასწავლო მაგალითი მომზადებულია პუბლიკაციის „Literacy Bridge Uses Talking Books to Spread the Word in Ghana“ საფუძველზე. 
2 http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity  
3 http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS&popupcustomise=true&lang=en#  

http://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=EDULIT_DS&popupcustomise=true&lang=en
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ის ძალზედ იოლია მოხმარებისას, მარტივად იტენება 

და გამძლეა. რაღაცით ეს ყოველივე ჰგავს 

არაკომერციული ორგანიზაცია “One laptop per child” -

ის ინიციატივას, იმ განსხვავებით, რომ კლიფ შმიდტის 

ხელსაწყო ბევრად იაფი და მარტივია გამოყენებაში. 

მომხმარებელს შეუძლია მოისმინოს ინფორმაცია 

ნებისმიერ ადგილობრივ დიალექტზე. მარტივია ორი 

მოწყობილობის ერთმანეთთან დაკავშირება და მათზე 

ჩაწერილი ინფორმაციის გაცვლა. ეს ძალზედ 

მნიშვნელოვანია მოშორებული მდებარეობის მქონე სოფლების მოსახლეთა ინფორმირებისა და 

ინფორმაციის გავრცელებისათვის. ხმის ჩაწერის ფუნქცია მომხმარებელს  აძლევს საშუალებას 

თავადაც შექმნას აუდიომასალა, მაგალითად რაიმე რჩევები ან საკუთარი გამოცდილება, და 

გაუზიაროს სხვებს. იგივე ფუნქცია უკუკავშირის საშულებას იძლევა. „თავდაპირველად 

მინდოდა შემექმნა ხელსაწყო, რომლის მეშვეობით ადამიანები წერა-კითხვას ისწავლიდნენ. 

შემდეგ, მუშობის პროცესში მივხვდი, რომ ეს რთულია. 

მივმართე სხვადასხვა ორგანიზაციებს, რომლებიც 

სოციალურ საკითხებსა და სიღარიბის პრობლემებზე 

მუშაობენ. განაში ჩავედი და ჩავიტანე სხვადასხვა 

მოწყობილობა -  აუდიო წიგნები, ხმის ჩამწერები. 

ვაკვირდებოდი რა მუშობს, რა არა. ბევრ ადამიანს 

ვხვდებოდი, მათ შორის ვინც სოფლის მეურნეობისა და 

ჯანდაცვის სფეროში მუშაობს. ასე მოხდა Talking Book -

ის კონცეფციის ჩამოყალიბება საბოლოო სახით,“ - 

იხსენებს კლიფ შმიდტი. 

დღეს მოწყობილობა ჩინეთში მზადდება და მისი თვითღირებულება 25$. ახლა კლიფ შმიდტი 

თავის გუნდთან ერთად მუშაობს, რომ თვითღირებულება შემცირდეს 12$ -დე. დღეისათვის ამ 

ინიციატივის დაფინანსებაში დიდ როლს თამაშობენ დონორი ორგანიზაციები. მნიშვნელოვანია 

კერძო პირებისა თუ კორპორაციების შემოწირულობა. ამჟამად მოწყობილობას განაში მცხოვრები 

13,000 შინამეურნეობა იყენებს. „ჩვენ გვყავს მომხმარებელი, რომელმაც Talking Book -ით 

მოსმენილი რჩევებით მიწის თხილის მოსავალი 15 ტომრიდან 28 ტომარამდე გაზარდა,“ - ყვება 

კლიფ შმიდტი: „გვყავს მრავალი ქალბატონი, რომელსაც მოწყობილობის მეშვეობით 

მიწოდებული ინფორმაცია ძალიან დაეხმარა ორსულობის, მშობიარობისა და ძუძუთი კვების 

პერიოდში.“  

მოწყობილობის გავრცელება არ არის გზა ცალმხრივი მოძრაობით. გუნდი რეგულარულად 

ხვდება თავიანთ მომხმარებლებს. მნიშვნელოვანია რა ტიპის ინფორმაცია აინტერესებთ მათ, რა 

მოსწონთ, რას ანიჭებენ უპირატესობას. 2015 წლისთვის დაგეგმილია მოწყობილობით განას 

100,000 შინამეურნეობა სარგებლობდეს. 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

გვერდი 27 - 56 -დან  

დავალება  

გთხოვთ გაეცნოთ სასწავლო მაგალითს და მოემზადოთ მისი განხილვისათვის. 

კითხვები სასწავლო მაგალითის განხილვისათვის 

გთხოვთ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება: 

 რის შესახებ მოგვითხრობს სასწავლო მაგალითი? 

 რა არის ყველაზე ღირსშესანიშნავი ამ სასწავლო მაგალითში? 

 როგორ გესმით ტერმინი „საფრთხე“, „დაბრკოლება“, „ხელის შემშლელი გარემოება“ და 

ტერმინი „შესაძლებლობა“? 

 რაზეა დამოკიდებული, რას წარმოადგენს ესა თუ ის გარემოება (იგულისხმება 

შესაძლებლობა თუ საფრთხე, დაბრკოლება)?  

 როგორ ფიქრობთ, შესაძლებლობის აღმოჩენა არის „წამიერი აქტი“, „გონების ბედნიერი 

განათება“ თუ იგი რთული შემეცნებითი პროცესის ფარგლებში უნდა განვიხილოთ? 

 შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ რაიმე მსგავსი მაგალითი თქვენი პრაქტიკიდან? 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

გვერდი 28 - 56 -დან  

სავარჯიშო 13. გადაწყვეტილებათა ევრისტიკა 

პირობა 

ქვემოთ მოცემული ცხრილიდან ჩანს, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას კომპენსატორული 

მოდელის მიხედვით, გამართლებულია ალტერნატივა 3, რომლის საშუალო შეწონილი შეადგენს 

5.87. 

კრიტერიუმი თვისება  1 თვისება  2 თვისება  3 თვისება  4 სულ 

წონა  0.28 0.33 0.14 0.25 1.00 

ალტერნატივა  1 6 5 3 7 5.50 

ალტერნატივა  2 6 4 4 5 4.81 

ალტერნატივა  3 10 5 3 4 5.87 

ალტერნატივა  4 5 7 2 5 5.24 

დავალება 

როგორი იქნება არჩევანი, თუ გადაწყვეტილების მიმღები მიდრეკილია: 

 მსჯელობისას ლექსიკოგრაფიკული ევრისტიკისაკენ (გადაწყვეტილებას იღებს მხოლოდ 

ერთი, ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმის მიხედვით და უგულებელყოფს ყველა 

დანარჩენ კრიტერიუმს)?  

 თვისებათა ერთობლივად განხილვისაკენ თუ მინიმალური მისაღები დონე შეადგენს 4 

ქულას (შეარჩევს ისეთ ალტერნატივას, რომელიც შესაძლებელია არ არის საუკეთესო 

არცერთი კრიტერიუმით, მაგრამ არცერთი კრიტერიუმით არ არის მინიმალურ მისაღებ 

დონეზე ნაკლები)?  

 ნაბიჯ-ნაბიჯ გამორიცხვისაკენ (ჯერ გამორიცხავს იმ ალტერნატივას, რომელმაც ყველაზე 

მნიშვნელოვანი კრიტერიუმით ყველაზე დაბალი ქულა მიიღო, შემდეგ იმ ალტერნატივას, 

რომელმაც დაბალი ქულა მიიღო მნიშვნელობით მეორე კრიტერიუმით და ასე შემდეგ)? 

 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

საჭიროებათა ანალიზი და არსებული ვითარების შესწავლა 

გვერდი 29 - 56 -დან  

საჭიროებათა ანალიზი და არსებული ვითარების შესწავლა 

სავარჯიშო 14. აღქმის განსხვავებული პერსპექტივა 

პირობა 

ცხრილში ქვემოთ მოცემულია სხვადასხვა მოსაზრება სოფლის მეურნეობის დარგში არსებულ 

საჭიროებებზე და მათი წყარო. ისინი განგებ არის მოცემული შეცდომით - უჯრები პირველ და 

მეორე სვეტში არ შეესაბამება ერთი მეორეს. 

მონაცემი, ინფორმაცია  და  /ან მიგნება  მონაცემთა  წყარო 

1. არარეგულარული მიწოდება  და  პროდუქციის პარტიის მცირე მოცულობა  ართულებს 
დისტრიბუციას, ხელს უშლის საცალო ვაჭრობის ობიექტების უწყვეტ 
მომარაგებას.  

1. სურსათის უვნებლობის სამსახურის 
წარმომადგენელი 

2. მცირეგაბარიტიან აგრო-მექანიკურ საშუალებათა  ნაკლებობა  მცირემიწიან 
ფერმებში აფერხებს სამუშაოების ჩატარებას ტექნოლოგიური რუკით 
განსაზღვრულ ვადებში.  

2. გარემოს ეროვნული სააგენტოს 
წარმომადგენელი 

3. სურსათის გემოვნურ თვისებებთან ერთად მისი ქიმიური და  ბაქტერიოლოგიური 
უვნებლობა  სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება . 

3. ინფრასტრუქტურის სამსახურის 
წარმომადგენელი 

4. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების და  მსხვილფეხა  რქოსანი 
პირუტყვის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება  არ წარმოებს სათანადოდ. 

4. ექსტენციის მუშაკი 

5. მცენარეთა  დაცვის ღონისძიებების კოორდინირებულად განხორციელების 
აუცილებლობა  მრავალწლიან ნარგავთა  მთელ მასივში. 

5. სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრის 
სპეციალისტი 

6. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სახნავ მიწის ნაკვეთებთან მისასვლელი 
გზის საფარის და  მილ-ხიდების  არადამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა .  

6. ფერმერი 

7. გლობალური კლიმატური ცვლილებების გათვალისწინებით აუცილებელია  
მცენარეთა  არსებული ჯიშების გეგმაზომიერი ჩანაცვლება  უფრო გამძლე 
ჯიშებით მკაცრი გამოცდის საფუძველზე. 

7. გარემოსდაცვითი სამოქალაქო 
ორგანიზაციის აქტივისტი 

8. რძისა  და  რძის ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მერვე მუხლით 
გათვალისწინებული ჰიგიენური მოთხოვნების უკეთ დაცვის აუცილებლობა . 

8. მოწვეული ზოოინჟინერი  

9. ბუნებრივი საფრთხის ქვეშ მყოფი ნარგავების მოწყვლადობისა  და  რისკის 
შეფასების, მის შემცირებაზე მიმართული ღონისძიებების ნაკლებობა , რაც 
ზრდის დანაკარგს და  აღდგენის ხარჯს. 

9. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 
მომხმარებელი 

10. არსებული მეფრინველეობის ფერმების დათვალიერებისა  და  სანიტარული 
შემოწმების დროს ირკვევა , რომ ფრინველის მოვლა-პატრონობა  ხორციელდება  
ზოოჰიგიენური პირობების დარღვევით.  

10. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 
შემსყიდველი 

დავალება 

გთხოვთ ხაზით დააკავშიროთ პირველი და მეორე სვეტის შესაბამისი უჯრები. 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

საჭიროებათა ანალიზი და არსებული ვითარების შესწავლა 

გვერდი 30 - 56 -დან  

სავარჯიშო 15. დაინტერესებული პირების კარტოგრაფირება 

პირობა 

პროექტის მიზანია რეგიონში ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა. ცხრილის სახით 

მოცემულია დაინტერესებულ პირთა რამდენიმე ჯგუფი. 

N დაინტერესებულ პირთა  ჯგუფი 

N 1 სასტუმროებისა  და  მცირე საოჯახო სასტუმროების მფლობელები 

N 2 ადგილობრივი თვითმმართველობის ტურიზმის განვითარების სამსახური, პასუხისმგებელი ტურისტული 
ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობაზე 

N 3 სატრანსპორტო საშუალებების მფლობელები, რომლებიც დაკავებულნი არიან სამგზავრო გადაყვანით 

N 4 ტურისტების საინფორმაციო მომსახურების სააგენტო, რომლის ერთ-ერთი ამოცანაა  სტუმრის 
დაკვალიანება  (მაგალითად, ღირსშესანიშნაობების რუკებით უზრუნველყოფა) 

N 5 საზოგადოებრივი კვების დაწესებულებათა  მფლობელები (მაგალითად, კაფე, რესტორანი) 

N 6 ეროვნული მუზეუმის ადგილობრივი ფილიალი, სადაც სხვა  ექსპონატებთან ერთად დაცულია  ადრეული 
ისტორიული ხანის სამეურნეო იარაღები და  ყოფითი დანიშნულების ნივთები 

N 7 სუვენირული დანიშნულების პროდუქციის წარმოებითა  და  ხალხური რეწვით დაკავებული ადამიანები 

N 8 კულტურულ - ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარებული ობიექტის გათხრები, სადაც 
დამთვალიერებელს შეუძლია  გაეცნოს ადრეული ისტორიული ხანის სამეურნეო არტეფაქტებს 

N 9 ფერმერები, რომელთა  სამეურნეო საქმიანობა  და  იარაღები დამთვალიერებელთა  ეთნოგრაფიული 
ინტერესის საგანია  (მაგალითად, ღვინის დაყენება  ქვევრში, თექის ნივთების წარმოება , თუ სხვა) 

N 10 სამოქალაქო ორგანიზაცია , რომელიც ვებ-გვერდის მეშვეობით სთავაზობს სტუმარს ინფორმაციას 
რეგიონის ტურისტულ ინფრასტრუქტურაზე 

N 11 ექსკურსიათმძღოლთა  ადგილობრივი ასოციაცია  

N 12 სასტუმროებისა  და  საოჯახო სასტუმროების ადგილობრივი კავშირი, რომლის ერთ-ერთი ფუნქციაა  
ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესება  (მაგალითად, ვარსკვლავების მინიჭება) 

დავალება 

ქვემოთ მოცემულ სამუშაო ფურცელზე შეადგინოთ დაინტერესებული პირების რუკა. 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

საჭიროებათა ანალიზი და არსებული ვითარების შესწავლა 

გვერდი 31 - 56 -დან  

დაინტერესებული პირების რუკა 

 

ტურისტული 

ობიექტები  

N___ 

დამხმარე 

ორგანიზაციები 

საინფორმაციო 

სამსახური 

N___ 

N___ 

N___ 
N___ 

მარეგულირე-

ბელი ინსტიტუტი 

N___ 

კერძო  

საჯარო  

N___ 

N___ 
N___ 

N___ 

N___ 

N___ დაინტერესებუ-

ლი პირები 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

საჭიროებათა ანალიზი და არსებული ვითარების შესწავლა 

გვერდი 32 - 56 -დან  

სავარჯიშო 16.  დაინტერესებული პირების აღწერა 

პირობა 

პროექტის მცირე ბიზნესის განვითარებაზე მუშაობს მუნიციპალიტეტში. მუნიციპალიტეტის 

შემადგენლობაში 56 ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული ერთეულია და მისი მოსახლეობა 32,000 

ადამიანს შეადგენს (დაახლოებით 7,000 შინამეურნეობა). ტერიტორიულ-ადმინისტრაციული 

ერთეულის პოპულაცია საშუალოდ 125 შინამეურნეობას შეადგენს. მუნიციპალიტეტის 

მკვიდრნი მცირე ზომის საოჯახო მეურნეობის (ფერმის) მფლობელები არიან. აქედან 95% 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას ახორციელებს 5 ჰექტარი და ნაკლები ფართობის სახნავ-სათეს 

მიწაზე, რომელიც როგორც წესი დანაწევრებულია 5-7 ერთმანეთისაგან დაშორებულ მცირე 

ზომის ნაკვეთად. საკუთრებაში არსებული სახნავ-სათესი მიწის გარდა საოჯახო მეურნეობები 

იყენებენ თვითმმართველობის საკუთრებაში რიცხულ სათიბ ფართობებს, სადაც ხდება უხეში 

საკვების (თივა) მომარაგება, და საერთო სარგებლობის საძოვრებს.  

ზრდასრული შრომისუნარიანი მოსახლეობა მცირე გამონაკლისის გარდა მუშაობს თავის 

მეურნეობაში. დაქირავებული მუშაკების წილი ფერმებში უმნიშვნელოა და უმეტეს წილად 

სეზონურ ხასიათს ატარებს. დაახლოვებით 12% ფერმის გარდა დაკავებულია სოფლის 

მეურნეობასთან დაკავშირებული გადაზიდვებით, მექანიზაციით თუ სხვა. დაახლოებით 6% 

არიან სხვადასხვა ადგილობრივი დაწესებულებების (სკოლა, საავადმყოფო, საჯარო 

დაწესებულება თუ მსგავსი) მუშაკები. 18 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებისა და 65 წელზე უფროსი 

მოსახლეობის წილი დაახლებით 39%-ს აღწევს. ერთ შინამეურნეობაში ტრადიციულად ერთად 

ცხოვრობს რამდენიმე თაობა. ქალი შეადგენს პოპულაციის 52%. მოსახლეობის 70% 

წარმოდგენილია ეთნიკური ქართველებით. რიცხოვნებით მეორე ეთნიკური ჯგუფი 

წარმოდგენილია სომხური მოსახლეობის 27% -იანი თემით. ასევე რეგიონში ცხოვრობენ ოსი, 

ბერძენი, აზერბაიჯანელი და რუსი ეროვნების წარმომადგენლები. რეგიონში სოფლის 

მეურნეობის ტრადიციული მიმართულებებია მარცვლეულის წარმოება, მეკარტოფილეობა, 

მსხვილი რქოსანი პირუტყვი. შინამეურნეობის საშუალო თვიური შემოსავალი 920 ლარს 

შეადგენს. 

დავალება 

ცვლადი  ცვლადი  ცვლადი  

შინამეურნეობის 
შემოსავალი 

 
განაწილება  ასაკის 
მიხედვით 

 
სამეურნეო საქმია -ნობის 
მიმართულება  

 

ოჯახის სტრუქტურა   დასაქმება   ეთნიკური შემადგენლობა   

გენდერული შემადგენლობა   დასახლების სიმჭიდროვე  აღმსარებლობა   

განათლება   
მიწათმფლობელობის 
სტრუქტურა  

 
ცხოვრების წესი 
(ფირმოგრაფია) 

 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

საჭიროებათა ანალიზი და არსებული ვითარების შესწავლა 

გვერდი 33 - 56 -დან  

სავარჯიშო 17. პრობლემის ანალიზი    

სასწავლო თამაშის პირობა 

მოცემულია 16 დებულება, რომელიც აღწერს პრობლემას 

ქალაქში ხშირია 

საგზაო 

სატრანსპორტო 

შემთხვევები და 

ტრანსპორტის 

მოძრაობის 

შეფერხება 

დიდია საგზაო-

სატრანსპორტო 

შემთხვევის დროს 

სხეულის 

დაზიანების და 

მსხვერპლის 

რიცხვი 

ადამიანები 

იგვიანებენ 

დანიშნულების 

ადგილზე 

მისვლას 

მძღოლები 

ხშირად არღვევენ 

მოძრაობის 

წესებს 

განუვითარე-

ბელია საგზაო-

სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქ-

ტურა 

ბევრია 

გაუმართავი 

სტრანსპორტო 

საშუალება 

მოსახლეობა 

როგორც წესი 

ყიდულობს ძველი 

გამოშვების 

იაფიან მეორად 

მანქანას 

არაეფექტურია 

ტექნიკური 

კონტროლის და 

ზედამხედვე-

ლობის სამსახური 

ხშირად არ 

მუშაობს შუქნიშ-

ნები, წაშლილია 

მოძრაობის 

ზოლის 

აღმნიშვნელი 

ხაზები 

დამოუკიდებელი 

შეფასებით მანქა-

ნათა 90% აღენიშ-

ნება  ტექნიკური 

წუნი, რომელიც 

ახდენს გავლენას 

უსაფრთხო 

მოძრაობაზე 

წლიურად 

სხეულის 

დაზიანების არა 

ნაკლებ 95 

შემთხვევა 100,000 

სულ მოსახლეზე, 

აქედან 30 მძიმე 

და ლეტალური 

ბევრი მძღოლი 

თვლის, რომ 

მოძრაობის 

წესები 

"სხვისთვისაა" 

გამოგონილი 

საპატრულო პო-

ლიციის ეკიპაჟე-

ბის და მეთვალყუ-

რეობის კამერე-

ბის სიმცირის 

გამო, დარღვევის 

ბევრი შემთხვევა 

რჩება დაუსჯელი  

დამოუკიდებელი 

შეფასებით 

დარღვევათა 

მხოლოდ 6-7% 

ფიქსირდება და 

ისჯება 

ქალაქის ქუჩები 

გადატვირთულია, 

რაც დამატებით 

სირთულეს 

წარმაოდგენს 

მძღოლისათვის 

მიგრაცია 

სოფლიდან დიდ 

ქალაქებში 

ძალიან მაღალია 

დავალება 

დაჭერით ცხრილი ორმაგი ხაზების გასწვრივ და მიღებული 16 ოთხკუთხედი ბარათით ააგეთ 

პრობლემების ხე. 



 

  

დასაჭრელი 

ფურცლის 

უკანა მხარე



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

შედეგების ჯაჭვი და ღონისძიებათა დანაწევრების სტრუქტურა 

გვერდი 35 - 56 -დან  

შედეგების ჯაჭვი და ღონისძიებათა დანაწევრების სტრუქტურა 

სავარჯიშო 18. ლოგიკური ჩარჩო    

ილუსტრაციული მაგალითი 

პროექტით გათვალისწინებულია მუნიციპალური საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია, რათა 

სკოლამდელი განათლება გახდეს ხელმისაწვდომი მეტი ოჯახისათვის. ქვემოთ, დიაგრამის 

სახით, მოცემულია პროექტის  „პრობლემათა ხე“, ხოლო შემდეგ გვერდზე კი მისი ლოგიკური 

ჩარჩო. 

დიაგრამა „პრობლემების ხე“ 

 

დავალება 

გაეცანით პროექტის პრობლემათა ხეს და ლოგიკურ ჩარჩოს, მოემზადეთ ილუსტრატიუი 

მაგალითის განხილვისათვის. 

ბავშვი სათანადო 
მომზადების გარეშე 

იწყებს სწავლას 
სკოლაში

სკოლამდელი 
განათლების 

ხელმისაწვდომობა 
შეზღუდულია

მუნიციპალური 
საბავშვო ბაღების 
შენობები ითხოვს 

შეკეთებას

სათამაშო მოედანი გარე 
ფიზიკური 

აქტივობისათვის არ 
არის კეთილმოწყობილი



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

შედეგების ჯაჭვი და ღონისძიებათა დანაწევრების სტრუქტურა 

გვერდი 36 - 56 -დან  

ლოგიკური ჩარჩო 

პროექტის მიზნები (შედეგების 
ჯაჭვი) 

წამატების ობიექტური 
მაჩვენებელი 

ინფორმაციის წყარო დაშვება  

საბოლოო მიზანი  

(საბოლოო შედეგი) 

ბავშვი მომზადებულია სასკოლო 

პროგრამისათვის  

საბავშვო ბაღის აღსაზრდელთა ფიზიკურ და 

კოგნიტური უნარების შეფასება 

დამაკმაყოფილებელია არა ნაკლებ  N% 

შემთხვევაში 

აღსაზრდელთა ფიზიკური და კოგნიტური 

უნარების შეფასების შედეგები სკოლამდელი 

განათლების პროგრამის დასრულების შემდეგ 

 

პროექტის მიზანი  

(შუალედური შედეგი) 

სკოლამდელი განათლების ხელმისაწვდომობის 

ზრდა 

ამა და ამ წლისათვის მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა არა ნაკლებ 

N% გადის სკოლამდელი განათლების 

პროგრამას მუნიციპალურ საბავშვო ბაღში  

საბავშვო ბაღის სააღრიცხვო დოკუმენტაცია და 

მუნიციპალიტეტის დემოგრაფიული 

მაჩვენებლები 

სკოლამდელი განათლების პროგრამა 

ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის 

მქონე პედაგოგების მიერ 

პროექტის შედეგები  

(უშუალო შედეგი) 

1. მუნიციპალური საბავშვო ბაღების შენობის 

რემონტი და სასწავლო ოთახების 

კეთილმოწყობა 

2. სათამაშო მოედნების მოწყობა ბავშვთა გარე 

ფიზიკური აქტივობისათვის 

 

1ა. ამა და ამ წლისათვის ამა და ამ 

მუნიციპალიტეტში შეკეთებულია N 

აღსაზრდელზე გათვლილი N საბავშვო ბაღი 

საერთო ფართობით N კვ. მ.; 

1ბ. საბავშვო ბაღის შენობა შეესაბამება NNNN 

სამშენებლო ნორმებსა და წესებს; 

2ა. ამა და ამ წლისათვის ამა და ამ 

მუნიციპალიტეტის N საბავშვო ბაღში 

მოწყობილია სათამაშო მოედნები გარე 

აქტივობისათვის; 

2ბ. სათამაშო მოედნები შეესაბამება NNN 

სტანდარტს სკოლამდელი განათლებისათვის; 

სამშენებლო და სააღრიცხვო დოკუმენტაცია,  

ტექნიკური ზედამხედველობის ანგარიშები. 

პროგრამული ბიუჯეტით გათვალისწინებულია 

საბავშვო ბაღის საოპერაციო დანახარჯები და 

აღჭურვილობა 

ღონისძიებები 

1.1 დაზიანებული ნაგებობების  შესწავლა და 

დეფექტური აქტის შემუშავება; 

1.2. ტექნიკური დავალების მომზადება 

სარეაბილიტაციო სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შესამუშავებლად; 

1.3 საპროექტო ორგანიზაციის შერჩევა;  

1.4 ... 

ადამიანური რესურსი 

მანქანა-დანადგარი, აღჭურვილობა  

მასალები 

მომსახურება 

 

N₾ 

N₾ 

ტენდერში მონაწილეობენ შესაბამისი 

კვალიფიკაციისა მქონე საპროექტო და 

სამშენებლო ორგანიზაციები; 

სამშენებლო მასალების ფასების ზრდა ზომიერი 

და პროგნოზირებადია; 

ამინდი და მეტეოროლოგიური პირობები 

ხელსაყრელია და არ აფერხებს სამშენებლო 

სამუშაოების წარმოებას. 

   კანონი სკოლამდელი განათლების შესახებ  

 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

შედეგების ჯაჭვი და ღონისძიებათა დანაწევრების სტრუქტურა 

გვერდი 37 - 56 -დან  

კითხვები სავარჯიშოს განხილვისათვის 

გთხოვთ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება: 

 როგორია კავშირი პრობლემების ხესა და ლოგიკურ ჩარჩოს პირველ სვეტს შორის? 

 ლოგიკური ჩარჩოს პირველ სვეტში ასახულია პროექტის მიზნები (მოსალოდნელი 

შედეგები). როგორია კავშირი მათ შორის? 

 მეოთხე სვეტი ასახავს ფუნდამენტურ დაშვებებს პროექტის განხორციელების თაობაზე. 

როგორია კავშირი დაშვებებსა და პროექტის შედეგებს შორის? 

 მეორე და მესამე სვეტი ასახავს პროგრესის ობიექტურ მაჩვენებლებს და ინფორმაციის 

წყაროს მათი შემოწმებისათვის. როგორია კავშირი პირველ, მეორე და მესამე სვეტს შორის? 

 რატომ ამბობენ, რომ პრობლემათა ხე არის არსებული სიტუაციის სქემატური ასახვა? 

 რატომ ამბობენ, რომ ლოგიკური ჩარჩო სრულად ასახავს პროექტს? 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

შედეგების ჯაჭვი და ღონისძიებათა დანაწევრების სტრუქტურა 

გვერდი 38 - 56 -დან  

სავარჯიშო 19. კავშირი პროექტის შედეგებს შორის  

სასწავლო თამაშის პირობაპირობა 

ქვემოთ, ცხრილის სახით მოცემულია 5 სხვადსხვა პროექტის საბოლოო შედეგის (ე.წ. საბოლოო 

მიზნის), შუალედური შედეგის (ე.წ. პროექტის მიზნის), სამ-სამი უშუალო შედეგის და ოთხიოდე 

ღონისძიების ილუსტრაციული აღწერა. თითოეული პროექტი მოცემულია ცხრილის ცალკე 

სვეტში.  

პროექტების დასახელებაა: 

 პროექტი 1: „სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია (პირველი სვეტი)“; 

 პროექტი 2: „სანიაღვრე წყალარინების სისტემის მშენებლობა (მეორე სვეტი)“; 

 პროექტი 3: „სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია 

(მესამე სვეტი)“; 

 პროექტი 4: „ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება (მეოთხე სვეტი)“; 

 პროექტი 5: „ქალაქის ზოლში  მდებარე ტყე-პარკის კეთილმოწყობა დასვენებისა და 

რეკრეაციული აქტივობისათვის (მეხუთე სვეტი)“. 

დავალება 

დაჭერით ცხრილი ბარათებად, ისე რომ ბარათები სხვადასხვა პროექტიდან (ცხრილის 

სხვადასხვა სვეტიდან) არ აგერიოთ ერთი-მეორეში. ააგეთ ბარათებიდან პროექტის შედეგების 

ჯაჭვი ხუთივე პროექტისათვის (ლოგიკური ჩარჩოს პირველი სვეტი). 

  



 

 

საქაჩი სადგურის 

წარმადობის გაზრდა 

სოფლის შიდა გზების და 

მოსახლეობის 

საკარმიდამო ნაკვეთების 

დაცვა დატბორვისაგან 

ნალექების დროს 

სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტიულობის 

ამაღლება და 

შინამეურნეობის 

შემოსავლის ზრდა 

ბიოლოგიური 

საზოგადოებრივი 

ტუალეტის მოწყობა 

საპროექტო ორგანიზაციის 

შერჩევა და  

ხელშეკრულების 

გაფორმება 

მოსახლეობის ხარისხიანი 

სასმელი წყლით 

მომარაგების 

გაუმჯობესება 

სატრანსპორტო 

მიმოსვლისა და 

მოსახლეობის ყოფითი  

პირობების გაუმჯობესება, 

დატბორვასთან 

დაკავშირებული ზარალის 

შემცირება 

მილხიდების 

რეაბილიტაციის პროექტის 

განხილვა და დამტკიცება 

ხალხური რეწვის 

ნამუშევრებისა და 

სუვენირული პროდქუციის 

გადახურული სავაჭრო 

პავილიონის 

კეთილმოწყობა 

საფეხმავლო და 

ველოსიპედის გზების 

მოწყობის პროექტის 

განხილვა და დამტკიცება 

საპროექტო ორგანიზაციის 

შერჩევა და  

ხელშეკრულების 

გაფორმება 

შიდა გზების შესწავლა და 

ხშირი დატბორვის 

ადგილების რუკაზე 

აღნიშვნა 

დაჭაობებულ 

მონაკვეთებზე სადრენაჟო 

არხების გაწმენდა 

ტექნიკური დავალების 

მომზადება პავილიონის 

კეთლმოწყობის 

საპროექტო-სახარჯთ-

აღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შესამუშავებლად 

ტყე-პარკში გარე 

განათების წერტილების 

და საყოფაცხოვრებო 

ნარჩენების 

მოსაგროვებელი ურნების 

მოწყობა 



 

 

დასაჭრელი 

ფურცლის უკანა 

მხარე 



 

 

 

სათავო ნაგებობის 

დაზიანების შესწავლა და 

დეფექტის აღწერა 

გზის განაპირა სადრენაჟე 

არხების სამშენებლო 

პროექტის განხილვა და 

დამტკიცება 

ტექნიკური დავალების 

მომზადება მილხიდების 

სარეაბილიტაციო 

სამუშაოების საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

შესამუშავებლად 

ღია ცის ქვეშ მდებარე 

საზოგადოებრივი კვების  

ობიექტებისათვის 

წყალსადენი და 

საკანალიზაციო ქსელის 

მშენებლობა 

საზოგადოებრივი 

ტუალეტის წყალსადენსა 

და კანალიზაციის 

სისტემასთან შეერთება 

ყოფითი და ჰიგიენური 

პირობების გაუმჯობესება, 

მოსახლეობის 

კმაყოფილება, წყალ-

მომარაგების დანახარჯის 

შემცირება 

შინამეურნეობისათვის. 

სანიაღვრე არხების 

მოწყობა  ტერიტორიულ-

ადმინისტრაციული 

ერთეულის შიდა გზების 

გასწვრივ 

სასოფლო-სამეურნეო 

ნაკვეთებთან 

მისასვლელი გზის 

საფარის აღდგენა 

საპროექტო ორგანიზაციის 

შერჩევა და  

ხელშეკრულების 

გაფორმება 

ტყე-პარკში არსებული 

ბილიკების შესწავლა, 

აღწერა და აღნიშვნა 

რუკაზე 

ტექნიკური დავალების 

მომზადება სათავო 

ნაგებობის სარეაბილი-

ტაციო სამუშაოების 

საპროექტო-სახარჯთ-

აღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შესამუშავებლად 

ტექნიკური დავალების 

მომზადება გზის განაპირა 

სადრენაჟე არხების 

საპროექტო-

სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის 

შესამუშავებლად 

არსებული მილხიდების 

შესწავლა,  დაზიანების 

აღწერა და 

კარტოგრაფირება 

მუნიციპალიტეტში 

არსებული კულტურულ-

ისტორიული 

მემკვიდრეობის ძეგლის 

დამთვალიერებელთა 

რაოდენობის და ძეგლზე 

გატარებული დროის ზრდა 

ტექნიკური დავალების 

მომზადება საფეხმავლო 

და ველოსიპედის გზების  

საპროექტო-სახარჯთ-

აღრიცხვო დოკუმენტაციის 

შესამუშავებლად 



 

 

დასაჭრელი 

ფურცლის უკანა 

მხარე



 

 

 

სათავო ნაგებობის 

რეაბილიტაცია 

შემკრები არხის 

(კოლექტორის) აშენება 

წყლის მისამართად 

ტალვეგის მიმართულებით 

სასოფლო-სამეურნეო 

ნაკვეთებთან ტექნიკის 

შეუფერხებელი 

გადაადგილების 

უზრუნველყოფა 

პავილიონის 

კეთილმოწყობის 

პროექტის განხილვა და 

დამტკიცება 

ტყე-პარკში საფეხმავლო 

და ველოსიპედის გზების 

მოწყობა 

მაგისტრალური 

წყალსადენი მილის 

გამოცვლა 

სანიაღვრე არხზე 

ავტოტრანსპორტისა და 

ფეხით 

მოსიარულეთათვის 

გადასასვლელების 

მოწყობა 

სარწყავ არხებზე 

გადასასვლელი 

მილხიდების გამოცვლა 

პავილიონის დაზიანების 

შესწავლა და დეფექტის 

აღწერა 

საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის 

გაუმჯობესება და ჯანსაღი 

ცხოვრების წესის 

დამკვიდრების 

ხელშეწყობა 

სათავე ნაგებობის 

რეაბილიატციის პროექტის 

განხილვა და დამტკიცება 

საპროექტო ორგანიზაციის 

შერჩევა და  

ხელშეკრულების 

გაფორმება 

საპროექტო ორგანიზაციის 

შერჩევა და  

ხელშეკრულების 

გაფორმება 

დამთვალიერებელთა 

კმაყოფილება და 

ტურიზმიდან 

შემოსულობების ზრდა 

ტყე-პარკში რეკრეაციული 

აქტივობით დაკავებული 

ადამიანებისა და 

დამსვენებელთა რიცხვის 

ზრდა 

 



 

 

დასაჭრელი 

ფურცლის უკანა 

მხარე
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რისკის ანალიზი 

სავარჯიშო 20. რისკ-ფაქტორთა ტიპოლოგია 

პირობა 

ქვემოთ ცხრილის სახით მოცემულია სხვადასხვა რისკ-ფაქტორის აღწერა და PESTEL -ის 

აბრევიატურის განმარტება. 

რისკ-ფაქტორების აღწერა  ტიპი 

(P - პოლიტიკური; Ec - ეკონომიკური; S - სოციალური; T - ტექნოლოგიური; En - ბუნებრივი; L - საკანონმდებლო) 

ატმოსფერული ჰაერის ტემპერატურა  -5˚C და  ნაკლები, თუ პროექტი გულისხმობს ბეტონის ჩაწყობას შენობის 
საძირკველისათვის. 

_____ 

ეროვნული ვალუტის ვოლატილობა  წლიური 15% და  მეტი, თუ პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოებისათვის 
გამოიყენება  იმპორტირებულ მასალები. 

_____ 

საფრთხე, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო შეწყვეტს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერას, თუ 
პროექტი გულისხმობს კოოპერატივების პროდუქციისათვის სასაწყობე მეურნეობის ინფრასტრუქტურის 
რეაბილიტაციას კერძო-საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში. _____ 

საფრთხე, რომ საკრებულო არ დაამტკიცებს ბიუჯეტს წარდგენილი რედაქციით სკოლამდელ-განათლებაზე ასიგნებული 
ფონდების ზრდის გამო, თუ პროექტი გულისხმობს კაპიტალურ ინვესტიციებს საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურაში. 

_____ 

საფრთხე იმისა , რომ უფროსკლასელები წყვეტენ სწავლას და  აცდენენ სკოლას სეზონური სასოფლო-სამეურნეო 
სამუშაოების პერიოდში, თუ პროექტი გულისხმობს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების შენობების 
რეაბილიტაციას, დასწრების გაუმჯობესების მიზნით. _____ 

საფრთხე, რომ მოსახლეობა  იყენებს სასმელ წყალს არა  დანიშნულებით (მაგალითად, სარწყავად), რის გამოც წყლის 
დებეტი არასაკმარისია . 

_____ 

ატმოსფერული ნალექი წვიმის სახით 10-12 მმ. დღე-ღამეში, თუ სამუშაოები ასფალტირებული გზის ზედაპირის ორმულ 
შეკეთებას გულისხმობს 

_____ 

საფრთხე, რომ ახალი წყლის სატუმბი სადგური, რომლის მშენებლობას გეგმავს პროექტი, ვერ იმუშავებს 
გამართულად, რადგან ელექტროენერგიის დისტრიბუტორი ვერ უზრუნველყოფს ძაბვის ზღვრულ სიდიდეს. 

_____ 

ხარვეზები საქართველოს კანონში "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" ქმნის სირთულეს საპროექტო და  
სამშენებლო სამუშაოების კვალიფიცირებული კომპანიის შერჩევის პროცესში. 

_____ 

სასმელი წყლის მიწისქვეშა  განლაგების ჰიდროლოგიური თავისებურებები იმგვარია , რომ ჭაბურღილის 
მოწყობისათვის საჭირო გახდება  ტექნიკურო საშუალებები, რომელიც არ მოიპოვება  ადგილზე. 

_____ 

დავალება 

გაეცანით ცხრილს და განსაზღვრეთ რისკ ფაქტორის ტიპი PESTEL -ის კლასიფიკაციის 

მიხედვით.
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სავარჯიშო 21. რისკ ფაქტორის შეფასება და დაშვების ფორმულირება 

პირობა 

პროექტით გათვალისწინებულია სასმელი წყლის ცენტრალური სისტემის რეაბილიტაცია 

მუნიციპალიტეტის 2 მეზობლად მდებარე ტერიტორიულ-ადმინისტრაციულ ერთეულში, სადაც 

დღეს მოსახლეობა (150 შინამეურნეობა) სარგებლობს ჭაბურღილით ან ყიდულობს წყალს. ეს 

დაკავშირებულია დამატებით დანახარჯებთან, უარყოფითად აისახება ჰიგიენურ და 

საყოფაცხოვრებო პირობებზე, ცხოვრების ხარისხზე. დაგეგმილია წყლის სატუმბი სადგურის 

აშენება. ქვემოთ, ცხრილის სახით მოცემულია რამდენიმე რისკ-ფაქტორი, მათი ზემოქმედება 

პროექტზე, მოცემულია ზარალისა და ხდომილების ალბათობის შეფასება. 

დავალება 

გთხოვთ გაეცნოთ ცხრილს, შეაფასოთ რისკ-ფაქტორის სიმძიმე „ზარალი-ალბათობის“ მატრიცის 

მეშვეობით, და ჩამოაყალიბეთ დაშვება დიაგრამაზე „დაშვების ფორმულირების ალგორითმი“. 

ზარალის მაქსიმალური მისაღები დონე 10,000₾ შეადგენს. ხდომილების ალბათობა 5% და 

ნაკლები ითვლება უმნიშვნელოდ, 5% -დან 10%-მდე ზომიერად, 10% და მეტი კი მიჩნეულია 

მაღალი რისკისათვის დამახასიათებელ ხდომილების ალბათობად. 
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ცხრილი: რისკ ფაქტორები 

რისკის შემცველი გარემოება  ზემოქმედება  პროექტზე ზარალი ხდომილების 
ალბათობა  

A. პროექტი ითვალისწინებს ბეტონის ნარევის ჩაწყობას, რომელიც იგეგმება  
ოქტომბერში. ობიექტი მდებარეობს ჯავახეთის მთიანეთის კლიმატურ ზონაში. 
საშუალო ტემპერატურა   +0.5°C, მინიმალური -4.2°C. 

ადრეული წაყინვა  (-4C და  ნაკლები), რის 
გამო საჭირო გახდება  

პლასტიფიკატორების გამოყენება , რაც 
5,000₾ გაზრდის პროექტის ღირებულებას. 

5,000₾ 37% (მეტეოროლოგი-
ური სამსახურის 
სტატისტიკური 
მონაცემები) 

B. წყლის მოხმარებაზე მრავალწლიანი დაკვირვება  აჩვენებს, რომ მოსახლეობის 

მცირე ნაწილი ( 3%) იყენებს სასმელ წყალს არა  დანიშნულებით (საკარმიდამო 
ნაკვეთის რწყვა) ან უყაირათოდ (გაფუჭებული ონკანების გამო წყალი იღვრება ).  

თუ წყლის არასათანადოდ მოხმარება  
გაიზარდა , დებეტი არ იქნება  საკმარისი 
(რეზერვუარი დაიცლება  1.5 - 2 საათში). 
ასეთ შემთხვევაში საჭირო გახდება  
მრიცხველების დაყენება , რაც 35,000₾ 

ზრდის პროექტის ღირებულებას. 

35,000₾ 3% 

(მოსახლეობის წილი) 

C. პროექტით გათვალისწინებულია    უცხოეთში წარმოებული წყლის ტუმბოს 
შესყიდვა . ეროვნული ბანკის სტატისტიკა  და  ფასების შესწავლა  აჩვენებს, რომ 
ეროვნული ვალუტის კურსი და  შესაბამისად იმპორტირებული მასალის ფასი  ბოლო 
3 წლის განმავლობაში  ვოლატილურია  20% ფარგლებში.  

წყლის ტუმბოს ფასის გაძვირება  20% -ით 
(180,000₾ -დან 216,000₾-მდე) 

36,000₾ 35% 

(ეროვნული ბანკის 
სტატისტიკური 
მონაცემები) 

D. სატუმბი სადგურის გამართული და  შეუფერხებელი მუშაობისათვის 
აუცილებელია  ელექტროენერგიის დისტრიბუტორმა  უზრუნველყოს "საქართველოს 
ენერგეტიკისა  და  წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის" N10 
დადგენილებით განსაზღვრულ ძაბვის ზღვრული სიდიდე. დაკვირვება  აჩვენებს, 
რომ დისტრიბუტორი მრავალი ობიექტური მიზეზის გამო, რიგ შემთხვევებში ვერ 
უზრუნველყოფს აღნიშნულ პარამეტრებს. 

თუ დისტრიბუტორმა  ვერ უზრუნველყო 
ძაბვის შესაბამისი მინიმალური ზღვარი, 
საჭირო გახდება  ცალკე ხაზის გამოყვანა  

და  დამატებითი ტრანსფორმატორის 
მონტაჟი, რაც პროექტს 21,000₾ აძვირებს 

21,000₾ 7% 

(ელექტროენერგიის 
დისტრიბუტორის მიერ 

მოწოდებული 
სტატისტიკა ) 

 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

რისკის ანალიზი 

გვერდი 49 - 56 -დან  

დიაგრამა: დაშვების ფორმულირების ალგორითმი 

 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

პროექტის მსვლელობის შეფასება 

გვერდი 50 - 56 -დან  

პროექტის მსვლელობის შეფასება 

სავარჯიშო 22. პროგრესის ობიექტური მაჩვენებლის ფორმულირება 

პირობა 

ქვემოთ მოცემულია პროგრესის ობიექტური მაჩვენებლის რამდენიმე მაგალითი 

ა. 3 წლის განმავლობაში გურიის რეგიონში აღდგება დაბალი შემოსავლის მქონე საოჯახო 

მეურნეობების საკუთრებაში არსებული ჩაის პლანტაციების 30% -ი; 

დრო  

ადგილი  

ცვლადი  

რაოდენობა   

სამიზნე ჯგუფი  

ბ. 1 წლის განმავლობაში მაღალმთიან რეგიონებში 9 -12% -ით შემცირდება იოდის ნაკლებობით 

გამოწვეული დაავადებები; 

დრო  

ადგილი  

ცვლადი  

რაოდენობა   

სამიზნე ჯგუფი  

გ.  3 წლის განმავლობაში მდინარე "ა" -ს ბასეინში საწარმოო ნარჩენების რაოდენობა შემცირდა 0.2 

–ერთეულიდან 0.01 –ერთეულამდე (მდინარეს იყენებენ მეთევზეობისათვის). 

დრო  

ადგილი  

ცვლადი  

რაოდენობა   

სამიზნე ჯგუფი  

დ. შარშანდელთან შედარებით ქალაქ ქუთაისში გახსნილ დანაშაულთა რაოდენობამ იმატა 48 –

დან 57 –მდე ყოველ 100 შემთხვევაზე. 

დრო  

ადგილი  

ცვლადი  

რაოდენობა   

სამიზნე ჯგუფი  

დავალება 

გაეცანით მოცემულ მაჩვენებლებს, განსაზღვრეთ მათი კომპონენტები  



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

პროექტის მსვლელობის შეფასება 

გვერდი 51 - 56 -დან  

სავარჯიშო 23. პროგრესის ობიექტური მაჩვენებლის დახასიათება 

პირობა 

ქვემოთ ცხრილის სახით მოცემულია რამდენიმე სახის ობიექტური მაჩვენებელი, რომელიც 

ხშირად გვხვდება პრატიკაში და მათი განმარტება. 

მაჩვენებლის ტიპი განმარტება  

პროექტის უშალო შედეგის 
შესრულების 
რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი ასახავს ... 

პროექტის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტის თუ მომსახურების ობიექტურ ხარისხობრივ 
მახასიათებლებსა  თუ პარამეტრებს (მაგალითად, სასმელი წყლის ბაქტერიოლოგიური შეფასება  
და  მინერალური შემადგენლობა , ნაგებობის შესაბამისობა  განსაზღვრულ სამშენებლო ნორმებსა  
და  წესებთან).  

პროექტის უშალო შედეგის 
შესრულების ხარისხის 
მაჩვენებელი ასახავს ... 

პროექტის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტის თუ გაწეული მომსახურების მოცულობას (მაგალითად, 
აღდგენილი არხის სიგრძე, შეკეთებული გზის საფარის ფართობი). 

ეკონომიურობის 
მაჩვენებელი ასახავს ... 

ბენეფიციართა  რიცხვს, რომლებიც ისარგებლებენ პროექტის ფარგლებში შექმნილი ობიექტით 
ფუნქციონირების დაწყების შემდეგ, და  შეიძლება  იყოს აბსოლუტური (მაგალითად, 6 წლამდე 
ასაკის N ბავშვი ყოველ სასწავლო წელს გაივლის სკოლამდელი მომზადების პროგრამას) ან 
ფარდობითი (მაგალითად, შინამეურნეობათა  არა  ნაკლებ N% სარგებლობს აღდგენილი 
მილხიდებით).  

პროექტით მოსარგებლეთა  
რაოდენობის მაჩვენებელი 
ასახავს ... 

პროექტის გრძელვადიან გავლენას მოსახლეობის კეთილდღეობაზე, სოციალურ თუ ეკონომიკურ 
მდგომარეობაზე (მაგალითად, ტრანსპორტირების დანახარჯების კლება  საავტომობილო 
გადაზიდვის ხანგრძლივობის შემცირების გამო, სასოფლო-სამეურნეო ფართობის 
გასარწყავიანების შედეგად გაზრდილი პროდუქტიულობა , მოსახლეობის კმაყოფილება  და  
ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება). 

სისტემის 
გაუმჯობესებული 
ფუნქციონირების 
მაჩვენებელი ასახავს ... 

პროექტის ფარგლებში შექმნილი პროდუქტის თუ გაწეული მომსახურების ღირებულებას 
(მაგალითად, გარე განათების ერთი წერტილის ღირებულება , სადრენაჟე კანალიზაციის გრძივი 
მეტრის ღირებულება). 

სოციალურ-ეკონომიკური 
ეფექტის მაჩვენებელი 
ასახავს ... 

პროექტის შედეგად შექმნილი ან გაუმჯობესებული სისტემის (მაგალითად, მისასვლელი გზა , 
შენობა-ნაგებობა , მართვა-ადმინისტრირება , საწარმოო-საოპერაციო ტექნოლოგია , 
ჯანმრთელობის დაცვა , განათლება  თუ მრავალი სხვა) პარამეტრებს (მაგალითად, სასმელი წყლის 
მიწოდება  გაიზარდა  N კბ. მეტრიდან დღე-ღამეში N კბ. მეტრამდე, ტრანსპორტის გადაადგილების 
დრო შემცირდა  N%). 

დავალება 

გთხოვთ, გაეცანით ცხრილს და დააკავშირეთ ხაზით შესაბამისი უჯრები პირველ და მეორე 

სვეტში. 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

პროექტის მსვლელობის შეფასება 

გვერდი 52 - 56 -დან  

სავარჯიშო 24. პროგრესის ობიექტური მაჩვენებლის ტიპი 

პირობა 

ქვემოთ ცხრილის სახით მოცემულია პროექტის შედეგისა და შესაბამისი ობიექტური 

მაჩვენებლის ცვლადი. 

აღწერა  რ - თ პ - ი ო - ს 

სკოლაში დასწრება  გაუმჯობესდა  

(დასწრების აღრიცხვა  საკლასო ჟურნალში) 
____ ____ ____ 

სკოლის მოსწავლეთა  მოსწრება  გაუმჯობესდა   

(მოსწავლის შეფასება  ათ ქულიანი სისტემით) 
____ ____ ____ 

ინფექციის გავრცელება  შემცირდა   

(პირველადი ჯანდაცვის ცენტრში მიმართვიანობის აღრიცხვა) 
____ ____ ____ 

მეწარმეთა  შესახებ კანონი მოყვანილია  შესაბამისობაში საერთაშორისო 
მოთხოვნებთან  

(კანონში შევიდა  ესა  და  ეს მუხლი) ____ ____ ____ 

ოჯახის დაგეგმვის პროგრამის სამიზნე ჯგუფი იყენებს კონტრაცეფციის 
საშუალებებს  

(კონტრაცეფციის საშუალებათა  რეალიზაცია  სააფთიაქო ქსელში) ____ ____ ____ 

დავალება 

გთხოვთ, გაეცნოთ ცხრილს და განსაზღვროთ ობიექტური მაჩვენებლის ტიპი. გამოიყენეთ 

აღნიშვნები: რ - რაოდენობრივი ხოლო თ - თვისებრივი; პ - პირდაპირი ხოლო ი - ირიბი; ო - 

ობიექტური ხოლო ს - სუბიექტური.



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

პროექტის მსვლელობის შეფასება 

გვერდი 53 - 56 -დან  

სავარჯიშო 25. პროგრესის ობიექტური მაჩვენებლის ვარგისიანობა 

ქვემოთ ცხრილის სახით მოცემულია პროექტის შედეგი და შესაბამისი ობიექტური მაჩვენებელი. 

სასურველი შედეგი ინდიკატორი 

A. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 
ახალგაზრდების სპორტული აქტივობა  
გაიზარდა  

2019 წლის ბოლოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1,200  6 წლიდან 18 
წლამდე ასაკის გოგონებისა  და  ვაჟების სულ მცირე 60% -ი იყენებს 
მუნიციპალურ სპორტულ ინფრასტრუქტურას 

B. მსუბუქი და  სატვირთო 
ავტოტრანსპორტის გადაადგილების დროის 
შემცირება  

2019 წლის ბოლოს შემოვლითი გზით სარგებლობის შედეგად  N 
პუნქტიდან N პუნქტამდე ტრანსპორტირების საშუალო დრო ყველა  
ტიპის ავტომობილისათვის შეადგენს ყველაზე მეტი 12 წუთს ნაცვლად 
ამჟამინდელი 30 წუთისა . 

C. მსუბუქი და  სატვირთო 
ავტოტრანსპორტის გადაადგილების დროის 
შემცირება  

2019 წლის ბოლოსათვის ავტომობილების რაოდენობა , რომელიც N 
პუნქტიდან N პუნქტამდე გადაადგილებისათვის სარგებლობს 
შემოვლითი გზით, გაიზარდა  ამჟამინდელი 2,000 ერთეულიდან დღე-
ღამეში 5,000 ერთეულამდე. 

D. მუნიციპალური ქალაქის ცენტრალური 
ქუჩა  და  მოედანი განიტვირთა  
სატრანზიტო მოძრაობისაგან 

2019 წლის ბოლოს შემოვლითი გზით სარგებლობის შედეგად  N 
პუნქტიდან N პუნქტამდე ტრანსპორტირების საშუალო დრო ყველა  
ტიპის ავტომობილისათვის შეადგენს ყველაზე მეტი 12 წუთს ნაცვლად 
ამჟამინდელი 30 წუთისა . 

E. მუნიციპალური ქალაქის ცენტრალური 
ქუჩა  და  მოედანი განიტვირთა  
სატრანზიტო მოძრაობისაგან 

2019 წლის ბოლოსათვის ავტომობილების რაოდენობა , რომელიც N 
პუნქტიდან N პუნქტამდე გადაადგილებისათვის სარგებლობს 
შემოვლითი გზით, გაიზარდა  ამჟამინდელი 2,000 ერთეულიდან დღე-
ღამეში 5,000 ერთეულამდე. 

F. სარწყავი არხის არეალში მდებარე 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ფართობის გასარწყავიანება  

გაუმჯობესებულია  სარწყავი არხის არეალში მდებარე სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ფართობის მორწყვა . 

G. სარწყავი არხის არეალში მდებარე 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 
მიწის ფართობის გასარწყავიანება  

ამა  და  ამ მუნიციპალიტეტის ამა  და  ამ სარწყავი არხის ბასეინში 
მდებარე მცირე-მიწიან ფერმერთა  სასოფლო სამეურნეო ფართობის არა  
ნაკლებ 90% მიეწოდება  სარწყავი წყალი ადგილისათვის 
განსაზღვრული რწყვის ნორმის შესაბამისი მოცულობით. 

დავალება 

გთხოვთ, გაგვიზიაროთ: 

 სპეციფიკურია თუ არა ინდიკატორი A? 

 რელევანტურია თუ არა ინდიკატორი B, C, D, E? 

 გაზომვადია თუ არა ინდიკატორი F და G? 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

ღონისძიებათა განრიგი და რესურსები 

გვერდი 54 - 56 -დან  

ღონისძიებათა განრიგი და რესურსები 

სავარჯიშო 26. ნიშანსვეტის განსაზღვრა 

პირობა 

ქვემოთ ცხრილის სახით მოცემულია პროექტის რამდენიმე ღონისძიება.  

N ღონისძიება  ეტაპი 

(II,II, ...) 

ნიშანსვეტი 

 

1.  არსებული ნაგებობის დაზიანების შესწავლა   

_____ 
 

2.  დეფექტური აქტის შედგენა  

_____ 
 

3.  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხო დოკუმენტაციის შედგენაზე 
ტექნიკური დავალებისა  და  სატენდერო დოკუმენტაციის შემუშავება   

_____ 
 

4.  ტენდერის გამოცხადება    

_____ 
 

5.  ტენდერში შემოსული განაცხადების შესწავლა  და  აპლიკანტების 
შეფასება   

_____ 
 

6.  გამარჯვებული საპროექტო კომპანიის გამოვლენა   

_____ 
 

7.  გამარჯვებულ საპროექტო კომპანიასთან კონტრაქტის გაფორმება  

_____ 
 

8.  საპროექტო კომპანიის მიერ შემუშავებული და  წარმოდგენილი 
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესწავლა   

_____ 
 

9.  საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული 
შენიშვნების უკან მიბრუნება  საპროექტო კომპანიისათვის 
შესაბამისი შესწორებებისათვის  _____ 

 

10.  შენიშვნების საფუძველზე საპროექტო კომპანიის მიერ 
დაზუსტებული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის 
შესწავლა   _____ 

 

11.  პროექტის დამტკიცება .  

_____ 
 

დავალება 

გთხოვთ გაეცნოთ ცხრილს, დაყოთ ღონისძიებები რამდენიმე ეტაპად და განსაზღვროთ 

ნიშანსვეტი. 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

სავარჯიშოების რვეული 

ღონისძიებათა განრიგი და რესურსები 

გვერდი 55 - 56 -დან  

სავარჯიშო 27. ქსელური დიაგრამა 

პირობა 

ცხრილის სახით მოცემულია პროექტის ღონისძიებები, მათი ხანგრძლივობა და 

ურთიერთკავშირი (იხილე ღონისძიების აღმნიშვნელი ლათინური ასო ხოლო და გრაფა 

წინამორბედი). 

კოდი ღონისძიება  ხანგრძლივობა  

(დღე) 

წინამორბედი 

A.  ოფისის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა   12 - 

B.  სარემონტო სამუშაოების გეგმის მომზადება   9 - 

C.  აღჭურვილობის შეკვეთა   10 A 

D.  სარემონტო სამუშაოების გეგმის დამტკიცება   10 B 

E.  პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა  24 B 

F.  პერსონალის დაქირავება   10 A 

G.  აღჭურვილობის ტრანსპორტირება   35 C 

H.  სარემონტო სამუშაოების წარმოება  40 D 

I.  კომუნალური უზრუნველყოფის გამართვა   15 A 

J.  აღჭურვილობის მონტაჟი  4 E, G, H 

K.  პერსონალის ინსტრუქტაჟი 6 F, I, J 

დავალება 

თქვენი დავალებაა დიდ თეთრ ქაღალდზე მარკერის გამოყენებით: 

 ააგოთ ქსელური დიაგრამა, სადაც ღონისძიება გამოისახება ისე, როგორც ნაჩვენებია 

ნიმუშზე ქვემოთ, ღონისძიებათა შორის დამოკიდებულება კი გამოისახება ისრით (დიდი 

ლათინური ასო A აღნიშნავს ღონისძიების კოდს ცხრილიდან); 

 დიაგრამაზე ყოველ ღონისძიებას მიუთითოთ მისი ხანგრძლივობა (D (duration)) 

ცხრილიდან ისე, როგორც ნაჩვენებია ნიმუშზე; 

 ყოველი ღონისძიებისათვის აჩვენოთ სამუშაოს დასაწყისის (ES (earliest start)) და 

დასრულების EF (earliest finish) ყველაზე ადრეული დრო; 

 ყოველი ღონისძიებისათვის აჩვენოთ სამუშაოს დასაწყისის (LS (latest start)) და დასრულების 

(LF (latest finish)) უგვიანესი ვადა; 

 გამოიანგარიშეთ დასაშვები ლოდინის ხანგრძლივობა ყველა ღონისძიებისათვის (ST (slack 

time)); 

 აჩვენოთ კრიტიკული გზა და განსაზღვრეთ პროექტის ხანგრძლივობა; 

 განსაზღვროთ ღონისძიებათა განრიგი ჰ. განტის ცხრილის გამოყენებით.



 

  

პროექტის მიმდინარეობის მონიტორინგი  

სავარჯიშო 28. მონიტორინგის სისტემა 

პირობა 

ზემოთ მოცემულია „სავარჯიშო 18. ლოგიკური ჩარჩო“. 

დავალება 

გთხოვთ აღნიშნული ლოგიკური ჩარჩოსათვის შეიმუშაოთ მონიტორინგის ცხრილი: 

მონიტორინგის საგანი მონაცემთა  შეგროვება  
(ვინ? როგორ? როდის?) 

მონაცემთა  შენახვა-
დამუშავება  

ანგარიშის ფორმა  და  
ადრესატი 

რესურსები 
   

ღონისძიებები 
   

უშუალო შედეგი 
   

შუალედური შედეგი 
   

საბოლოო შედეგი 
   

დაშვება  
   

დაუგეგმავი შედეგები 
   

 


