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პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები  

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება ინსტიტუციონალურ პერსპექტივაში  

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება როგორც ალტერნატივა. ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელობა სიღარიბის დაძლევასა და ცხოვრების ხარისხის 

გაუმჯობესებაში საყოველთაოდაა აღიარებული განვითარების პრაქტიკოსებისა და სამეცნიერო 

წრეების წარმომადგენელთა მიერ. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება წარმოადგენს 

მრავალგანზომილებიან კონცეფციას, რომელიც ასახავს ადგილის ეკონომიკურ, სოციალურ და 

გარემოსდაცვითი ასპექტებს. იგი მიზნად ისახავს არა მხოლოდ მშპ -ს მაჩვენებელით ასახულ 

ეკონომიკურ ზრდას, არამედ დემოკრატიას, ფუნდამენტურ პოლიტიკურ უფლებებსა და 

თავისუფლებას, მდგრად ეკოსისტემას. საოპერაციო თვალსაზრისით ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების რეალიზაცია ხდება ურთიერთდამოკიდებული ადგილობრივი 

სტრატეგიებისა თუ პოლიტიკის მეშვეობით. ამ უკანასკნელთა ფორმირება ადგილობრივ 

დაინტერესებულ მხარეთა დიალოგის შედეგია (Rogerson, 2011). 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება, კონცეპტუალიზებულ იქნა ალტერნატიულ 

მიდგომად მის შემდეგ რაც განვითარების პოლიტიკა, გაბატონებული მსოფლიოში უკანასკნელი 

რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, არ იქნა წარმატებული (Rodríguez-Pose, 2001). 

დაფუძნებული სხვადასხვა ტრადიციულ მაკროეკონომიკურ დოქტრინაზე - კეინზიანური1 

მემკვიდრეობა, რომელიც დომინირებდა განვითარების სფეროში ოთხმოციანებამდე, ნეო-

ლიბერალური ეკონომიკური პრინციპები ასახული ვაშინგტონის კონსენსუსში - იგი 

ფოკუსირებული იყო ეკონომიკურ ზრდაზე და უგულებელყოფდა ინსტიტუციური კონტექსტის 

მნიშვნელობას (Amin, 1999). ამასთან განვითარების პოლიტიკის პოსტ-მოდერნისტული კრიტიკა 

გამყარებული ფუკოს2 შეხედულებებით, მარქსისისტული3 იდეოლოგიით ან სულაც 

წინააღმდეგობით გრამშისელი4 გაგებით წარმოადგენდა ინტუიტიურ რეაქციას ეგრეთწოდებულ 

„თავსმოხვეულ დასავლურ მოდერნიზაციაზე“ და მოკლებული იყო როგორც უთანაბრობის ასე 

მისი გამომწვევი მიზეზების სიღრმისეულ გააზრებას (Hart, 2004).  

როგორც ალტერნატივა, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება იზიარებს 

ინსტიტუციონალისტურ პერსპექტივას. გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება “გამყარებულ 

კოლექტიურ ძალებს”, რომლებიც განსაზღვრავენ ადგილობრივ კონტექსტს: “... ფორმალურ 

[ძალებს], როგორიცაა წესები, კანონმდებლობა და ორგანიზაციები, არაფორმალურ, 

შეუმჩნევლად მოქმედ ძალებს, როგორიცაა გავრცელებული წეს-ჩვეულებები, რუტინა, 

სოციალური ნორმები და ფასეულობები (Amin, 1999).” შესაბამისად სიცოცხლისუნარიანი 

                                                           
1 ჯონ მეინარდ კეინზი (John Maynard Keynes) - ბრიტანელი ეკონომისტი, რომლის იდეებმა მთავრობათა ფისკალურ და მონეტარულ 

ინტერვენციაზე დიდი გავლენა იქონია თანამედროვე ეკონომიკურ და პოლიტიკურ თეორიაზე. 
2 მიშელ ფუკო (Michel Foucault) - ფრანგი ფილოსოფოსი, პოსტმოდერნისტი და პოსტსტრუქტურალისტი, ცნობილი სხვადასხვა 

საზოგადოერივი ინსტიტუტის კრიტიკული ანალიზით, ნაშრომებით ძალაუფლებასა და ცოდნაზე  
3 კარლ მარქსი - (Karl Heinrich Marx) - გერმანელი ფილოსოფოსი, ეკონომისტი, ისტორიკოსი, პოლიტიკური თეორეტიკოსი, 

სოციოლოგი, კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კომუნისტი მოაზროვნე. 
4 ანტონიო გრამში (Antonio Gramsci) - იტალიელი ფილოსოფოსი ნეო-მარქსისტი, რომელიც მუშაობდა პოლიტიკურო თეორიისა და 

სოციოლოგიის სფეროში. 
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ეკონომიკური სისტემის ფორმირებისათვის გადამწყვეტია თანამონაწილეობით დისკურსი, 

მიმართული ადგილობრივი რესურსებისა და პოტენციალის გამოყენებაზე, რაც ქმნის ღირსეული 

დასაქმებისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების წინაპირობებს (Meyer, 2014). ერთი 

სიტყვით, სახეზეა მცდელობა „...ადგილის ეკონომიკა იყოს დამოკიდებული ადგილობრივ 

პირობებზე, და არა ადგილი გახდეს დამოკიდებული ეკონომიკურ საქმიანობაზე (Rodriguez-Pose 

& Gill , 2003).“ 

ინსტიტუციონალური პერსპექტივა როგორც ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების 

წინაპირობა. პირველი მოსაზრებები გავლენაზე, რომელსაც სოციალური ინსტიტუტები ახდენენ 

ადამიანების ეკონომიკურ ქცევაზე, მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს - მეოცე საუკუნის დასაწყისში 

ჩნდება, ტერმინი „ინსტიტუციონალური მიდგომა“ კი ეკუთვნის უოლტონ ჰამილტონს5: 

„თეორიული ძიების ფარგლები უნდა ვრცელდებოდეს ... ეკონომიკური სისტემის ფუნდამენტურ 

თვისებებამდე ... მისი განვითარება არ შეიძლება შეჩერდეს, თუ არ არის შესწავლილი 

შეთანხმებები, წეს-ჩვეულებები, აზროვნების თავისებურებანი და ქცევა, რომლებიც ქმნიან 

„ეკონომიკურ წესრიგს“. მან უნდა შეისწავლოს ამ ინსტიტუტების ურთიერთკავშირი, რომელიც 

თავის მთლიანობაში თანამედროვე საზოგადოების ორგანიზაციას წარმოადგენს (Hamilton, 

1919).“ ინსტიტუტი აქ ჰანტინგტონისეულ ინტერპრეტაციაში უნდა იქნას გაგებული, როგოც 

„მიღებული ქცევის მყარი,  განმეორებადი პატერნი (Huntington, 1973).“  

მაშასადამე, ინსტიტუციური ქსოვილი წარმოდგენილი აღქმის, დამოკიდებულების, სხვადასხვა 

მნიშვნელობისა და რეფერენტული სისტემის, გაბატონებული წეს-ჩვეულებებისა და მიღებული 

ნორმების, სოციალური კავშირების, მარტივად კოდიფიცირებადი და არა-კოდიფიცირებადი 

ცოდნის, წესებისა და რეგულაციების კომპლექსური ერთობლიობით, რომელიც სპეციფიკურია 

ყოველი განსაზღვრული ადგილისათვის, ქმნის ამ ადგილის ეკონომიკური საქმიანობის 

კონტექსტს (Amin, 1999). განვითარების თეორია და პრაქტიკა სამწუხაროდ მოკლებულია ამ 

კონტექსტის ღრმა გააზრებას: “განვითარების თეორეტიკოსები და პრაქტიკოსები აქცევდნენ 

არასათანადო ყურადღებას ინსტიტუციურ და სტრუქტურულ კონტექსტს, იმ ძალას, რომელიც 

გააჩნია ისტორიულ, კულტურულ და რელიგიურ თავისებურებებს განვითარების პროცესში 

(Soedjatmoko, 1985).” თავისი ისტორიის მანძილზე განვითარება ეკონომიკური აზროვნების 

სხვადასხვა სკოლების გავლენის ქვეშ იმყოფებოდა. მიუხედავად მძაფრი დებატებისა ამ 

სკოლათა წარმომადგენლებს შორის განსხვავებული პარადიგმების შესახებ, გასაკვირი 

ერთსულოვნება სუფევდა იმის თაობაზე თუ „ვინ იცის უკეთ“ რა ესაჭიროება განვითარებად 

ქვეყნებს და ადგილებს (Cooke, 2001). გაძლიერებული გლობალიზაციით და მრავალი 

განვითარების პროექტის მარცხით წარმოიშვა ახალი აქსიომატიკა - „ადგილს გააჩნია 

მნიშვნელობა (localities matter)“. 

ადგილობრივი ინსტიტუციური კონტექსტის და მისი მნიშვნელობის აღიარების კარგი 

მაგალითია „გაერთიანებული ერების (United Nations (UN))“ ორგანიზაციის „მდგრადი 

განვითარების მიზნების (Sustainable Development Goals (SDG))“ ადგილობრივ კონტექსტში 

გადატანა - ეგრეთწოდებული „ლოკალიზაცია (localization).“ „გაერთიანებული ერების“ 

                                                           
5 უოლტონ ჰამილტონი (Walton Hale Hamilton) - ამერიკელი ეკონომისტი და სამართლის სპეციალისტი 
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ორგანიზაციის მერვე გენერალური მდივნის პან გი მუნის ხატოვანი გამოთქმით: „ბრძოლაში 

გლობალური მდგრადობისთვის ჩვენ გავიმარჯვებთ ან დავმარცხდებით ქალაქებში [ადგილზე] 

(Global Taskforce of Local and Regional Governments, 2016).“ ლოკალიზაცია წარმოადგენს პროცესს, 

რომლის შედეგად ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლება, ბიზნეს-წრეები და 

სამოქალაქო საზოგადოება იქცევა მდგრადი განვითარების პოლიტიკის დაგეგმვის, 

განხორციელებისა და შეფასების წარმმართველ ძალად, სხვა ტერიტორიულ ერთეულებსა და 

შესაბამის სექტორებთან კოორდინაციის მექანიზმად, ეროვნულ პოლიტიკასთან  ინტეგრაციის 

გარანტად (United Nations Development Programme, 2017).  

ეკონომიკურ საქმიანობაზე ინსტიტუციური თავისებურებების გავლენის კარგ მაგალითს 

აჩვენებს სტეინ კრისტიანსენი ინდონეზიის მეფრინველეობის ანალიზს მიძღვნილ 

პუბლიკაციაში. ადგილობრივი კონტექსტის ერთ-ერთი ასეთი ფაქტორია ინფორმაციის 

ასიმეტრია6, 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. 

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 ან იგი 

არ შეესატყვისება ფერმის სოციალურ თუ საოპერაციო კონტექსტს (მაღალი კაპიტალური 

დანახარჯი კაპიტალის სიძვირესთან ერთად, მანქანა-დანადგარებისა და მასალების 

მომწოდებელთა სიმცირე, ინფრასტრუქტურის ხარვეზები და ლოჯისტიკის სირთულეები თუ 

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. ერთი სიტყვით, როგორიც არ უნდა იყოს 

მიზეზები, სახეზეა მეფრინველეობის მცირე ფერმის მფლობელთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფი, 

                                                           
6 ინფორმაციის ასიმეტრიის თეორია ეკუთვნის ამერიკელ ეკონომისტს, 2001 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატს ჯორჯ აკერლოფს და 

ვიწრო გაგებით გულისხმობს ვითარებას, როდესაც გარიგების ერთი მხარე უკეთ არის ინფორმირებული ვიდრე მეორე მხარე 
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რომელიც არ ან ვერ იყენებს არსებულ შესაძლებლობას, ვერ ცვლის არსებულ ვითარებას, 

განიცდის მარგინალიზაციას, გარიყულია რა ეკონომიკური პროცესების დინებიდან, აქედან 

გამომდინარე ყველა შესაბამისი შედეგით (Kristiansen, 2003). 

განვითარება როგორც მრავალგანზომილებიანი კონსტრუქტი. ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების კიდევ ერთი გამშვები მექანიზმი გახდა განვითარების ვიწრო 

კონცეპტუალიზაცია, რომელიც აიგივებდა მას ეკონომიკურ ზრდასთან: “ზრდამ შეიძლება 

გამოიწვიოს გაუმართლებელი ურბანიზაცია და გაზარდოს კომუნალური მომსახურების 

ღირებულება... ის შეიძლება გახდეს ცხოვრების წესისა და რითმის ცვლილების მიზეზი ... და 

სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ცვლილება პოზიტიური იქნება. ზრდა შეიძლება იყოს 

ნახშირორჟანგის ემისიისა და წყლის დაბინძურების მიზეზი... ... უბიძგოს ადამიანებს ჩაერთონ 

კონკურენტულ ბრძოლაში, რასაც თან სდევს თავისუფალი დროის და კმაყოფილების დონის 

შემცირება ... (Greenwood & Holt, 2010).” მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი ეკონომიკურ ზრდასა და 

კეთილდღეობას შორის ერთი შეხედვით ცალსახაა: “სიმდიდრე ნიშნავს უკეთეს საცხოვრებელ 

პირობებს, მეტ მოგზაურობას, უკეთეს სამედიცინო მომსახურებას, უკეთეს განათლებას, უფრო 

მოკლე სამუშაო კვირას, რაც ადამიანს აძლევს საშუალებას  მეტი დრო გაატარონ ნათესავებთან 

და მეგობრებთან. მეტიც, სიმდიდრე ნიშნავს უკეთეს საჯარო მომსახურებას (Friedman, 2006).” 

ამავდროულად, ფოკუსი მხოლოდ ეკონომიკურ ზრდაზე, სოციალური და ბუნებრივი გარემოს 

საფრთხის უგულებელყოფის პირობებში, ხდება უთანაბრობის მიზეზი (López, 2004).” 

ტერმინი „განვითარება“ რიგი განსხვავებული ინტერპრეტაციის საგნად იქცა, რაც პოლიტიკური 

და ეკონომიკური აზროვნების მრავალი სკოლის არსებობით აიხსნება. ასე ტერმინის გააზრება 

სტრუქტურული ტრანსფორმაციის ყოვლისმომცველ ისტორიულ პროცესად, რომელსაც  

წინასწარ განსაზღვრული მიზანი არ გააჩნია, აკადემიურ წრეებს უკავშირდება. ინსტრუმენტული 

პარადიგმა პრაქტიკოსებთან, განვითარების საერთაშორისო სააგენტოებთან არის ასოცირებული. 

ნიშანდობლივია, რომ განვითარება, ინსტრუმენტული პარადიგმის გაგებით, მოწყვეტილია 

ფართო ისტორიულ კონტექსტს, შესაბამისად შესაძლებელია მისი დაგეგმვა და შედეგების 

წინასწარ განჭვრეტა. პოსტმოდერნისტული ინტერპრეტაცია არა იმდენად განსხვავებული 

შეხედულებაა განვითარებაზე, არამედ განვითარების ტრადიციულ ფილოსოფიათა კრიტიკა. მას 

ანთროპოლოგიური სკოლის შეხედულებები და რელატივისტური კულტურალიზმი ამყარებს.  

თუმცაღა, რაოდენ განსხვავებულიც არ უნდა იყოს ზემოთ მოყვანილი შეხედულებები, საერთო 

ისაა, რომ განვითარება, საბოლოო ჯამში, ყოველთვის ნიშნავს ცვლილებას ან ცვლილებათა 

თანამიმდევრობამდე შეიძლება იქნეს დაყვანილი (Sumner & Trive, 2008). მაგალითად, „გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ))“ განიხილავს განვითარებას როგორც არსებული სიტუაციის სასურველ 

სიტუაციად გარდაქმნის ორგანიზებულ პროცესს (Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit, 1997).   

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების რამდენიმე განმარტება. მსოფლიო ბანკი აღწერს 

ეკონომიკურ განვითარებას როგორც ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, განსაკუთრებით 

ღარიბთათვის (The World Bank, 1991). ბუნებრივია კეთილდღეობისა და ცხოვრების ხარისხის 

წინაპირობა შემოსავალია, ამასთან მნიშვნელოვანია განათლება, ჯანმრთელობა, ბუნებრივი და 
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კულტურული გარემო, ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლება. ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარება, როგორც პოლიტიკის ფორმირების პროცესი, განვითარების ფართო 

კონტექსტში განიხილება (Meyer, 2014). გამოიყენება რამდენიმე განმარტება: 

 განმარტება ფოკუსით ადგილობრივი ხელისუფლების როლზე. რიგი ავტორი ამახვილებს 

ყურადღებას ადგილობრივი ხელსუფლების როლზე ადგილობრივ ეკონომიკურ 

განვითარებაში. ამ ჭრილში იგი წარმოდგენილია, როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების 

მიერ განხორციელებული ღონისძიებები მიმართული ადგილობრივი ბიზნესისა და 

დასაქმების სტიმულირებაზე (Blakely & Brad, 2002), ან სოციალური-ეკონომიკური 

განვითარების პროცესი, რომელსაც მართავს ადგილობრივი ხელისუფლება თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში (Scheepers & Monchusi, 2002).  

 განმარტება ფოკუსით ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობაზე. სხვა 

ავტორები ხაზს უსვამენ დაინტერესებულ პირთა ფართო წრის მონაწილეობას ადგილობრივ 

ეკონომიკურ განვითარებაში. შესაბამისად ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება 

განიმარტება როგორც თანამონაწილეობით პროცესი სადაც მრავალი ადგილობრივი 

დაინტერესებული პირი, რომელიც სხვადასხვა სექტორს წარმოადგენს, მუშაობენ 

ადგილობრივი ეკონომიკის გააქტიურებაზე, სიცოცხლისუნარიან ეკონომიკურ სისტემაზე 

და ზრდაზე (Trousdale, 2005). იგივე კონოტაციებს შეიცავს განმარტება, რომლის მიხედვით 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება წარმოადგენს პროცესს, სადაც საჯარო, კერძო და 

სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები თანამშრომლობენ ადგილობრივ მოსახლეთა 

სათანადო ცხოვრების ხარისხის უზრუნველსაყოფად ეკონომიკური განვითარების გზით 

(Swinburn, 2006). 

 განმარტება ფოკუსით ადგილობრივი ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობაზე. შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის განმარტებით ადგილობრივი ეკონომიკა საჭიროებს 

ადგილობრივი რესურსების მაქსიმიზაციასა და ცოდნის ბაზის შექმნას ადგილის 

კონკურენტუნარინობის ზრდისა და გლობალურ ბაზრებზე ოპერირების მიზნით (ILO, 2006). 

 განმარტება ფოკუსით მიზანზე. რიგი ავტორი განიხილავს ადგილობრივ ეკონომიკურ 

განვითარებას  ტელეოლოგიურ ჭრილში და განმარტავს მის შედეგებს. ასე ავტორთა ნაწილი 

განიხილავს ადგილობრივ ეკონომიკურ განვითარებას, როგორც ადგილობრივ მოსახლეთა 

დოვლათის შექმნის საშუალებას (Bartik, 2003), ან ადგილისათვის დამახასიათებელ 

შემოსავლის გენერირებისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების პოტენციალს (Meyer-

Stamer, 2008). 

შეჯამების სახით ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება “... არის ეკონომიკური აქტივობის 

შედეგი, რომელშიც სპეციფიკური გეოგრაფიული არის ყველა დაინტერესებული მხარე 

თანამშრომლობს განვითარებისა და მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის.... 

... გლობალური კონცეფცია მიმართული სიღარიბის შემცირებასა და დასაქმებაზე (Meyer, 2014).” 

პრაქტიკა, ლიდერობა და წამყვანი პრინციპები. ადგილობრივი ეკონომიკის დარგებისა და 

კლასტერების, მოწოდებისა და რეალიზაციის ბაზრის ანალიზის საფუძველზე ადგილობრივი 

ეკონომიკური განვითარების პრაქტიკოსები ცდილობენ მეწარმეობის წახალისებას, კერძო - 
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საჯარო სექტორის თანამშრომლობის ხელშეწყობას, სისტემატიურად იკვლევენ ადგილობრივ 

რესურსებს, რათა აღმოაჩინონ განვითარების შესაძლებლობები და პოტენციალი, ახდენენ 

ფინანსური რესურსების მობილიზაციას ეროვნული და საგარეო ინვესტიციების მოზიდვის 

გზით, ზრუნავენ ადგილობრივი ადამიანური კაპიტალის განვითარებაზე, მუდამ აფასებენ 

პოლიტიკის შედეგებს სამი მიმართულებით: სიცოცხლისუნარიანი ეკონომიკური სისტემა; 

მოსახლეობის კეთილდღეობა; მდგრადი ეკოსისტემა. ადგილობრივი ხელისუფლება, რომელიც 

მოქმედებს როგორ ცვლილების აგენტი, ან პროცესის მოდერატორი, მეწარმე ან კოორდინატორი, 

წარმოადგენს განვითარების წარმმართველ ძალას და ხელმძღვანელობს რამდენიმე ძირითადი 

პრინციპით: 

 ადგილობრივი ლიდერობა პროცესზე (Trousdale, 2005) და მასთან დაკავშირებული 

დეცენტრალიზაცია და მონაწილეობა (Leftwich, 1993); 

 კოორდინაცია ადგილებს შორის ეროვნული დარგობრივი პოლიტიკის ჩარჩოში; 

 ხელშემწყობი ეკონომიკური გარემო და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდა, რომელიც 

პასუხობს უთანაბრობისა და ღირსეული დასაქმების გამოწვევას (Rodriguez-Pose & Gill , 

2003);  

 ფოკუსი სამ სფეროზე – ეკონომიკური ზრდა, კეთილდღეობა, ბუნებრივი გარემო (Costanza R. 

& Hart, 2009).  

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება საოპერაციო დონეზე. საოპერაციო დონეზე 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება ხორციელდება „ზრდისა (pro-growth)“ და 

„კეთილდღეობის (pro-poor)“ სტრატეგიათა მეშვეობით, რომელთა ჩამონათვალი საკმაოდ 

ვრცელია. „ზრდისა“ და „კეთილდღეობის“ სტრატეგიათა გონივრული შეფარდება 

მნიშვნელოვანია რათა შენარჩუნებულ იქნას სათანადო ბალანსი ბიზნესის ხელშემწყობ გარემოს, 

ღირსეულ დასაქმებას, ცხოვრების ხარისხსა და ბუნებრივი გარემოს დაცვას შორის.  

ქვემოთ მოცემულია „ზრდის“ იმ სტრატეგიათა ილუსტრატიული ჩამონათვალი, რომელსაც 

ხშირად მიმართავენ ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის ფარგლებში: 

 წამყვან ეკონომიკურ სექტორთა (ან კლასტერთა) გამოვლენა, რომელთაც გააჩნია გლობალურ 

ბაზარზე კონკურენციის პოტენციალი, და მიზანმიმართული დახმარება 

კონკურენტუნარიანობის ზრდის მიზნით (მაგალითად, ადამიანური კაპიტალის 

განვითარება, მიწოდების ჯაჭვების შეუფერხებელი ფუნქციონირების ხელშეწყობა, 

მომსახურებისა და წარმოების საოპერაციო პროცესების შედარებისა და ტექნოლოგიის 

სრულყოფის პროგრამები, თუ მრავალი სხვა); 

 სხვადასხვა სპეციფიკური სქემისა და მექანიზმის გამოყენებით უცხოური და ეროვნული 

ინვესტიციების მოზიდვა;  

 მაღალტექნოლოგიური დარგების, კვლევისა და ახალი პროდუქტის შექმნის პროგრამების 

მიზანმიმართული მხარდაჭერა, რამაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ხელი უნდა შეუწყოს 

მატერიალური რესურსების კონკურენციის ტრანსფორმაციას კონკურენციაში ცოდნის 

საფუძველზე; 
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 ღონისძიებები მიმართული ტურიზმის ინდუსტრიის მიზანმიმართულ მხარდაჭერაზე 

(მაგალითად, ტურისტული დანიშნულების ობიექტების განვითარება რაც ტურისტული 

ბაზრის სამიზნე  სეგმენტების დივერსიფიკაციის უმთავრესი წინაპირობაა, ტურიზმის 

მხარდამჭერი დარგების განვითარება, ადგილის მარკეტინგი და სხვა); 

 გლობალურ კომპანიათა დაინტერესება გარე მომსახურების შეძენით (მაგალითად,  

მომხმარებელთა სატელეფონო მომსახურების ცენტრების განთავსების შესაძლებლობებით, 

კინო-პროდუქციის წარმოების ბაზის შექმნით თუ სხვა მსგავსი); 

 ბიზნესის მომსახურებისა და მხარდაჭერის პროგრამები მათ შორის კერძო-საჯარო 

პარტნიორობა;  

 ტრანსპორტირების, ტვირთის გადაზიდვისა და ადამიანების გადაყვანის სისტემების 

გაუმჯობესება; 

 საიმედო ინფრასტრუქტურის, მათ შორის ტელე-კომუნიკაციების, განვითარება; 

 უსაფრთხო გარემო საცხოვრებლად და ბიზნესის საწარმოებლად (Rogerson, 2011). 

„კეთილდღეობის“ სტრატეგიათა ილუსტრაციული ჩამონათვალი მოიცავს: 

 მიკრო, მცირე და საშუალო მეწარმეობის მხარდაჭერას , მათ შორის ეგრეთწოდებულია 

„საარსებო სამეწარმეო“ საქმიანობის მხარდაჭერა, რაც მოიცავს შესაბამის საკანონმდებლო და 

მარეგულირებელ ჩარჩოს, საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურებას, სხვადასხვა 

სახის სასწავლო პროგრამებს, ხელმისაწვდომ კაპიტალს, ხელშეწყობას კავშირების 

დამყარების პროცესში და სხვა); 

 სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერას (მაგალითად, სოფლის მეურნეობის ექსტენცია, 

რეგულაციები, მარკეტინგი და სხვა); 

 მცირე ქალაქების, ყოფილი საწარმოო ზონების რევიტალიზაცია (Rogerson, 2011). 

პროგრესის შეფასების საშუალებები. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების კიდევ ერთი 

საოპერაციო შრე მოიცავს პროგრესის შეფასების მაჩვენებლებს. განვითარების ფართო 

კონცეპტუალიზაციის ჭრილში მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ მთლიანი შიდა პროდუქტი, 

არამედ „მდგრადი ეკონომიკური კეთილდღეობის ინდექსი (Index of Sustainable Economic Welfare 

(ISEW)), ჭეშამრიტი დანაზოგის ინდექსი (Genuine Savings (GS)), ეკოლოგიური კვალი (Ecological 

Footprint (EF)), კეთილდღეობის სუბიექტური ინდექსი (Subjective Well-Being (SWB)), ადამიანის 

განვითარების ინდექსი (Human Development Index (HDI))“ რათა ასახულ იქნას არა მოლოდ 

ეკონომიკური ზრდა არამედ კეთილდღეობა და ეკოსისტემის გამძლეობა (Costanza R. & Hart, 

2009). 
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პროექტის ადგილი პროგრამული ბიუჯეტის და განვითარების დოკუმენტების სტრუქტურაში 

პროექტი. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების „ზრდისა“ და „კეთილდღეობის“ 

სტრატეგიათა რეალიზაცია უმეტეს წილად ხდება პროექტების მეშვეობით. პროექტი 

წარმოადგენს სამუშაოს ორგანიზების ერთ-ერთ ფორმას. ხშირად მას განიხილავენ ხანმოკლე, 

განმეორებადი, სტანდარტული სამუშაო ოპერაციების ორგანიზების ფორმათა (მაგალითად, 

კონვეერული ხაზი, სერიული წარმოება და სხვა) საწინააღმდეგო ნაირსახეობად (Krajewski & 

Ritzman, 2002). „სამუშაო ხორციელდება ოპერაციების ან პროექტის ფორმით, თუმცაღა მათ შორის 

არის მსგავსება. ოპერაციებიც და პროექტიც სრულდებიან ადამიანების მიერ, წარმოებენ 

შეზღუდული რესურსების პირობებში, და არიან დაგეგმვისა და კონტროლის ობიექტები. 

ამავდროულად, ოპერაციები მიმდინარე და განმეორებითი ხასიათისაა, როდესაც პროექტი 

უნიკალურია და გააჩნია შესრულების განსაზღვრული ვადა,“ - განმარტავს „პროექტის მართვის 

ინსტიტუტის“ სახელმძღვანელო და ტერმინის ფორმულირებას შემდეგი სახით თავაზობს 

მკითხველს: „პროექტი არის დროებითი ძალისხმევა, რომლის შედეგად მიიღება უნიკალური 

პროდუქტი ან მომსახურება. დროებითი ნიშნავს, რომ ყველა პროექტს აქვს დასაწყისი და 

დასასრული. უნიკალური ნიშნავს, რომ პროდუქტი ან მომსახურება გარკვეულწილად 

განსხვავდება მსგავსი პროდუქტისა თუ მომსახურებისგან (Project Management Institute, PMI, 

2000).“  

პროექტის ვადებისა და დასაწყისი-დასრულების კარგი მაგალითია მყარი ნარჩენების 

გადამამუშავებელ სიმძლავრეთა მშენებლობა რომელიმე მუნიციპალიტეტში. ეს უკანასკნელი 

პროექტია, ხოლო ნარჩენების გატანისა და დასუფთავების მუნიციპალური მომსახურება კი არა, 

რადგან წარმოადგენს განმეორებად მიმდინარე საქმიანობას. მსგავსი მაგალითია ტურისტული 

დანიშნულების ადგილის მარკეტინგული კამპანია, რომელიც შვებულებების სეზონს უძღვოდა 

წინ, და პროექტს წარმოადგენს. იმავე რეგიონში მოქმედი ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის 

საქმიანობა მიმდინარე პროცესია, რომლის შედეგად სტუმარს მიეწოდება მისთვის საჭირო 

ინფორმაცია, მათ შორის მარკეტინგული ხასიათის. რეგიონში მოქმედი რამდენიმე ათეული 

თვითნასწავლი ექსკურსიამძღოლის გადამზადების კურსი პროექტია, პროფესიული 

სასწავლებლის საქმიანობა, რომელიც ამზადებს ექსკურსიამძღოლებსა და ტურისტულ გიდებს,  

მიმდინარე პროცესია. კიდევ ერთი მაგალითია პროექტი, რომლის მიზანია ამბულატორიის 

ამოქმედება მჭიდროდ დასახლებულ ტერიტორიულ-ადმინისტრაციულ ერთეულში. იგი 

სრულდება როდესაც ამბულატორია შევა ექსპლუატაციაში და დაიწყებს ფუნქციონირებას. 

ამბულატორიის ფუნქციონირება - პაციენტების მომსახურება - სცდება პროექტის ფარგლებს, 

წარმოადგენს მის შედეგს და ორგანიზებულია, განმეორებადი ხასიათის მიმდინარე ოპერაციების 

სახით, თუკი ყოველი ცალკეული პაციენტის მომსახურების შემთხვევას განვიხილავთ ამგვარად.  

პროექტის უნიკალურობის მაგალითია თემის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაციის პროექტები. ტიპიური არქიტექტურულ-საინჟინრო გადაწყვეტილების 

შემთხვევაშიც კი ისინი განსხვავებული არიან სულ მცირე ინფრასტრუქტურის ობიექტების 

მდებარეობით მაინც. მალარიის გავრცელებასთან ბრძოლის პროექტები, რომლების სხვადასხვა 

რეგიონში მიმდინარეობენ, მართალია იზიარებენ მსგავს მიდგომას სამედიცინო და ჰიგიენური 
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ზომების ჭრილში, განსხვავდებიან ღონისძიებათა სპეციფიკით, რადგან ხორციელდებიან სულ 

მცირე განსხვავებულ კლიმატურ და გეოგრაფიულ პირობებში. 

ერთი სიტყვით, პროექტი ეწოდება მიზანდასახულ საქმიანობას, რომელსაც აქვს დაწყებისა და 

დასრულების წინასწარ დადგენილი თარიღი. საქმიანობა წარმოადგენს 

ურთიერთდაკავშირებულ ღონისძიებათა ერთობლიობას, რომელსაც როგორც წესი, ზუსტი 

პროტოტიპი არ გააჩნია. პროექტის შესრულებაზე პასუხისმგებელია ადამიანთა ჯგუფი. 

პროექტის ჯგუფი თავისი ხასიათით ხშირად წარმოადგენს მულტიდისციპლინარულ გუნდს, 

რომლის წევრებს შორის მკაცრად იერარქიული ურთიერთობა არადამახასიათებელია. 

ღონისძიებათა განხორციელების დროს გამოიყენება სხვადასხვა რესურსი (მაგალითად, 

ადამიანების სამუშაო დრო, მასალა, მანქანა დანადგარი თუ სხვა), შესაბამისად პროექტს გააჩნია 

წინასწარ განსაზღვრული ბიუჯეტი. მმართველობითი თვალსაზრისით პროექტი ოპერირებს 

ზოგადი მენეჯმენტის საკვანძო ფუნქციებით - დაგეგმვა, ორგანიზება, კონტროლი,  

ხელმძღვანელობა - და მოიცავს ღონისძიებების, დროის, დანახარჯების, რისკისა და ხარისხის 

მართვის ამოცანებს, ურთიერთობას დაინტერესებულ პირთა ფართო წრესთან. 

პროექტების კლასიფიკაცია შესაძლებელია მრავალი პრინციპით. შესაძლებელია კლასიფიკაცია 

პრინციპით შიდა და გარე პროექტები. მაგალითად, შიდა პროექტი შეიძლება მიზნად ისახავდეს 

რეორგანიზაციას, გარე პროექტი კი მიმართული იყოს სამიზნე ჯგუფის საჭიროებებზე. 

შესაძლებელია კლასიფიკაცია პრინციპით ტექნიკური და არა ტექნიკური პროექტები. ტექნიკურ 

პროექტებს მიეკუთვნება, მაგალითად, ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც დიდ 

წილად დეტერმინირებულ არიან ტექნოლოგიით, ტრანსპორტირებისა და ლოჯისტიკის 

პროექტები თუ სხვა. შესაძლებელია კლასიფიკაცია თემატური პრინციპით, მაგალითად, 

სამხედრო პროექტი, კვლევითი პროექტი თუ მრავალი სხვა. კომერციული პროექტების მიზანია 

შემოსავალი,  სოციალური ბუნების პროექტები კი მიზნად ისახავენ მოსახლეობის ამა თუ იმ 

ჯგუფის საჭიროებათა დაკმაყოფილებას და დახმარებას. მაგალითად, პროექტები 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში, უფლებათა დაცვის სფეროში და მრავალი სხვა. 

ეკონომიკური პროექტები მიმართულია ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. 

მაგალითად, მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროექტები, პროექტები ტურიზმის სფეროში ან 

სოფლის მეურნეობის დარგში და მრავალი სხვა. რამდენადაც განვითარება განიხილება 

სასურველი სასიკეთო ცვლილების ტერმინებში, როგორც ზემოთ იქნა ნაჩვენები, 

ეგრეთწოდებულია განვითარების (მათ შორის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების) 

პროექტები აერთიანებენ საშუალებებს ამგვარი ცვლილების ინიცირების, დაგეგმვის, 

შესრულების, კონტროლისა და შეფასებისათვის.  

პროგრამა. განვითარების სფეროში პროექტი როგორც წესი ფართო მასშტაბის მქონე 

ინტერვენციის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. შესაბამისად დოკუმენტები, რომლებიც 

აღწერენ აღნიშნულ ინტერვენციებს და ცნობილი არიან „პოლიტიკის“, „სტრატეგიის“, 

„პროგრამის“, “სექტორული ინიციატივის“, „განვითარების გეგმის“ თუ სხვა მსგავსი 

სახელწოდებით, წარმოადგენენ გარკვეულ „ჩარჩო-დოკუმენტებს“, ეგრეთწოდებულ 

„კონტეინერებს“ სხვადასხვა პროექტისათვის. მრავალი დონორის სახელმძღვანელო ასახავს 

აღნიშნულ საკითხს. მაგალითად, ევროკავშირი დიდ ყურადღებას უთმობს სექტორულ 
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მიდგომას: „სექტორული მიდგომა მოიცავს პარტნიორ მთავრობებთან, დონორებთან და სხვა 

შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად მუშაობას... შედეგად, პარტნიორ მთავრობებს 

შეუძლიათ შექმნან დარგობრივი პროგრამა, რომელიც მოიცავს სამ კომპონენტს: დამტკიცებული 

დარგობრივი პოლიტიკის დოკუმენტს და სტრატეგიულ ჩარჩოს; საშუალო ვადიანი ხარჯების 

დარგობრივ ჩარჩოსა და წლიურ ბიუჯეტს; დონორთა შორის სექტორული კოორდინაციის 

მექანიზმს... (European Commission, 2004)“. ასევე, 08/06/2011 წლის N385 ბრძანებაში „პროგრამული 

ბიუჯეტის შედგენის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე“ პროექტი მოიხსენიება სექციაში 

„3.2. კაპიტალური ბიუჯეტის დანართი“. დოკუმენტში გამოიყენება ტერმინი „კაპიტალური“ 

პროექტი, ზუსტად იმ მნიშვნელობით რაც ზემოთ იქნა მოცემული. „პროექტის მართვის 

ინსტიტუტის“ სახელმძღვანელო პროექტთან ერთად განმარტავს პროგრამასაც: „პროგრამა 

წარმოადგენს პროექტების ერთობლიობას, რომელთა კოორდინირებული მართვა იძლევა 

საშუალების  მიღწეული იქნას ისეთი შედეგი, რომლის მიღწევა ცალკეული პროექტის მეშვეობით 

შეუძლებელი აღმოჩნდებოდა (Project Management Institute, PMI, 2000).“  

მაგალითად,  სიღარიბის დაძლევის პროგრამა რეგიონში შეიძლება აერთიანებდეს რამდენიმე 

პროექტს: მცირე და საშუალო აგრო-ბიზნესის ხელშეწყობა; სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის 

სამსახურის განვითარება; აგრარული პროფესიული განათლების გაუმჯობესება; სასოფლო-

სამეურნეო ინფრასტრუქტურის აღდგენა და სხვა. ყოველი პროექტი თავის მხრივ შეიძლება 

დანაწევრდეს გარკვეულ კომპონენტებად. მაგალითად, მცირე და საშუალო აგრო-ბიზნესის 

ხელშეწყობის ერთ-ერთი კომპონენეტი შეიძლება იყოს აგრო-სესხის სუბსიდია დამწყები 

მეწარმეებისათვის სოფლად ან რაიმე სხვა მსგავსი (იხილე „ფიგურა 1. პროექტრის ადგილი 

განვითარების პროგრამის სტრუქტურაში“).  

პროგრამა შეიძლება მოიცავდეს მიმდინარე ოპერაციებსაც. მაგალითად, სკოლამდელი 

განათლების პროგრამა შეიძლება მოიცავდეს როგორც საბავშვო ბაღის შენობის კაპიტალურ 

რემონტს, ასევე სკოლამდელი განათლების ღონისძიებათა განხორციელებას და ბენეფიციარების 

მომსახურებას.  
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ფიგურა 1. პროექტრის ადგილი განვითარების პროგრამის სტრუქტურაში    

 

პროგრამის მიზნები

პროექტი ერთი

პროექტის პირველი 
კომპონენტი და მისი 

ღონისძიებები

პროექტის მეორე 
კომპონენტი და მისი 

ღონისძიებები

...

პროექტი ორი

პროექტის პირველი 
კომპონენტი და მისი 

ღონისძიებები

...

პროექტი სამი

...

... პროექტი ...
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პროექტის საქმიანობის სფერო და მასშტაბი 

პროექტის საქმიანობის სფერო გულისხმობს ერთის მხრივ ყველა იმ შედეგს, რაც უნდა იქნას 

მიღებული პროექტის დასრულებისათვის, და ყველა ღონისძიებას, რომელიც უნდა 

განხორციელდეს პროექტის შედეგების მისაღწევად. შესაბამისად, პროექტის საქმიანობის 

სფეროს მართვის ძირითადი ამოცანაა:  

 სასურველი სასიკეთო მდგომარეობის ემოციურ-ვერბალური წარმოდგენის ფორმულირება 

პროექტის შედეგების რეალისტური და გაზომვადი დებულებების სახით;  

 პროექტის შედეგების მიღწევისათვის საჭირო აუცილებელი ღონისძიებების განსაზღვრა.  

როგორც აღინიშნა, პროექტისათვის არადამახასიათებელია ზუსტი პროტოტიპის არსებობა,  

განსაკუთრებით განვითარების სფეროში, ვინაიდან განვითარების პროექტები ხორციელდება 

კომპლექსურ და დინამიკურ გარემოში. მოსაზრება, რომ დაგეგმილი ღონისძიებები ნამდვილად 

გამოიღებს სასურველ შედეგ ვარაუდია, მას განვითარების ჰიპოთეზა ეწოდება. განვითარების 

ჰიპოთეზის ფორმულირებასთან გარკვეულ კავშირშია „პროექტის შემუშავების პროგრესული 

პრინციპი (progressive elaboration)“. აღნიშნული პრინციპის თანახმად “პროგრესული” 

გულისხმობს პროექტის შემუშავებას თანმიმდევრულად, ნაბიჯ-ნაბიჯ. “შემუშავება” 

ტერმინოლოგიური მნიშვნელობით გამოიყენება და გულისხმობს სათანადო დეტალიზაციას, 

კონკრეტულ ფოკუსს. მაგალითად, „რეგიონში სიღარიბის დაძლევა“ ფართო განმარტებაა. 

შემუშავების პროცესში ფოკუსი ვიწროვდება „მცირე და საშუალო აგრობიზნესის 

ხელშეწყობამდე“, შემდგომ კი ხდება კიდევ უფრო კონკრეტული „აგრო-სესხის სუბსიდია 

დამწყები მეწარმეებისათვის სოფლად (იხილე „ფიგურა 2. პროექტის შემუშავების პროგრესული 

პრინციპი.“)  

პროექტები განსხვავდებიან მასშტაბით, რაც ვლინდება ბენეფიციართა რიცხვითა და 

გეოგრაფიით, ღონისძიებათა მოცულობითა და მრავალფეროვნებით, პროექტის 

განხორციელებაში ჩართული თანამშრომლების რაოდენობით, ბიუჯეტით. 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები   

გვერდი 17 - 80 -დან  

ფიგურა 2. პროექტის შემუშავების პროგრესული პრინციპი   

საქმიანობათა სფეროს ვიწრო, 
მკაფიო ფოკუსი და ჯეროვანი 
დეტალიზაცია

პროექტის კომპონენეტის დონე: 
"აგრო-სესხის სუბსიდია 
დამწყები მეწარმეებისათვის 
სოფლად"

საქმიანობათა სფეროს შედმგომი 
დავიწროვება და დეტალიზაცია

პროექტის დონე: "მცირე და 
საშუალო აგრო-ბიზნესის 
ხელშეწყობა"

საქმიანობათა სფეროს  
თავდაპირველი ვერსია - ფართო 
ფოკუსი მოკლებული დეტალებს

პროგრამული დონე: "სიღარიბის 
დაძლევა რეგიონში."



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები   

გვერდი 18 - 80 -დან  

პროექტის სასიცოცხლო ციკლი 

პროექტის მართვის პროცესში პირობითად გამოყოფენ ფაზებს, რომელთა თანმიმდევრობას 

პროექტის სასიცოცხლო ციკლი ეწოდება. ციკლური ხასიათი მნიშვნელოვანია გამოცდილების 

დაგროვებისა და სწავლისათვის, განსაკუთრებით განვითარების პროექტებში, რამდენადაც ეს 

უკანასკნელნი ხორციელდება რთულ, ცვალებად გარემოში. განვითარების ჰიპოთეზა საწყის 

რედაქციაში რთულია იმთავითვე იყოს მართებული. პროექტის განხორციელების დროს, 

როგორც წესი აღმოცენდება ახალი, აქამდე უცნობი ან გაუთვალისწინებელი გარემოებები, 

გროვდება გამოცდილება, თუ რომელი მიდგომაა უფრო ეფექტური, იცვლება აღქმა, გააზრების 

სიღრმე, ერთი სიტყვით, პროექტის განხორციელებასთან ერთად მიმდინარეობს სწავლის, 

ცოდნის დაგროვების პროცესი. განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ ისეთი ხასიათის 

ცოდნაზე, რომლის ვერბალიზება და არტიკულაცია რთული, თითქმის შეუძლებელია. 

დაგროვილი ცოდნა-გამოცდილების შეჯამება, იძლევა განვითარების ჰიპოთეზის შემოწმების და 

რეფორმულირების საშუალებას. 

ამ სასწავლო კურსში შემოთავაზებულია სასიცოცხლო ციკლის გამარტივებული 

ილუსტრატიული მოდელი, რომელიც მოიცავს შემდეგ ფაზებს: 

 იდენტიფიკაციის ფაზა. ადგილობრივი და ეროვნული სტრატეგიული და პროგრამული 

ჩარჩო-დოკუმენტების, დარგობრივი პოლიტიკის და არსებული ვითარების შესწავლა - 

გააზრების საფუძველზე წარმოიქმნება პროექტის იდეა. პროექტის იდეა შეიძლება იქნას 

განხილული როგორც გადაწყვეტილება არსებული პრობლემებისა თუ გამოწვევების 

საპასუხოდ, შესაძლებლობათა რეალიზაციის საშუალება.    

 კონცეპტუალიზაციისა და დაგეგმვის ფაზა. ამ ეტაპზე თავდაპირველად ხდება პროექტის 

კონცეფციის შემუშავება. პროექტის კონცეფციის დოკუმენტი წარმოადგენს პროექტის იდეის 

მოკლე აღწერას, სადაც მიმოიხილება არსებული ვითარება და ჩარევის მნიშვნელობა, 

განვითარების ჰიპოთეზა - სასურველი შედეგები და საკვანძო ღონისძიებები, 

განხორციელების მიახლოებითი ვადები, ბიუჯეტის პროგნოზული სიდიდე. კონცეფციის 

შემუშავების შემდეგ აუცილებელია პროექტის განხორციელებადობის წინასწარი შეფასება, 

რათა მის საფუძველზე მიღებულ იქნას  გადაწყვეტილება პროექტის დაგეგმვის შემდგომ 

ნაბიჯებზე და საპროექტო წინადადების შემუშავებაზე. პროექტის განხორციელებადობის 

შეფასება პასუხობს კითხვებს: მიზანშეწონილია თუ არა პროექტი სოციალურ-ეკონომიკური 

თვალსაზრისით; ეფექტურია თუ არა განვითარების ჰიპოთეზა; რამდენად მდგრადი 

აღმოჩნდება პროექტის შედეგად მომხდარი ცვლილება; რეალისტურია კი ტექნოლოგიური 

და საოპერაციო სისტემა; რამდენად ხელმისაწვდომია დაფინანსების წყაროები; ესადაგება 

თუ არა პროექტი არსებულ სამართლებრივ ჩარჩოს. დადებითი გადაწყვეტილების 

შემთხვევაში გრძელდება პროექტის დაგეგმვა და ხდება სრული საპროექტო წინადადების 

შემუშავება.  

 დაფინანსების ფაზა. დაფინასების ფაზაზე ხდება პროექტის განხორციელებადობის 

საბოლოო შეფასება, რომლის საფუძველზე მიიღება გადაწყვეტილება პროექტის 

განხორციელების და დაფინანსების თაობაზე. ეს უკანასკნელი პასუხობს იგივე კითხვებს 

რაც წინასწარი შეფასება, მაგრამ ფარავს სრულ საპროექტო წინადადებას, არის უფრო 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები   

გვერდი 19 - 80 -დან  

მასშტაბური და დეტალური. დადებით გადაწყვეტილების შემთხვევაში ფორმდება 

ხელშეკრულება პროექტის შესრულებაზე.  

 განხორციელებისა და მონიტორინგის ფაზა. ამ ფაზაზე მიმდინარეობს პროექტის 

განხორციელება და მისი მსვლელობის მონიტორინგი. მონიტორინგის პროცესში 

წარმოიქმნება მონიტორინგის ანგარიშები (მაგალითად, ყოველთვიური ანგარიში პროექტის 

მიმდინარეობაზე და შუალედურ შედეგებზე).  

 შეფასების ფაზა. ამ ფაზაზე ხდება პროექტის შედეგების შეფასება, დგება პროექტის 

საბოლოო შეფასების ანგარიში (იხილე „ცხრილი 1. პროექტის სასიცოცხლო ციკლი“).



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები   

გვერდი 20 - 80 -დან  

ცხრილი 1. პროექტის სასიცოცხლო ციკლი    

ფაზა   ძირითადი ნაბიჯები გადაწყვეტილებები შემავალი დოკუმენტაცია  გამომავალი დოკუმენტაცია  

იდენტიფიკაციის 1. არსებული მდგომარეობის შესწავლა  
(მაგალითად, საჭიროებათა  ანალიზი) და  
პროექტის იდეის გენერირება  

- ძირითადი ჩარჩო დოკუმენტები 
(მაგალითად, განვითარების 
სტრატეგია , დარგობრივი 

პოლიტიკა) 

- 

კონცეპტუალიზაციისა  და  
დაგეგმვის 

2. პროექტის კონცეფციის შემუშავება  

3. პროექტის განხორციელებადობის 
წინასწარი შეფასება  

4. პროექტის დაგეგმვა  და  საპროექტო 
წინადადების შემუშავება  

გადაწყვეტილება  პროექტის 
შემუშავების თაობაზე 

-  პროექტის კონცეფციის 
დოკუმენტი 

 საპროექტო წინადადების 
დოკუმენტი 

დაფინანსების 5. პროექტის განხორციელებადობის 
საბოლოო შეფასება  

6. ხელშეკრულების გაფორმება  და  
დაფინანსება  

გადაწყვეტილება  პროექტის 
დაფინასების თაობაზე 

-  ხელშეკრულება  პროექტის 
განხორციელების თაობაზე 

განხორციელებისა  და  
მონიტორინგის 

7. განხორციელება  და  პროექტის 
მსვლელობის მონიტორინგი 

- -  მონიტორინგის ანგარიშები 
(მაგალითად, ყოველთვიური 

ანგარიში პროექტის 
მიმდინარეობაზე და  შუალედურ 

შედეგებზე) 

შეფასების 8. პროექტის შედეგების შეფასება  - -  პროექტის საბოლოო შეფასების 
ანგარიში 

  

 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

გვერდი 21 - 80 -დან  

პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროექტის სტრატეგია 

სტრატეგიულ გადაწყვეტილებათა პროცესი. ტერმინი სტრატეგია მრავალმნიშვნელოვანია. 

სტრატეგიას უწოდებენ გრძელვადიან სამოქმედო გეგმას, მოქმედებათა დამკვიდრებულ წესს, 

რომელიც ჩამოყალიბდა წლების განმავლობაში, პოზიციას, როგორც განსაზღვრული 

პროდუქტის „შეხვედრის ადგილს“ სამიზნე მომხმარებელთან, აღქმის პერსპექტივას, რომელიც 

განსაზღვრავს მოქმედებათა ჩარჩოს, ხერხს, მეთოდს, რომლის მეშვეობით გადაიჭრება ესა თუ ის 

ამოცანა (Mintzberg, 1998). რაოდენ განსხვავებული არ უნდა იყოს ეს განმარტებები, სტრატეგიის 

ფორმულირებაც და ფორმირებაც წარმოადგენენ გადაწყვეტილებათა მიღების და მუდმივი 

გადახედვის რთულ, არაწრფივ, ინკრემენტალურ პროცესს. განვითარების პროექტის სტრატეგია 

მოიცავს ყველა გადაწყვეტილებას რათა ერთის მხრივ პროექტის სასურველი შედეგები 

შეძლებისდაგვარად პასუხობდნენ დაინტერესებულ პირთა სავსებით არაერთგვაროვანი 

სიმრავლის მოლოდინს, ხშირად საკმაოდ წინააღმდეგობრივს, ხოლო მეორეს მხრივ კი 

მოიძებნოს ეფექტური საშუალებები ამ შედეგების მიღწევისათვის.  გადაწყვეტილება, როგორც 

კოგნიტური პროცესი, ინტენსიური შესწავლის საგანი იყო და რჩება. სწავლებაში  

გადაწყვეტილების მიღების შესახებ პირობითად განასხვავებენ აღწერით და ნორმატიულ 

სკოლებს.  

გადაწყვეტილების მიღების სკოლები. აღწერითი სკოლა ცდილობს შეისწავლოს გზები, 

რომლითაც ადამიანები გადაწყვეტილებას იღებენ: „როგორ ფიქრობენ და იქცევიან რეალური 

ადამიანები? როგორ აღიქვამენ ისინი განუსაზღვრელობას და აგროვებენ მტკიცებულებებს? 

როგორ სწავლობენ, ახდენენ აღქმისა და ქცევის ადაპტაციას? რა შეფერხებებს აწყდებიან ისინი? 

რაში მდგომარეობს მიკერძოება და შინაგანი კონფლიქტი? რას ყვებიან ისინი თავიანთ აღქმასა და 

არჩევანზე? მართლა აკეთებენ იმას, რასაც ამბობენ? შეუძლიათ თუ არა ჩამოაყალიბონ თავიანთი 

ქმედების მიზეზები? როგორ წყვეტენ ან თავს არიდებენ შინაგანი კონფლიქტების  გადაწყვეტას? 

კომპლექსური პრობლემების განხილვის დროს, თავდაპირველად ანაწევრებენ მათ 

კომპონენტებად, შემდეგ განიხილავენ ცალკეულ კომპონენტს, ბოლოს კი ახდენენ ანალიზის 

შედეგების ინტეგრაციას? თუ ფიქრობენ უფრო ჰოლისტიკურად და ინტუიტიურად? რა 

განსხვავებებია სააზროვნო პატერნებში სხვადასხვა კულტურის, სხვადასხვა გამოცდილების 

მქონე ადამიანებს შორის? რა როლს ასრულებს ტრადიცია, მიბაძვა, ცრურწმენა 

გადაწყვეტილების მიღების (არ მიღების) დროს? მოკლედ, აღწერილობითი ანალიზი ეხება იმას, 

თუ როგორ და რატომ ფიქრობენ და მოქმედებენ ადამიანები ისე, როგორც ისინი ფიქრობენ და 

მოქმედებენ. ეს არის ემპირიული და კლინიკური საქმიანობა, რომელიც ინდივიდუალური 

ქცევის შესწავლით დაკავებულ სოციალურ მეცნიერებებს მიეკუთვნება (Bell, Raiffa, & Tversky, 

1989).“  

ნორმატიული სკოლა ცდილობს შეიმუშაოს გადაწყვეტილების მიღების “საუკეთესო” 

საშუალებები: ”აქსიომები, ძირითადი პრინციპები და ფუნდამენტური დებულებები ეფუძნება 

თავად მკვლევარის მოსაზრებას იმაზე, თუ რა არის ლოგიკური, რაციონალური, გონივრული 
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ქცევა. ამრიგად, რეალური სამყარო, წარმოდგენა რეალურ სამყაროზე და აბსტრაქტული 

მათემატიკური მოდელი [იგულისმხება გადაწყვეტილების მიღების მოდელი] იმყოფებიან 

დინამიურ ურთიერთკავშირი. დღეისათვის სახეზეა გადაწყვეტილებების მიღების უამრავი 

ასეთი აბსტრაქტული მოდელი, რომლებსაც აქვთ რაღაც კავშირი გადაწყვეტილების მიღებასთან, 

ისე როგორც ის ხდება [ცოცხალი ადამიანის მიერ სინამდვილეში], ან ისე როგორც ის მიჩნეულია 

[ითვლება, რომ ადამიანი სინამდვილეში მოქმედებს ამგვარად], ან ისე როგორც ის უნდა 

ხდებოდეს ვინმეს წარმოდგენაში (Bell, Raiffa, & Tversky, 1989).“ 

აღწერითი და ნორმატიულ სკოლასთან ასოცირებული დილემის - „როგორი არის 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესი“ და „როგორი უნდა იყო გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესი“ - გადაჭრის მცდელობად შეიძლება განვიხილოთ ეგრეთწოდებული პრესკრიტპიული 

მიდგომა, რომელიც აღწერით და ნორმატიული მეთოდების შერწყმით ცდილობს შექმნას 

გადაწყვეტილების გაუმჯობესებასა და გადაწყვეტილების პროცესის გამარტივებაზე 

მიმართული პრაქტიკული მეთოდები, გამოყენებით მოდელები, შეიმუშაოს შესაბამისი 

რეკომენდაციები გადაწყვეტილების მიმღები პირებისათვის. ეს მნიშვნელოვანია, თუმცაღა 

კვლავ გასათვალისწინებელია, რომ თეორიული მოდელები რაც შეიძლება სრულად 

ითვალისწინებდეს ადამიანის მიერ გადაწყვეტილების მიღების თავისებურებებს და 

პასუხობდეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. წინააღმდეგ შემთხვევაში პრაქტიკული 

რეკომენდაციები შორს იქნებიან სრულყოფილებისაგან (March, 1978).  

გადაწყვეტილებათა ფორმალიზცია. ფორმალიზაციის მიხედვით გადაწყვეტილება შეიძლება 

იყოს მაღალ ან ნაკლებ სტრუქტურირებული. მაღალ სტრუქტურირებული გადაწყვეტილების 

დროს გადაწყვეტილების მიმღები პირები პროექტის სტრატეგიულ ალტერნატივათა შეფასებისა 

და პრიორიტეტის დადგენისათვის მიმართავენ სხვადასხვა აბსტრაქტულ მათემატიკურ მოდელს 

(მაგალითად, შეწონილი ჯამი, შეწონილი ნამრავლი, თ. საატის7 ანალიტიკური იერარქიის 

მეთოდი და სხვა), რომლებიც უმეტეს წილად სწორედ ნორამტიული სკოლის მონაპოვარს 

წარმოადგენენ. მრავალ ამგვარ მოდელს კომპენსატორული ეწოდება, რადგან ალტერნატივათა 

შეფასება მათ თვისებათა სიმრავლის ერთობლივ განხილვას ეყრდნობა. ასე ამა თუ იმ 

ალტერნატივის რაიმე თვისებით ნაკლოვანება, შეიძლება გაწონასწორდეს - კომპენსირებულ 

იქნას - სხვა თვისებით უპირატესობით. ამასთან ხშირად გამოიყენება ტრანზიტორულობის 

პრინციპი, რომლის თანახმად თუ პირველი ალტერნატივა სჯობს მეორეს, ხოლო მეორე სჯობს 

მესამეს, მაშინ მესამეს თავისთავად პირველიც სჯობს  𝐴 > 𝐵 ∪ 𝐵 > 𝐶 ⟹ 𝐴 > 𝐶. 

სტრუქტურირებული მეთოდების გამოყენებას სხვადასხვა შეზღუდვა გააჩნია. ერთ-ერთი 

მაგალითი ცნობილია “გადაწყვეტილების მიღების პარადოქსის” სახით, როდესაც ერთსა და 

იგივე სიტუაციაში სხვადასხვა მეთოდი სხვადასხვა გადაწყვეტილებას კარნახობს 

გადაწყვეტილების მიმღებ პირებს.  

ნაკლებად სტრუქტურირებულ გადაწყვეტილებებს სხვა სიტყვებით ნატურალისტური გზით 

მიღებულ გადაწყვეტილებებს უწოდებენ. ამით ცდილობენ ხაზი გაუსვან ორგანულ, ბუნებრივ 

                                                           
7 თომას საათი (Thomas L. Saaty) - პიტსბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი, მათემატიკოსი, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა 

საოპერაციო კვლევისა და გადაწყვეტილების მიღების თეორიაში, შეიმუშავა სტრუქტურული ტექნიკა რთული გადაწყვეტილებების 

ორგანიზებისა და ანალიზისთვის, რომელიც ანალიტიკური იერარქიის მეთოდის სახელწოდებითაა ცნობილი.  
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ხერხებს, რომლითაც ადამიანები პოულობენ მოქმედების გზას რეალურ სამყაროში. ნაკლებად 

სტრუქტურირებულ გადაწყვეტილებათა შესწავლაში აღწერითი სკოლის წარმომადგენლებს 

მიუძღვით დიდი დამსახურება. ამერიკელი ფსიქოლოგი გ. კლეინი8 მიიჩნევდა, რომ ადამიანები 

მიმართავენ გადაწყვეტილების ამ გზას რთულ, სწრაფად ცვალებად გარემოში, ინფორმაციის 

ნაკლებობის პირობებში თუ სხვა. სახეზეა გარკვეული ანალოგია ჰ. საიმონის9 შეხედულებებთან 

“დამაკმაყოფილებელი” გადაწყვეტილების თაობაზე, რომლის მიხედვით ადამიანი როგორც წესი 

კმაყოფილდება მეტ-ნაკლებად მისაღები, ოპტიმალური გადაწყვეტილებით და არ იღწვის  

მაინცდამაინც საუკეთესო, მაქსიმალურად მომგებიანი მოქმედების გზის ძიებისაკენ. ერთერთი 

მაგალითია გადაწყვეტილება “მსგავსი ვითარების მიხედვით (recognition primed decision)”. 

ადამიანი ცდილობს “მიამსგავსოს” მოცემულობა მისთვის წარსულიდან ცნობილ 

„პროტოტიპულ“ სიტუაციას და მიმართოს მოქმედებას, რომელიც იმ დროს გამართლებული 

აღმოჩნდა. მსგავსია გადაწყვეტილება ავტორიტეტული ადამიანის მაგალითის გამოყენებით, 

როდესაც მიბაძავენ სხვას, ან ეგრეთწოდებული “საერთო (generic)” სტრატეგია, როდესაც 

გადმოაქვთ გამართლებული მეთოდები და მიგნება საკუთარ პრაქტიკაზე თუ სხვა. ბუნებრივ 

გადაწყვეტილებებს მიეკუთვნება “ბრმა” გადაწყვეტილებაც.   

გამოჩენილი ამერიკელი ფსიქოლოგი კ. ლევინი10 დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა სწავლას 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, როდესაც ადამიანი ცდითა და შეცდომით პოულობს 

მოქმედების სწორ გზას. ბუნებრივია, ამ პროცესში გადამწყვეტი უკუკავშირის მექანიზმებია. 

მონაწილეობის ხარისხი. გადაწყვეტილება განსხვავდება როგორც ფორმალიზაციით ასევე 

მონაწილეობის ხარისხით. მონაწილეობის ხარისხის მიხედვით გამოყოფენ ორ უკიდურეს 

ფორმას -  ერთპიროვნული  და კოლექტიური გადაწყვეტილება. ერთპიროვნული 

გადაწყვეტილება მიიღება ერთი ადამიანის მიერ მოცემულობის შესწავლის, ალტერნატივათა 

განსაზღვრის, მათი სარგებლიანობის შეფასების საფუძველზე. გადაწყვეტილების მიმღები 

ეყრდნობა საკუთარ გამოცდილებას, შეხედულებებს და ხელმძღვანელობს ფასეულობათა 

საკუთარი სისტემით. გადაწყვეტილება ინდივიდუალურია მაშინაც, როდესაც გადაწყვეტილების 

მიმღები პირი გაივლის კონსულტაციას გადაწყვეტილების საგანზე სხვადასხვა დაინტერესებულ 

პირთან, შემდეგ კი თავად განსჯის გაითვალისწინოს თუ არა რჩევა. ერთობლივი ანუ 

კოლექტიური გადაწყვეტილება თანამონაწილეობით. იგი შეიძლება იქნას მიღებული 

კენჭისყრის გზით. კენჭისყრა შეიძლება იყოს ღია ან დახურული. კენჭისყრის შედეგი შეიძლება 

განისაზღვროს მარტივი უმრავლესობით ან რაიმე სხვა წესით (მაგალითად ხმათა 2/3). კენჭისყრას 

შესაძლებელია წინ უსწრებდეს საკითხის განხილვა (დებატები, დისკუსია). კენჭისყრისთვის 

გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა შეიძლება მიმართონ ალტერნატივათა შეფასებას ქულების 

მეშვეობით. კონსენსუსი კოლექტიური გადაწყვეტილების ერთ-ერთი ფორმაა, როდესაც 

მხარეები დიალოგის პროცესში თანხმდებიან ამა თუ იმ საკითხზე და მოქმედების ხერხზე. 

                                                           
8 გარი კლეინი (Gary A. Klein) - ამერიკელი ფსიქოლოგი, ცნობილი თავისი წვლილით ნატურალისტურ გადაწყვეტილებათა  

შესწავლაში, როდესაც ადამიანები იღებენ რთულ გადაწყვეტილებებს რეალურ სიტუაციებში. 
9 ჰერბერტ სიმონი (Herbert Simon) - ამერიკელი ეკონომისტი და ფსიქოლოგი, 1978 წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი ეკონომიკაში. 
10 კურტ ლევინი (Kurt Lewin) გერმანული წარმოშობის ამერიკელი ფსიქოლოგი, სოციალური, ორგანიზაციული და გამოყენებითი 

ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი პიონერი. 
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სტრატეგიის ფორმულირების ნორმატიული მეთოდები 

მულტიფაკტორული ანალიზის მეთოდი. ნორმატიული მეთოდების მაგალითის სახით, 

განხილულია „მულტიფაკტორული ანალიზი“, სადაც გადაწყვეტილება მიიღება 

დაინტერესებულ პირთა (მაგალითად, ბენეფიციარი, ექსპერტი, განმახორციელებელი თუ სხვა) 

პანელის მიერ, საშუალო შეწონილის საფუძველზე. მეთოდის თანახმად, პროექტის სტრატეგიის 

განსაზღვრისათვის საჭიროა: 

 პროექტისათვის დადგინდეს საქმიანობის ძირითადი პოტენციური მიმართულებები 

(ეგრეთწოდებული სტრატეგიული ალტერნატივები); 

 შემუშავდეს პროექტის შეფასების კრიტერიუმები (იხილე ზემოთ პროექტის წინასწარი და 

საბოლოო შეფასება) და შეთანხმდეს მათი მნიშვნელოვნება; 

 მოხდეს პროექტის პოტენციური მიმართულებების შეფასება აღნიშნული კრიტერიუმების 

მეშვეობით; 

 შეირჩეს პრიორიტეტული მიმართულება ანუ განისაზღვროს პროექტის სტრატეგია. 

ყოველი კრიტერიუმების მნიშვნელოვნებას გადაწყვეტილებისათვის ასახავს წონა 𝜔𝑖, რომელზეც 

პანელის წევრები თანხმდებიან. წონა, როგორც წესი, პროცენტული სიდიდეა 𝜔𝑖 ∈ [0,1] და მისი 

ჯამი ყველა კრიტერიუმისათვის შეადგენს 100% (იხილე „განტოლება 1. კრიტერიუმის 

მნიშვნელოვნება“). რაც უფრო მნიშვნელოვანია კრიტერიუმი, მით მეტია მისი წონა.  

განტოლება 1. კრიტერიუმის მნიშვნელოვნება    

∑ 𝜔𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1 

სადაც 𝜔 არის კრიტერიუმის წონა , 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 აღნიშნავს კრიტერიუმის ნომერს, ხოლო 𝑛 არის კრიტერიუმების რაოდენობა , 
შესაბამისად წარმოადგენს მთელ რიცხვს 𝑛 ∈ 𝑍. 

ყოველი პოტენციური მიმართულება ფასდება ქულით თითოეული კრიტერიუმის მიმართ 𝑞𝑖𝑗, 

დავუშვათ, 1–დან 5–მდე 𝑞𝑖𝑗 ∈ {1,2,3,4,5}. მაგალითად, თუ მიმართულება მიმზიდველია ამა თუ 

იმ კრიტერიუმით, იგი აღნიშნული კრიტერიუმით იღებს მაღალ ქულას (ვთქვათ 4 ან 5) და 

პირიქით. ყოველი ქულა შესაბამისი კრიტერიუმის წონაზე მრავლდება. პოტენციური 

მიმართულების საშუალო შეწონილი ქულის გამოსათვლელად მის მიერ ყველა კრიტერიუმის 

მიხედვით მიღებული ქულები ჯამდება (იხილე „განტოლება 2. საშუალო შეწონილი“).  

განტოლება 2. საშუალო შეწონილი    

𝑊𝑗 = ∑ 𝜔𝑖 × 𝑞𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

 

სადაც 𝑊𝑖 არის პოტენციური მიმართულების შეწონილი საშუალო, 𝑞𝑖𝑗 აღნიშნავს ქულას, რომელიც მიიღო პოტენციურმა  მიმართულებამ 

განსაზღვრული კრიტერიუმის მიმართ, 𝑗 = 1,2,3, … , 𝑚 აღნიშნავს პოტენციური მიმართულების ნომერს. 

როგორც წესი შეირჩევა ის პოტენციური მიმართულებები, რომელთა საშუალო შეწონილი 

აღემატება რაიმე წინასწარ შეთანხმებულ ზღვარს 𝑊𝑗 ≥ 𝑊𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 (იხილე „ცხრილი 2. 

მულტიფაქტორული ანალიზის ცხრილი“). აღსანიშნავია, რომ ობიექტური პროცედურის 
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მიუხედავად, მეთოდის შედეგები დამოკიდებულია დაინტერესებულ პირთა პანელის წევრებზე, 

მათ შეხედულებებსა და მოსაზრებებზე . 

ცხრილი 2. მულტიფაქტორული ანალიზის ცხრილი    

ალტერნატივა  და  
კრიტერიუმი 

კრიტერიუმი 1 კირტერიუმი 2 კრიტერიუმი 3 ... კრიტერიუმი, 
i=n 

საშუალო 
შეწონილი 

წონა  𝜔1 𝜔2 𝜔3 ... 𝜔𝑛 1 

ალტერნატივა  1 𝑞11 𝑞21 𝑞31 ... 𝑞𝑛1 𝑊1 

ალტერნატივა  2 𝑞12 𝑞21 ... ... 𝑞𝑛2 𝑊2 

ალტერნატივა  3 𝑞13 ... ... ... 𝑞𝑛3 𝑊3 

... ... ... ... ... ... ... 

ალტერნატივა , j=m 𝑞1𝑚 𝑞2𝑚 𝑞3𝑚  𝑞𝑛𝑚 𝑊𝑚 

გადაწყვეტილების ხის მეთოდი. ნორმატიულ მეთოდთა კიდევ ერთი მაგალითის სახით შიძლება 

იქნას განხილული „გადაწყვეტილების ხის“ მეთოდი, რომელიც მოვლენათა განვითარების 

შესაძლო სცენარის ალბათურ შეფასებას და მოსალოდნელი ეკონომიკური სარგებლის სიდიდეს  

ეყრდნობა. ყოველი სტრატეგიული ალტერნატივისთვის დგინდება მოვლენათა განვითარების 

შესაძლო სცენარები და ხდება მათი ალბათური შეფასება. ასევე ყოველი ალტერნატივის ყოველი 

სცენარისათვის განისაზღვრება სოციალურ-ეკონომიკური სარგებლის მონეტარული სიდიდე 

(expected monetary value) (იხილე „ფიგურა 3. გადაწყვეტილების ხე“). როგორც პირველი ასე მეორე 

სავსებით რთული ამოცანაა არა-ტექნიკური პროექტებისათვის. სტრატეგიულ პრიორიტეტს 

წარმოადგენს ალტერნატივა, რომლის მოსალოდნელი მონეტარული სიდიდე ყველაზე მაღალია 

(იხილე „განტოლება 3. სოციალურ-ეკონომიკური სარგებლის მოსალოდნელი მონეტარული 

სიდიდე“). 

განტოლება 3. სოციალურ-ეკონომიკური სარგებლის მოსალოდნელი მონეტარული სიდიდე    

𝐸𝑀𝑉𝑗 = ∑ 𝑀𝑉𝑗𝑖 × 𝜌𝑗𝑖

𝑛

𝑖=1

 

სადაც 𝐸𝑀𝑉𝑗 აღნიშნავს ცალკეული ალტერნატივის მოსალოდნელ მონეტარულ სიდიდეს 𝑗 ∈ {1,2,3, … , 𝑚}, 𝑀𝑉𝑗𝑖  მოცემული 

ალტერნატივის მონეტარულ სიდიდეს მოვლენათა  განვითარების ცალკეული სცენარისათვის 𝑖 ∈ {1,2,3, … , 𝑛}, ხოლო 𝜌𝑗𝑖  მოვლენათა  

განვითარების აღნიშნული სცენარის ალბათურ შეფასებას.   

როგორც წესი სოციალურ-ეკონომიკური სარგებლის მონეტარული სიდიდისათვის მოიცემა 

დისკონტირებული მნიშვნელობა (იხილე „განტოლება 4. სოციალურ-ეკონომიკური სარგებლის 

მონეტარული სიდიდის დისკონტირება“). 

განტოლება 4. სოციალურ-ეკონომიკური სარგებლის მონეტარული სიდიდის დისკონტირება    

𝑀𝑉𝐹 = 𝑀𝑉𝑃 × (1 + 𝑑)𝑦 ⇒ 𝑀𝑉𝑃 =
𝑀𝑉𝐹

(1 + 𝑑)𝑦
 

𝑀𝑉𝐹 და  𝑀𝑉𝑃 მონეტარული სიდიდის სამომავლო და  ამჟამინდელი მნიშვნელობა , 𝑑, 𝑑 ∈ [0,1] დისკონტირების განაკვეთი 
(მაგალითად, სახელმწიფო ობლიგაციების წლიური საპროცენტო სარგებელი ანალიზის დროისათვის) და  𝑦 დისკონტირების პერიოდი 
(მაგალითად, წლები). 
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ფიგურა 3. გადაწყვეტილების ხე    

 

D 

j=1 

j=... 

j=2 

i=1 

i=n 

i=2 

i=1 

... 

i=1 

... 

𝐸𝑀𝑉1 = ∑ 𝑀𝑉1𝑖 × 𝜌1𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝐸𝑀𝑉11 = 𝑀𝑉11 × 𝜌11 

𝐸𝑀𝑉12 = 𝑀𝑉12 × 𝜌12 

𝐸𝑀𝑉1𝑛 = 𝑀𝑉1𝑛 × 𝜌1𝑛 

𝐸𝑀𝑉2 = ∑ 𝑀𝑉2𝑖 × 𝜌2𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝐸𝑀𝑉21 = 𝑀𝑉21 × 𝜌21 

𝐸𝑀𝑉2… = 𝑀𝑉2… × 𝜌2… 

𝐸𝑀𝑉… 
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გენერიკული მიდგომა სტრატეგიის ფორმულირებისადმი 

ტერმინი გენერიკული სტრატეგია ეკუთვნის მაიკლ პორტერს11. ავტორი ასე აღნიშნავდა ფირმის 

შესაძლო მოქმედებებს12 კონკურენტულ ბაზარზე (Porter, 1980). სასწავლო კურსის ფარგლებში 

ტერმინი გაცილებით ფართო მნიშვნელობით გამოიყენება და აღნიშნავს მოქმედების ისეთ 

მეთოდოლოგიას, მიდგომას, გადაწყვეტილებას, რომელიც გამართლებული აღმოჩნდა და 

ექვემდებარება გადატანას ერთი პროექტიდან სხვა პროექტში, თუნდაც ამგვარი გადატანა 

საჭიროებდეს გარკვეულ მოდიფიკაციას. 2007 წელს TED Global -ზე გამოსვლისას ფონდ 

„აკუმენის“13 დამფუძნებელი ჟაკლინ ნოვოგრატცი ამბობს: “იმისათვის, რომ დავეხმაროთ 

ღარიბებს, ჩვენ უნდა შევქმნათ ბიზნეს მოდელები, რომლებსაც აქვთ მასშტაბის პოტენციალი, 

რომლებიც იმუშავებენ აფრიკაში, ინდოეთში, მთელ განვითარებად სამყაროში (Novogratz, 2007). 

მაგალითის სახით შეიძლება განხილულ იქნას ფერმერთა კოოპერაციის პოლიტიკა, რომელიც 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების მრავალი პროექტის შემუშავების დროს იქნა 

გამოყენებული საქართველოს სოფლის მეურნეობაში სულ რამდენიმე წლის წინ. საქართველოს 

პარლამენტისა და მთავრობის მეცადინეობით 2013 წლის ივლისში მიღებულ იქნა კანონი 

"სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ", რაც სოფლის მეურნეობაში ახალი პოლიტიკის 

ამოქმედებას ნიშნავდა. მოწოდებული გადაელახა არსებული შეზღუდვები - სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების ნაკვეთების ფრაგმენტაცია და ფერმების მცირე ზომა, ფერმის 

მოწყვლადი პოზიცია როგორც კაპიტალის, ასევე მასალა-ნედლეულის და რეალიზაციის 

ბაზარზე, ტექნოლოგიური ჩამორჩენა, - იგი დასავლეთ ევროპის საუკეთესო პრაქტიკას ეყრდნობა 

და მკაცრი გაგებით მისი გადმოტანის მცდელობა იყო. ის, თუ რამდენად გამართლებული 

აღმოჩნდა კოოპერაციის სტრატეგია სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის ზრდის 

საქმეში, შეფასების საგანია. საქმიანობის ფორმები დამკვიდრებული და უკვე ტრადიციად 

ქცეული დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, მოკლევადიან პერსპექტივაში ბუნებრივია ვერ 

გამოიღებენ იგივე შედეგებს მნიშვნელოვნად განსხვავებულ საქართველოს ინსტიტუციურ 

კონტექსტში. თუმცაღა, როგორიც არ უნდა იყოს მათი ეფექტურობა, უდავო არის, რომ სასოფლო-

სამეურნეო კოოპერაციის წახალისების მცდელობა გენერიკულ სტრატეგიას წარმოადგენდა.  

მართალია, ერთი შეხედვით გენერიკული მიდგომა სტრატეგიის ფორმულირება - 

ფორმირებისადმი (განსაკუთრებით პროექტის შემთხვევაში) ეწინააღმდეგება 

ინტიტუციონალისტურ აქსიომატიკას და იმ გარემოებას, რომ პროექტს არ გააჩნია ზუსტი 

პროტოტიპი, იგი მაინც საკმაოდ გავრცელებული და ეფექტური ხერხია. მითუმეტეს, რომ 

„გადატანა“ არ არის მექანიკური პროცესი და ადაპტაციასაც მოიცავს. 

                                                           
11 მაიკლ პორტერი (Michael Eugene Porter) - ამერიკელი მკვლევარი და მეცნიერი, რომელიც მოღვაწეობს ეკონომიკისა და ბიზნეს 

სტრატეგიის სფეროში, უილიამ ლოურენსის უნივერსიტეტის პროფესორი ჰარვარდის ბიზნესის სკოლაში. 
12 მაიკლ პორტერი გამოყოფთა სამ შესაძლო სტრატეგიას რომელსაც ბიზნეს კომპანიამ შეიძლება მიმართოს კონკურენტულ ბაზარზე 

- დანახარჯების შემიცრება, დიფერენცირება და ფოკუსი ვიწრო სეგმენტზე.  
13 ფონდი "აკუმენი" (Acumen) - არაკომერციული საინვესტიციო ფონდი განვითარებადი ქვეყნების სოციალურ საწარმოებში 

ინვესტირების მრავალწლიანი გამოცდილებით, https://acumen.org/ 

https://acumen.org/
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სამეწარმეო ინიციატივა პროექტის სტრატეგიის ფორმულირების პროცესში 

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროექტის სტრატეგიის განსაზღვრის პროცესში 

საინტერესოა სამეწარმეო ინიციატივა, რომელიც ან ერწყმის გენერიკულ მიდგომას, ვთქვათ 

როდესაც აუცილებელია ამა თუ იმ მოდელის ოსტატური მოდიფიკაცია და ადაპტაცია, ან 

საერთოდაც ალტერნატიულ მიდგომად უნდა იქნას განხილული, რამე თუ თავაზობს ახლებურ 

გადაწყვეტილებას. მეწარმეობის ადრეული განმარტება ეკუთვნის მეთვრამეტე საუკუნის 

ეკონომისტს ჟან ბატისტ სეის, რომელიც აღმსარებლობით ჰუგენოტი იყო. თავის ნაშრომში 

„ტრაქტატი პოლიტიკური ეკონომიკის შესახებ“ იგი წერდა: „მეწარმე გადაანაცვლებს 

ეკონომიკურ რესურსებს დაბალი პროდუქტიულობის არედან მაღალი პროდუქტიულობისა და 

უკუგების არეში (Say, 1880).“ აქ საინტერესოა 1880 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 

შემდგარი ამ ნაშრომის ინგლისურენოვანი გამოცემის სარედაქციო კომენტარი: „რთულია იპოვო 

სიტყვა მეწარმის (entrepreneur) ზუსტი ინგლისური შესატყვისი. შინაარსით ყველაზე ახლოს 

ალბათ არის სიტყვა undertaker, მაგრამ იგი უკვე გამოიყენება საკმაოდ ვიწრო გაგებით. საამქროში 

ასე უწოდებენ ოსტატს, სოფლის მეურნეობაში ფერმერს, ვაჭარს კომერციაში, ზოგადად კი, მათ, 

ვინც თავის თავზე იღებს რისკსა და პასუხისმგებლობას საკუთარ თუ ნასესხებ კაპიტალზე. 

უკეთესი ტერმინი იქნებოდა adventurer.“ ამ თვალსაზრისით არც ქართული სიტყვა „მეწარმე“ 

არის entrepreneur -ის ზუსტი შესატყვისი, რადგან ეს უკანასკნელი შეიცავს წარმოების 

კონოტაციას, მაშინ როდესაც სიტყვა entreprise -ის სემანტიკა გაცილებით ფართოა და გამოხატავს 

წამოწყებას, მცდელობას ხელი მოკიდო რაიმე საქმეს. 

მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში ხდება ტერმინის შემდგომი კონცეპტუალიზაცია. 

გამოჩენილი ამერიკელი ეკონომისტი ჯოზეფ შუმპეტერი თავის ნაშრომში „კაპიტალიზმი, 

სოციალიზმი და დემოკრატია“ ასეთ განმარტებას სთავაზობს მკითხველს: „მეწარმის ფუნქციაა 

წარმოების დამკვიდრებული წესის რეფორმა ან რევოლუციური ცვლილება… ეს შესაძლებელია 

მოხდეს ახალი აღმოჩენის ან ტექნოლოგიის გამოყენებით, რაც ახალი პროდუქციის წარმოების ან 

არსებული პროდუქციის ახლებური წესით წარმოების საშუალებას იძლევა, მასალის მიწოდების 

ახალი წყაროს ან რეალიზაციის ახალი გზის მეშვეობით, დარგის რეორგანიზაციით თუ 

სხვაგვარად (Schumpter, 1942)“. მოცემულ განმარტებაში ნათლად იკითხება სიახლის, ინოვაციის, 

გარდაქმნის თემატიკა. შუმპეტერისეული მეწარმე მოგვევლინა  საქმიანობის „დესტრუქციულ-

კონსტრუქციული“ პროცესის წარმმართველად, ცვლილების აგენტად. 

მეწარმეობის აღწერისათვის გამოყენებული „ფასეულობის შექმნის“, „ინოვაციისა და 

ცვლილებისა“ მოსაზრებები ფიგურირებს ნიუ-ჯერსის „მეცნიერების მართვის ინსტიტუტის“ 

დირექტორის როჯერ კოპლის ნაშრომშიც „სამეწარმეო ქცევა როგორც ადამიანის უნივერსალური 

თვისება“. ავტორი განიხილავს მოვლენას ავსტრიული ეკონომიკური სკოლის ტრადიციაში და 

ახდენს ისრაელ კირშნერის შეხედულებათა ღრმა ანალიზს: „[მეწარმეობაში] ... საკვანძო 

კონცეფცია არის მზაობა (allertnes) და სიახლე (innovations), ხოლო აღმოჩენა (discovery) მათ 

დამაკავშირებელ ხიდს წარმოადგენს. მზაობა გვესმის როგორც სურვილი, შინაგანი 

მოთხოვნილება შევცვალოთ არსებული გეგმები თუ ჩვევა, ვიმოქმედოთ ახლებურად, რისთვისაც 

ვეძებთ ყველა შესაძლებლობას (allertness to opportunity). სხვა სიტყვებით, მოწადინებული ვართ 

გამოვძებნოთ საშუალებათა და მოსალოდნელ შედეგთა არსებული საოპერაციო ჩარჩოს შეცვლის 
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მისაღები გზა. აღმოჩენა სწორედ ასეთი გზის პოვნას გულისხმობს. და როდესაც ასეთი გზა 

აღმოჩენილია, მეწარმე მოქმედებს ახლებური წესით (Koppl, 2007)“. როჯერ კოპლი ხაზს უსვამს, 

რაოდენ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ისრაელ კირშნერი სამეწარმეო შესაძლებლობათა ძიება-

აღმოჩენის პროცესში შემოქმედებით (creative) ელემენტს, როდესაც წერდა: „...წარმოსახვის, 

რწმენის და თავდადების მეშვეობით მეწარმე ქმნის (create) მომავალს.“ როჯერ კოპლი 

ამახვილებს ყურადღებას, რომ ისრაელ კირშნერი ციტირებდა ლოურენს უაიტის ცნობილ ფრაზას 

სამეწარმეო პროექტების თაობაზე, რომელნიც არიან „გამოგონილნი უფრო, ვიდრე ნაპოვნი (not 

... sought out so much as thought up)“, და ლიუდვიგ ლეჰმანის  „მომავალი უცნობია, მაგრამ 

შესაძლებელია მისი წარმოდგენა (future is unknowable, though not unimaginable).“14 

 

                                                           
14 ლოურენს უაიტი და ლიუდვიგ ლეჰმანი - ეკონომისტები, ეკონომიკის ავსტრიული სკოლის წარმომადგენლები   
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შეცდომები სტრატეგიულ გადაწყვეტილებათა პროცესში 

მიკერძოება მსჯელობის დროს. გადაწყვეტილებათა მიღების აღწერითი სკოლის მიერ 

შთამბეჭდავი მოცულობის მასალაა დაგროვილი სხვადასხვა სახის მიკერძოების (bias) შესახებ, 

რომელიც დამახასიათებელია ადამიანის აზროვნებისათვის მათ შორის გადაწყვეტილების 

მიღების დროს: „ერთ-ერთი ყველაზე დრამატულ დემონსტრაციას იმისა, თუ რა გავლენას ახდენს 

ჩვენი გონება სამყაროს აღქმასა და გააზრებაზე, კოგნიტური მიკერძოვებები წარმოადგენენ. 

როდესაც მსჯელობა მიკერძოებულია, ადამიანები აკეთებენ დასკვნებს და სჯერათ მათი 

შესაბამისი მტკიცებულებებისა და ლოგიკური საფუძვლის არ არსებობის ან ნაკლებობის 

პირობებში (Haselton, Nettle, & Andrews , 2005).“  მხოლოდ მაგალითის სახით განვიხილოთ 

რამდენიმე კოგნიტური მიკერძოვება და მათი გავლენა გადაწყვეტილების პროცესძე პროექტის 

სტრატეგიის განსაზღვრის დროს: 

 მასობრივი გატაცების ეფექტი - ადამიანისათვის დამახასიათებელი ტენდენცია აკეთოს ის ან 

ჯეროდეს იმისა, რასაც სხვა ადამიანები აკეთებენ და სჯერათ. 

 ჩარჩოს ეფექტი - ერთი და იგივე ინფორმაციის საფუძველზე განსხვავებული დასკვნის 

გამოტანა, იმისდა მიხედვით, თუ როგორ იყო წარმოდგენილი ეს ინფორმაცია. 

 განუსაზღვრელობის ეფექტი - მიდრეკილება სისტემატიურად იქნან უგულებელყოფილნი 

ის ინიციატივები თუ მოქმედების ალტერნატივები, რომელთათვის წარმატების ალბათობის 

დადგენა რთულია. 

 ვალიდურობის ილუზია - მცდარი რწმენა, რომ ესა თუ ის დასკვნა მართებულია, რადგან იგი 

შეესაბამება იმ დროისათვის გადაწყვეტილების მიმღების ხელთ არსებულ ინფორმაციას; 

 კორელაციის ილუზია - მცდარი დასკვნა ორ მოვლენას შორის კავშირის არსებობაზე  იგივე 

პირობებში, რომელშიც ვლინდება ვალიდურობის ილუზია; 

 ინფორმაციის ძიების ტენდენცია - ინფორმაციის ძიების კონტრპროდუქტიული 

მიდრეკილება, მაშინაც კი როდესაც ინფორმაცია აღარ ახდენს გავლენას გადაწყვეტილებაზე 

და ზედმეტია; 

 კონტროლის ილუზია - გარემო ფაქტორების კონტროლის გადაჭარბებული რწმენა; 

 მიკერძოება აზრობრივი “ღუზის” გამო – გადაჭარბებული ყურადღება მხოლოდ იმ 

ინფორმაციაზე, რომელიც ამყარებს უკვე გაკეთებულ დასკვნებს, და საწინააღმდეგო 

შინაარსის მქონე ინფორმაციის უგულებელყოფა;  

 საკუთარი უნიკალურობის ილუზია - მიდრეკილება, მათ შორის დამახასიათებელი 

ექსპერტებისა და აღმასრულებელი მენეჯერებისათვის, საკუთარი მოსაზრებები, იდეები და 

ინიციატივები მიიჩნიონ როგორც განსაკუთრებული და უნიკალური; 

 ასიმეტრიული გამჭრიახობის ილუზია - ადამიანისათვის დამახასიათებელი რწმენა, რომ მან 

მეტი იცის სხვების შესახებ, ვიდრე სხვებმა მასზე; 

 ილუზორული უპირატესობა - ვლინდება ადამიანის სასურველ თვისებათა და 

შესაძლებლობათა გადაფასებაში და არა სასურველ თვისებათა მნიშვნელობის დაკნინებაში;  

 ატრიბუციის ფუნდამენტური შეცდომა – მიდრეკილება საკუთარი წარმატება აიხსნას 

პირადი დამსახურებით, ხოლო მარცხი გარემოებებით, და საპირისპიროდ, სხვა ადამიანების 
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წარმატება გარემოებებით, მარცხი კი პიროვნული თვისებებით, რაც უბიძგებს ადამიანს 

სხვების მიერ განცდილი უსამართლობა ახსნას მათი დანაშაულით ან ბრალეულობით; 

 სამართლიანი სამყაროს ჰიპოთეზა – საფუძველს მოკლებული რწმენა, რომ სამყარო 

მოწყობილია  სამართლიანობის ფუნდამენტურ პრინციპებზე;  

 ჭეშმარიტების ილუზია – ადამიანისათვის დამახასიათებელი მიდრეკილება წარსულში 

რამდენჯერმე გაგონილი დებულება საბოლოო ჯამში მიიჩნიოს ჭეშმარიტებად. 

ნათელია, რომ მიკერძოებანნი, რომლებიც დამახასიათებელია ადამიანისათვის მსჯელობის 

პროცესში ახდენენ გავლენას გადაწყვეტილებებზე, მათ შორის სტრატეგიებსა და პოლიტიკაზე, 

პროექტის დიზაინზე.    

ევრისტიკული გადაწყვეტილება. საღ აზრზე, მიახლოებით შეფასებასა და “სუბიექტური 

ლოგიკაზე”, ინტუიტიურ მსჯელობაზე დაფუძნებულ გადაწყვეტილებას ევრისტიკული15 

ეწოდება. ევრისტიკა, რომელიც „აჩვენებს პროგნოზირებად და სისტემურ (Kahneman & Tversky, 

1972)“ თავისებურებას აზროვნების პროცესში, გადაწყვეტილების პროცესის გარკვეულ 

გამარტივებას წარმოადგენს და განსხვავდება გადაწყვეტილების კომპენსატორული 

მოდელებისაგან. კომპენსატორულ მოდელში, როგორც აღინიშნა, ალტერნატივის ნაკლოვანებებს 

აწონასწორებს მისი უპირატესობები.  მაგალითის სახით, ქვემოთ მოცემულ ცხრილში (იხილე 

„ცხრილი 3. გადაწყვეტილების კომპენსატორული მოდელი და ევრისტიკა“) არჩევანი უნდა 

შეჩერდეს ალტერნატივა 3 -ზე, რადგან მის თვისებათა სხვადასხვა კრიტერიუმით შეფასების 

შედეგად დაგროვილ ქულათა საშუალო შეწონილი 5.87 შეადგენს და ყველაზე დიდია.   

თუ გადაწყვტილების მიმღები არ ხელმძღვანელობს კომპენსატორული მოდელით, რაც 

ჩვეულებრივი მოვლენაა რეალურ სამყაროში, და მსჯელობისას მიდრეკილია: 

 ლექსიკოგრაფიკული ევრისტიკისკენ, იგი გადაწყვეტილებას იღებს მხოლოდ ერთი, 

ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისების მიხედვით და უგულებელყოფს ყველა დანარჩენ 

თვისებას (მაგალითის სახით ქვემოთ მოცემულ ცხრილში, იგი შეჩერდებოდა ალტერნატივა 

4 -ზე, რომელსაც 0.33 წონის მქონე ყველაზე მნიშვნელოვანი მეორე კრიტერიუმით აქვს 

ყველაზე მაღალი შეფასება 7);  

 თვისებათა ერთობლივად განხილვისკენ, იგი შეარჩევს ისეთ ალტერნატივას, რომელიც 

შესაძლებელია არ არის საუკეთესო არცერთი თვისებით, მაგრამ არცერთი თვისებით არ არის 

მინიმალურ მისაღებ დონეზე ნაკლები (ჩვენს მაგალითში, ალტერნატივა 2 -ის შეფასება 

ყველა კრიტერიუმით მეტია 4 ქულაზე და თუ მინიმალური მისაღები დონე შეადგენს 4 

ქულას, გადაწყვეტილების მიმღები შეჩერდებოდა ალტერნატივა 2 -ზე);  

 ნაბიჯ-ნაბიჯ გამორიცხვისაკენ, იგი ჯერ გამორიცხავს იმ ალტერნატივას, რომელმაც 

ყველაზე მნიშვნელოვანი თვისებით ყველაზე დაბალი ქულა მიიღო, შემდეგ იმ 

ალტერნატივას, რომელმაც დაბალი ქულა მიიღო მნიშვნელობით მეორე თვისებით და ასე 

შემდეგ (ჩვენს მაგალითში, გადაწყვეტილების მიმღები შეჩერდება ალტერნატივა 1 -ზე, 

                                                           
15 ევრისტიკა (ბერძნული εὑρίσκω რაც ძიებასა და აღმოჩენას ნიშანვს) - ამოცანის ამოხსნის სუბიექტური წესი თუ ხერხი, რომელიც არ 

არის გარანტირებულად სრულყოფილი ან რაციონალური, მაგრამ საკმარისია ამოცანის სწარაფად გადაჭრისათვის. 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

გვერდი 32 - 80 -დან  

რადგან 0.33 -ი წონის მქონე მეორე კრიტერიუმით იგი ჯერ გამორიცხავდა ალტერნატივა 2 -

ს, შემდეგ 0.28 წონის მქონე პირველი კრიტერიუმით გამორიცხავდა ალტერნატივა 4-ს, ხოლო 

0.25 წონის მქონე მეოთხე კრიტერიუმით კი ალტერნატივა 3 -ს). 

როგორც ამ ილუსტრაციული მაგალითიდან ჩანს სტრატეგიული არჩევანი და გადაწყვეტილება 

დამოკიდებულია თავად აზროვნების პროცესის ორგანიზებაზე, ფიქრისა და გადაწყვეტილების 

მიღების ხერხზე, გზაზე, რომლისაკენ ადამიანი არის მიდრეკილი. 

ცხრილი 3. გადაწყვეტილების კომპენსატორული მოდელი და ევრისტიკა    

კრიტერიუმი პირველი მეორე მესამე მეოთხე 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 

 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

გვერდი 33 - 80 -დან  

საჭიროებათა ანალიზი და არსებული ვითარების შესწავლა 

დაინტერესებული მხარეები და ინფორმაცია 

საჭიროებათა ანალიზი, ყველაზე ფართო გაგებით,  მოიცავს მონაცემთა შეგროვებას შესაბამისი 

წყაროებიდან, მათ დამუშავებასა და გააზრებას, რათა საკვანძო გადაწყვეტილებები მიღებულ 

იქნას ობიექტურ მონაცემებზე დაყრდნობით (Watkins, Meiers, & Visser, 2012). კონცეპტუალური 

თვალსაზრისით, „საჭიროება“, „პრობლემა“, „სხვაობა არსებულ და სასურველ მდგომარეობას 

შორის“, რომელიც საჭიროებათა ანალიზს მიძღვნილ ინგლისურენოვან ლიტერატურაში 

აღინიშნება სიტყვით „gap“16, იმთავითვე გულისხმობს სამ ელემენტს: არსებული 

არადამაკმაყოფილებელი ვითარების ცოდნა, სადაც კმაყოფილება სუბიექტური განცდაა; 

სასურველი ვითარების წარმოსახვითი სურათი, რომელიც არსებულთან შედარებისთვის 

გამოიყენება; სუბიექტურად მნიშვნელოვანი განსხვავება არსებულსა და სასურველს შორის, რაც  

უკმარისობის, ნაკლებობის განცდის საფუძველსაც წარმოადგენს და ამავე დროს აღძრავს 

მოქმედების სურვილს, განზრახვას. „შესაძლებლობათა დადევნების (chasing opportunities)“ 

სამეწარმეო კონცეფცია (Kirzner, 1973) თუ „პოზიტიური ძიების (appreciative inquiry)“ 

კონსტრუქტივისტული მეთოდიკა, რომლის თანახმად „მეტი ყურადღება ეთმობა იმას, რისი 

მიღწევა სურთ, ვიდრე პრობლემას, რომლის გადაჭრას ცდილობენ (Bushe, 2005)“, 

იმპლიციტურად, მაგრამ მაინც გულისხმობენ აწმყოსაც, რომელიც ბოლომდე არ აკმაყოფილებს 

ადამიანს, და მის სხვაობასაც სასურველი მომავლის წარმოსახვით ხატთან მიმართებაში. 

ვინაიდან ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროექტების დაგეგმვა-განხორციელების 

პროცესში ინფორმაციის წყაროს წარმოადგენენ დაინტერესებული მხარეები, მათ მიერ 

საჭიროებათა გაცნობიერება და გააზრება მნიშვნელოვანი პირობაა. ხშირად მონაცემთა 

არასათანადო წყაროს შერჩევის გამო გადაწყვეტილების მიმღებნი ვერ სცდებიან მოვლენათა 

ზედაპირზე მიმდინარე პროცესებს, ვერ აღწევენ საჭიროებათა სიღრმისეულ სტრუქტურაში. 

ყველა მათი მიგნება ზერელეა, მათ მიერ გაკეთებული დასკვნები მოკლებულია შესწავლის 

საგნის ჭეშმარიტ წვდომას, შესაბამისად, მათ მიერ შეთავაზებული გადაწყვეტილებები ან  

შემოიფარგლება ტრაფარეტული სქემით ან არ არის სრულფასოვანი. საჭიროებათა 

გაცნობიერების გარდა, დაინტერესებულ მხარეთა გონივრულ შერჩევას მოითხოვს ადგილის 

სპეციფიკური საოპერაციო გარემოს კომპლექსურობა - გავრცელებული ტექნოლოგია, 

ეკონომიკური დარგები და კლასტერები, ფასეულობათა ჯაჭვები, რომლებიც ქმნიან ფუნქციურ 

ზონებს, ერთის მხრივ შრომის, კაპიტალის, მასალისა და მანქანა-დანადგარების და მეორეს მხრივ 

რეალიზაციის ბაზრები, პოლიტიკური, სოციალური და სამართლებრივი გარემო თუ მრავალი 

სხვა. ადგილის საოპერაციო გარემო განიხილება როგორც მოთამაშეთა ქსელი, რომლის შიგნით 

გამუდმებით მიმდინარეობას გარკვეული ცოდნა-გამოცდილების გენერირება და გავრცელება. 

მაგალითად, ვიწრო სამეურნეო ხასიათის ცოდნა-გამოცდილება შეიძლება იქმნებოდეს 

მომარაგება-დისტრიბუციის ჯაჭვში მყიდველის უკუკავშირის სახით, სწავლება-

კონსულტირების გზით, ფორმალურ თუ არა ფორმალურ პროფესიულ ასოციაციებში 

                                                           
16 ინგლისური gap სიტყვასიტყვით „ნაპრალი“, „ნაკლებობა“, „წყვეტა“, „ჩამორჩენა“ 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

გვერდი 34 - 80 -დან  

გაწევრიანებულ სპეციალისტებსა და პრაქტიკოსებს შორის აზრთა გაცვლით თუ სხვა. 

ნებისმიერი ადგილისათვის ცოდნა-გამოცდილების ამგვარი ნაკადის მრავალი ნაირსახეობა 

შეიძლება გამოიყოს. გამოყენებითი თვალსაზრისით ისინი წარმოადგენენ მოცემულ ვითარებაში 

მოქმედების დაუწერელ წესებსა და მეთოდებს, გარკვეულ თავისთავად ნაგულისხმევ  

შეთანხმებებს. სპეციფიკურნი ადგილისათვის ისინი იქმნებიან როგორც ამა თუ იმ სამეურნეო 

პრაქტიკის პრეცენდენტი, ხერხი, რომელიც ამა თუ იმ მოთამაშემ სცადა და რომელიც 

გამართლებული აღმოჩნდა. ადგილობრივ სოციალურ სისტემაში გავრცელებასთან ერთად, 

ცნობილი „არა სავაჭრო ურთიერთდამოკიდებულების (untraded interdependencies)“ 

სახელწოდებით, ამგვარი  პრეცენდენტები ზრდიან ადგილის  კონკურენტუნარიანობას (Storper, 

1997).   

ამასთან, როგორც აღინიშნა, მეტად მნიშვნელოვანია ეგრეთ წოდებული ძნელად 

კოდიფიცირებადი ცოდნა, რადგან მისი გადაცემა სწავლების ფორმალური მეთოდების 

გამოყენებით, როგორიცაა ტრენინგი ან კონსულტაცია, რთულია (Malmberg, 1996). განსხვავებით 

ცოდნისაგან, რომელიც იქმნება აკადემიური მეთოდების და ფორმალური კვლევითი 

ღონისძიებების გამოყენებით, ძნელად კოდიფიცირებადი ცოდნის აკუმულირება სოციალური 

სისტემისათვის დამახასიათებელი ბუნებრივი პროცესია. იგი წინასწარ განსაზღვრული მიზნისა 

თუ ფორმალური მეთოდოლოგიური ჩარჩოს გარეშე მიმდინარეობს, ცოდნა აქ ყოველდღიური 

სამეურნეო თუ ცხოვრებისეული გამოცდილების საფუძველზე თითქოს თვითნებურად იქმნება. 

დიდწილად, თავისი ბუნებით ეს ის ცოდნაა, რომლის შესახებ ჯერ კიდევ წინა საუკუნის 

დასაწყისში წერდა ავსტრო-უნგრული წარმოშობის გამოჩენილი ბრიტანელი ფილოსოფოსი და 

მეცნიერი მაიკლ პოლანი: „ჩვენ ვიცით მეტი, ვიდრე შეგვიძლია მოვყვეთ (Polanyi, 1910).“ 

გამოჩენილი ავსტრიელი ეკონომისტი და ფილოსოფოსი ფრიდრიხ ავგუსტ ფონ ჰაეკი, 1947 წლის 

ნობელის პრემიის ლაურეატი, ყურადღებას ამახვილებდა ამ ტიპის ცოდნაზე: „დღევანდელ 

სამყაროში თითქმის ერესია დაუშვა, რომ მეცნიერული ცოდნა არ არის ერთადერთი სახის ცოდნა. 

მაგრამ მცირე დაკვირვებაც კი გვაჩვენებს, რომ ამ ტიპის ცოდნის მიღმა, არსებობს მართალია 

არაორგანიზებული, მაგრამ მეტად მნიშვნელოვანი სახის ცოდნა. ეს არ არის ცოდნა მეცნიერული 

განზოგადების თვალსაზრისით. ეს არის კონკრეტული გარემოებების, ადგილისა და დროის 

ცოდნა. საკმარისია გავიხსენოთ,  თუნდაც რამდენი გვიწევს ვისწავლოთ სამუშაო ადგილზე, იმის 

შემდეგ რაც თეორიულ კურსს დავასრულებთ (Hayek, 1945).“  

ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროექტის დაგეგმვისას საჭიროებათა ანალიზთან 

ერთად ამ ტიპის ცოდნა-გამოცდილების შესწავლა ძალზედ მნიშვნელოვანი ამოცანაა. იგი 

წარმოადგენს სპეციფიკურ კონტექსტს, რომელშიც უნდა იქნან განხილული საჭიროებანი და 

რომლის გათვალისწინებით უნდა განისაზღვროს პროექტის სტრატეგია. საჭიროა კი იმის თქმა, 

რომ მთელი ამ ცოდნა-გამოცდილების  მატარებელნი არიან დაინტერესებული მხარეები და რომ 

მათი გონივრულად შერჩევა მეტად მნიშვნელოვანი ამოცანაა?  



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

გვერდი 35 - 80 -დან  

დაინტერესებულ მხარეთა ანალიზი 

დაინტერესებული მხარის განმარტება. პროექტის დაინტერესებულ მხარედ ან პირად 

(stakeholder) მოიაზრებიან ადამიანები ან ადამიანთა ჯგუფები, ორგანიზაციები, ინსტიტუტები, 

რომლებსაც პირდაპირ ან ირიბად ეხებათ პროექტითა თუ პროგრამით გათვალისწინებული 

ინტერვენცია და /ან მათ შეუძლიათ მოახდინონ მასზე გარკვეული გავლენა, (United Nations 

Development Programme, UNDP, 2009) (The World Bank, 2012), (Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit, 1997). დაინტერესებული პირები, შეიძლება, იყვნენ მიზნობრივი ჯგუფი და 

ბენეფიციარები, პოტენციური მხარდამჭერები ან ოპონენტები, შუამავლები, 

განმახორციელებელი უწყებები, დონორი ინსტიტუტები და სხვა. ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების პროექტებში განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ბიზნეს-საზოგადოების და 

ფინანსური ინსტიტუტების წარმომადგენლებს, ასევე აკადემიურ და საექსპერტო წრეებს.  

დაინტერესებული პირების ანალიზი. დაინტერესებული პირების ანალიზი მათი განსაზღვრის, 

აღწერისა და ინტერესის დადგენის საშუალებაა. იგი კეთდება, რათა: 

 აღიწეროს დაინტერესებულ პირთა ძირითადი მახასიათებლები. ამგვარ მახასიათებლებს 

მიკუთვნება გეო-დემოგრაფიული ცვლადები (ასაკი, სქესი, საქმიანობა, განათლება, 

შემოსავალი, ოჯახის სტრუქტურა, საცხოვრებელი ადგილი და სხვა მსგავსი), წეს-

ჩვეულებები თუ სხვა ქცევითი მახასიათებლები, ფირმოგრაფიული ცვლადები 

(ორგანიზაციის საქმიანობის სფერო, სამართლებრივი ფორმა, ზომა, ასაკი თუ სხვა) თუ 

დაინტერესებული პირი წარმოდგენილია ორგანიზაციით; 

 განისაზღვროს მათი დამოკიდებულება პროექტისადმი. კერძოდ: არსებული პრობლემისა 

თუ საჭიროების აღქმა, პროექტის მიზნის, სტრატეგიისა თუ რისკის შეფასება, 

წინააღმდეგობრივი საკითხები თუ სხვა; 

 განისაზღვროს პროექტში მათი მონაწილეობის შესაძლებლობა და ფორმა, შეფასდეს მათი 

პოტენციალი; 

 დადგინდეს დაინტერესებულ პირთა შორის ურთიერთობის ხასიათი, მათ შორის 

განისაზღვროს ინტერესთა სავარაუდო გადაკვეთის ან შესაძლო კონფლიქტის საფრთხე. 

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი დაინტერესებული პირების ანალიზის პროცესში 

არის ღარიბთა და მარგინალიზებულ ჯგუფთა ხმა, რისთვისაც გათვალისწინებულ უნდა იქნას 

მათი წვდომის მექანიზმები.  

ინფორმაციის მოპოვება. დაინტერესებული პირებისაგან ინფორმაციის მოპოვების ყველაზე 

გავრცელებული ფორმებია: 

 მეორადი ინფორმაციის ხელმისაწვდომი წყაროები, როგორიცაა არსებული სტატისტიკური 

მონაცემები, ანგარიშები, ჩარჩო-დოკუმენტები, როგორიცაა დარგობრივი ან ეროვნული 

პოლიტიკა, ეროვნული ან ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტები, აკადემიური 

პუბლიკაციები, სხვადასხვა სემინარის ან კონფერენციის ნაბეჭდი ან ელექტრონული 

მასალები და სხვა მსგავსი; 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

გვერდი 36 - 80 -დან  

 სამუშაო შეხვედრები და დისკუსიები როგორც ცალკეულ ადამიანებთან ასევე 

დაინტერესებულ პირთა ჯგუფებთან, წინასწარ განსაზღვრული საკვანძო საკითხებზე; 

 საკვანძო პირების გამოკითხვა, სადაც რესპონდენტები არიან ადამიანები, რომლებიც 

თავიანთი თანამდებობის, საზოგადოებრივი პოზიციის, როლის, ფუნქციის, პროფესიის 

გამო, კარგად ერკვევიან კვლევის საგანში. ფოკუს ჯგუფი, სადაც ხდება რესპონდენტთა 

მცირე ჯგუფის (8-10 ადამიანის) შერჩევა და საკითხის ერთად განხილვა წინასწარ 

მომზადებული სახელმძღვანელოს გამოყენებით. ინტერვიუს და /ან ფოკუს ჯგუფის დროს 

შეგროვებული თვისებრივი მონაცემები შემდგომ ხდება დამუშავების საგანი მისი 

ინტერპრეტაციის მიზნით.  

 სამიზნე ჯგუფის წარმომადგენელთა რეპრეზენტაციულ შერჩევაში შესულ რესპონდენტთა 

გამოკითხვა წინასწარ მომზადებული კითხვარის მეშვეობით რაოდენობრივი მონაცემების 

მოსაპოვებლად მათი შემდგომი დამუშავებისა და ინტერპრეტაციისათვის.  

 დაკვირვება, როდესაც მკვლევარი ან მონაწილეობს ჯგუფის საქმიანობაში და სიტუაციას 

აკვირდება შიგნიდან, ან არ მონაწილეობს ჯგუფის საქმიანობაში და სიტუაციას აკვირდება 

გარედან, ღიად ან ფარულად. შესაძლებელია დაკვირვების ობიექტი იყოს რაიმე 

სპეციფიკური პროცესი, ხოლო დამკვირვებელი იყენებდეს წინასწარ მომზადებულ 

დაკვირვების ფორმას. 

კითხვები დაინტერესებული პირების მიმართ. შესაძლო კითხვები ძირითადი მახასიათებლების 

აღწერისას: 

 გეო-დემოგრაფიული მახასიათებლები: სქესი, ასაკი, განათლება, საქმიანობა და 

საქმიანობისათვის გამოყენებული რესურსები (მაგალითად, სახნავ-სათესი მიწის ფართობი, 

საძოვარი, საკუთრებაში არსებული რაიმე შენობა და სხვა), შემოსავალი, საცხოვრებელი 

ადგილი, დასახლების ტიპი და მრავალი სხვა; 

 სოციალური მახასიათებლები და ცხოვრების წესი: წევრობა ამ თუ იმ ორგანიზაციებში, 

რელიგია, კულტურალური თავისებურებები და სხვა; 

 ჯგუფის შემთხვევაში საინტერესოა, დავადგინოთ, ფორმალურია თუ არა ჯგუფი, რა არის 

მისი საქმიანობის ძირითადი მიზანი და სამიზნე მოსარგებლე, როგორი რეპუტაციით 

სარგებლობს და სხვა;  

 ორგანიზაციის შემთხვევაში საინტერესოა რეგისტრაციის დეტალები, საქმიანობის 

ძირითადი მიმართულებები (მაგალითად, ბიზნეს-კომპანიის შემთხვევაში სამიზნე 

მომხმარებელი, შეთავაზებული პროდუქცია თუ სხვა), რა ზომისაა იგი (მაგალითად, 

დასაქმებულთა რაოდენობა, ბრუნვა), საოპერაციო საქმიანობის საინტერესო დეტალები, 

რამდენი წელია ეწევა საქმიანობას, როგორი რეპუტაციით სარგებლობს და სხვა. 

შესაძლო კითხვები პრობლემასა და პროექტის მიზანთან დაკავშირებით: 

 რა პრობლემები ან პირიქით შესაძლებლობები არსებობს დარგში, სექტორში, როგორია მათ 

შორის ურთიერთკავშირი; 

 როგორ შეიძლება ამ პრობლემების გადაჭრა ან შესაძლებლობათა გამოყენება; 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

გვერდი 37 - 80 -დან  

 რას ფიქრობს სხვადასხვა ჯგუფი პროექტის იდეის და იმ ცვლილებების შესახებ რაც 

პროექტის განხორციელებას უნდა მოყვეს; 

 რა აზრისაა სხვადასხვა ჯგუფი დაგეგმილ ღონისძიებებთან დაკავშირებით. 

პროექტში მონაწილე მხარეების პოტენციალის განსაზღვრა: 

 როგორია მართვის სისტემა ორგანიზაციაში; 

 რამდენად კვალიფიცირებულია ორგანიზაცია და ფლობს შესაბამის გამოცდილებას; 

 რა რესურსებს განკარგავ ორგანიზაცია;  

 როგორია ინსტიტუციური კავშირები სხვა ორგანიზაციებთან; 

 რომელი ორგანიზაციების დახმარება შეიძლება გახდეს საჭირო დამატებით; 

 როგორი რეპუტაციით სარგებლობს ორგანიზაცია. 

დაინტერესებულ პირთა შორის არსებული ურთიერთობა და ინტერესების შესაძლო გადაკვეთა: 

 როგორია, სხვა დაინტერესებულ პირთა მოტივი; 

 თუ არსებობს რაიმე კონფლიქტი, რაში მდგომარეობს იგი. 

დაინტერესებული პირების რუკა და შეფასება. დაინტერესებული პირების ანალიზი შედგება 

რამდენიმე თანამიმდევრული ნაბიჯისაგან:  

 დაინტერესებული პირების ჩამონათვალი; 

 დაინტერესებული პირების დაჯგუფება; 

 პროექტისადმი დამოკიდებულების განსაზღვრა; 

 პროექტზე შესაძლო ზეგავლენის შეფასება; 

 დაინტერესებულ პირებს შორის ურთიერთკავშირის დადგენა.  

ინფორმაცია დაინტერესებულ პირებზე - ვინაობა, დამოკიდებულება პროექტის მიმართ, აღწერა 

- შეიძლება შეჯამებულ იქნას ცხრილის სახით (იხილე „ცხრილი 4. დაინტერესებულ პირთა 

რუკა“). 

ცხრილი 4. დაინტერესებულ პირთა რუკა    

N ჯგუფი და  ქვე-ჯგუფი დამოკიდებულება  
პროექტის მიმართ 

აღწერა  შესაძლო როლი პროექტში 

1 A 

1.1 A.1.    

1.2 A.2    

2 B 

2.1 B.1.    
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პროექტისადმი დამოკიდებულებისა და პროექტზე ზეგავლენის განსაზღვრისათვის 

შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას დიქოტომიური მოდელი (იხილე „ცხრილი 5. 

დამოკიდებულება-ზეგავლენის მატრიცა“). 

ცხრილი 5. დამოკიდებულება-ზეგავლენის მატრიცა    

დამოკიდებულება -ზეგავლენის მატრიცა  მცირე ზეგავლენა  დიდი ზეგავლენა  

დიდი ინტერესი A B 

მცირე ინტერესი D C 

ინტერესი გამოხატავს მნიშვნელობას, რომელსაც დაინტერსებული პირები ანიჭებენ პროექტს.  

ზეგავლენა ასახავს ძალაუფლებას, რომელიც დაინტერესებულ პირებს გააჩნიათ პროექტის 

წარმატებით განხორციელებაზე: 

 უჯრა   A. ჯგუფი დაინტერესებულია პროექტის შედეგებით, ამავდროულად მათ არ 

შეუძლიათ არსებითი ზეგავლენა მის მსვლელობაზე. ამ ჯგუფის ინტერესების დასაცავად 

შესაძლოა საჭირო გახდეს საგანგებო ინიციატივის გამოვლენა; 

 უჯრა   B. ჯგუფში ინტერესი პროექტის შედეგების მიმართ მაღალია და ამავდროულად მათ 

საკმარისი გავლენა შეუძლიათ მოახდინონ პროექტის მსვლელობაზე. მნიშვნელოვანია  ამ 

ჯგუფთან კარგი სამუშაო ურთიერთობების დამყარება. 

 უჯრა C. ჯგუფი შეიძლება რისკის წყარო აღმოჩნდეს და ფრთხილ მონიტორინგსა და 

მართვას საჭიროებს. 

 უჯრა D. ეს ჯგუფი შესაძლებელია ჩართულ იქნას პროექტის შეფასებაში, როგორც 

შედარებით ნეიტრალური მხარე. 

გენდერული საკითხის მნიშვნელობა. პროექტებში უკვე დაინტერესებული პირების ანალიზის 

ფაზიდანვე მნიშვნელოვანია გენდერული საკითხის გათვალისწინება.  

 პირველ ყოვლისა აუცილებელია იმის ცოდნა თუ რა კულტურული, სოციალური ან 

სამართლებრივი გარემო არსებობს ქვეყანაში ქალების როლზე, უფლებებზე, ჩართულობაზე 

და ა.შ.  არსებული გარემო არა მარტო ქვეყნების მიხედვით განსხვავდება, არამედ ხშირად 

ქვეყნის რეგიონებს შორისაც არის გარკვეული კულტურული და სოციალური განსხვავებები. 

 დაინტერესებული პირები მხოლოდ მამაკაცებია თუ ქალები? თუ ორივეა რამდენად 

ვითვალისწინებთ ჩვენ მათ მოსაზრებებს? შეიმჩნევა თუ არა განსხვავება მოსაზრებებში და 

რით აიხსნება ეს?  

 პროექტის დაგეგმვისას ქალებმა და/ან გოგონებმა რა მონაწილეობა უნდა მიიღონ, როგორ 

უნდა მოხდეს მათთან კომუნიკაცია? 

 ეფექტების ჯაჭვის მიხედვით, მიუწვდებათ თუ არა ხელი პროექტის მიერ შექმნილ 

პროდუქტზე (მომსახურებაზე) ან/და მიღებული შედეგი ითვალისწინებს თუ არა როგორც 

მამაკაცის ასევე ქალის საჭიროებებს? 
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 რა შესაძლო ზიანი ან უარყოფითი გვერდითი ეფექტი შეიძლება ჰქონდეს დაგეგმილ 

საქმიანობებს ქალებთან მიმართებაში? როგორ შევამციროთ მოცემული ზიანი? 

 გათვალისწინებულია თუ არა ქალების აზრი რა დადებითი ან უარყოფითი კონკრეტული 

გავლენა შეიძლება მოიტანოს მოცემულმა პროექტმა მათ ცხოვრებაში. კარგი იქნება მათ მიერ 

გამოთქმული აზრის დოკუმენტირება და გათვალისწინება პროექტის სტრატეგიის 

განსაზღვრის დროს.   



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

გვერდი 40 - 80 -დან  

პრობლემის ანალიზი და პოზიტიური ძიება 

პრობლემის განმარტება. ნეგატიური გარემოება წარმოადგენს პრობლემას, როდესაც არსებობს 

მხარე (problem-owner), რომელიც აღიქვამს გარემოებას როგორც პრობლემას, იცის მისი 

გამოვლინებები, აერთიანებს მათ მთლიან სურათში, ადარებს ამ სურათს იდეალურ 

მდგომარეობას და ანიჭებს მნიშვნელობას სხვაობას არსებულ და იდეალურ მდგომარეობას 

შორის. პრობლემის ანალიზი მჭიდრო კავშირშია დაინტერესებულ პირების ანალიზთან (United 

Nations Development Programme, UNDP, 2009), (The World Bank, 2012), (Deutsche Gesellschaft für 

Technische Zusammenarbeit, 1997). 

პრობლემათა სახეები. გონივრული იქნება პრობლემების კლასიფიკაცია მოვახდინოთ მათი 

ბუნების მიხედვით: 

პოლიტიკა, კანონმდებლობა, მარეგულირებელი დოკუმენტაცია; 

 ფსიქოლოგიური თუ სოციალური; 

 კულტურალური; 

 ინფრასტრუქტურული; 

 ტექნოლოგიური; 

 ფიზიკური; 

 ეკონომიკური.  

პრობლემის ანალიზის ნაბიჯები. პრობლემის ანალიზი არის ორგანიზებული პროცესი, რომლის 

დროსაც ჩვენ, შესაბამისი დაინტერესებული პირების ჩართვით, ვცდილობთ, გამოვავლინოთ და 

აღვწეროთ ძირითადი პრობლემები და დავადგინოთ მათ შორის მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი.  

პრობლემის ანალიზის ნაბიჯებია: 

რაც შეიძლება ზუსტად განისაზღვროს ანალიზის საგანი, დადგინდეს მისი ჩარჩო; 

 შესაბამისი დაინტერესებული პირების ჯგუფი ჩამოთვლის არსებულ სიტუაციასთან 

დაკავშირებულ რამდენიმე ძირითად პრობლემას. პრობლემები შეიძლება გადატანილი 

იქნეს ფერად ბარათებზე, რაც ჯგუფს დაეხმარება მათ ვიზუალიზაციაში; 

 შემდეგ ჯგუფი გადახედავს ყველა დაგროვილ ბარათს, შეაერთებს ერთნაირებს, 

დააზუსტებს გაუგებარ ფორმულირებებს; 

 ჯგუფი იწყებს პრობლემებს შორის მიზეზშედეგობრივი კავშირის ძიებას. ჯგუფი 

განიხილავს ბარათებს და განალაგებს მათ დაფაზე იერარქიული თანამიმდევრობით. ანუ, 

თუ მეორე ბარათი პირველი ბარათის შედეგია, ის მის ზემოთ მოექცევა, თუ მეორე ბარათზე 

აღწერილი პრობლემა პირველ ბარათზე აღწერილი პრობლემის მიზეზია, მეორე ბარათი 

პირველის ქვეშ მოთავსდება;  

 თუ პრობლემები ერთმანეთთან უშუალო მიზეზშედეგობრივ კავშირში არ არის, მათ 

გვერდიგვერდ ერთ სიმაღლეზე ვათავსებთ ქაღალდზე.  
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საბოლოო ჯამში, ვიღებთ დიაგრამას (იხილე „ფიგურა 4. პრობლემის ხე“), რომელიც ასახავს 

მთლიან სურათს და საშუალებას იძლევა, განვსაზღვროთ, როგორ და სად იქნება პროექტის 

ჩარევა უფრო ეფექტიანი და რეალისტური. რაც შეეხება პრობლემის ანალიზს, უნდა ითქვას, რომ 

ის თავისი ბუნებით რედუქციონისტული მეთოდია და ამარტივებს სიტუაციას.  

პროექტის განაცხადში "პრობლემების ხის (problem tree)" დიაგრამა პრობლემის აღწერის ანუ 

პროექტის დასაბუთების თხრობითი ნაწილის ვიზუალიზაციის მიზნით გამოიყენება. 

პრობლემის ანალიზის თხრობითი ნაწილის შედგენისას მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ძირითადი 

პრობლემა კარგად იყოს აღწერილი.  

ყოველი პრობლემის აღწერისათვის სასურველია შემდეგი შაბლონი გამოვიყენოთ: 

 პრობლემის ლაკონური და იოლად დასამახსოვრებელი ფორმულირება. მაგალითად, 

ტურისტული პოტენციალის მქონე ამ და ამ რეგიონში ტურისტების რიცხოვნების ზრდის 

დაბალი ტემპი; 

 განმარტება, სადაც დეტალურად უნდა აღვწეროთ, რა იგულისხმება ტურისტების 

რიცხოვნების ზრდის დაბალი ტემპის ქვეშ. მაგალითად, დავაზუსტოთ, თუ საჭიროა, 

რომელი კატეგორიის ტურისტებსა და მოგზაურებზეა საუბარი, რამდენით ნაკლებია ზრდის 

ტემპი სხვა რეგიონებთან შედარებით, რა პერიოდის განმავლობაში წარმოებდა დაკვირვება 

და სხვა; 

 ინფორმაციის წყარო, სადაც მიუთითებთ, საიდან არის ცნობილი ამ პრობლემის შესახებ, რა 

სახის ინფორმაციის წყაროს ვეყრდნობით.  

თხრობით ნაწილში ასევე მნიშვნელოვანია დასაბუთებულ იქნას პრობლემებს შორის 

ურთიერთკავშირი. დასაბუთება გამყარებულ უნდა იქნას საიმედო ინფორმაციით. მაგალითად, 

თუ ტურისტების რიცხოვნების ზრდის დაბალ ტემპს უკავშირებთ სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურას, ეს უნდა იყოს გამყარებული შესაბამისი ობიექტური მონაცემებითა და 

ანალიზით. 
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პროექტის სტრატეგიის ფორმულირება 

გვერდი 42 - 80 -დან  

 ფიგურა 4. პრობლემის ხე    

    

პრობლემის გავლენა 
კონკურწნტუნარიანობასა 

და მოსახლეობის 
კეთილდღეობაზე

ამოსავალი პრობლემა

გამომწვევი მიზეზი ერთი

გამომწვევი ქვე-მიზეზი 
ერთი

...

გამომწვევი მიზეზი ორი გამომწვევი მიზეზი სამი ...
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შედეგების ჯაჭვი და ღონისძიებათა დანაწევრების სტრუქტურა 

ლოგიკური ჩარჩოს კონცეფცია 

ლოგიკური ჩარჩო წარმოადგენს პროექტის მართვის ერთიან დოკუმენტს, რომელიც “ფარავს” 

მთელ პროექტს, და გამოიყენება სასიცოცხლო ციკლის ყველა ფაზაზე. ლოგიკური ჩარჩო 

პროექტის ძირითადი დოკუმენტია, სადაც ოთხი სვეტისა და ოთხი მწკრივისაგან შემდგარ 

მარტივ ცხრილში ასახულია არსებითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ. ლოგიკური ჩარჩოს 

პირველი სვეტში მოცემულია კავშირი ღონისძიებებსა და პროექტის შედეგებს შორის, ხოლო 

პროექტის შედეგები წარმოდგენილია სამ დონიანი იერარქიის სახით - უშუალო შედეგები 

(outputs), შუალედური შედეგი (outcome) და საბოლოო შედეგი (impact). ლოგიკური ჩარჩოს 

მეოთხე სვეტი ასახავს დაშვებებს იმ გარემო ფაქტორებთან დაკავშირებით, რომლებმაც შეიძლება 

შეაფერხონ პროექტის მსვლელობა და ხელი შეუშალონ პროექტის შედეგების მიღწევას. ეს 

უკანასკნელნი რისკის ანალიზის შედეგად განისაზღვრებიან. დაშვებათა ფორმულირება ხდება 

შედეგების იერარქიის ყოველი დონისათვის. ლოგიკური ჩარჩოს მეორე და მესამე სვეტი 

ემსახურება პროექტის მსვლელობაზე ზედამხედველობის, ანუ სხვა სიტყვებით მონიტორინგის, 

და  შედეგების შეფასების ამოცანას. მეორე სვეტში მოცემულია წარმატების ობიექტური 

მაჩვენებლები (ინდიკატორები) საწყისი (საბაზისო, ფაქტობრივი) და სამიზნე სიდიდეებით, 

ხოლო მესამე სვეტში კი აღწერილია შესაბამისი ობიექტური ინფორმაციის წყარო. როგორც 

პროგრესის მაჩვენებლები ასე ინფორმაციის წყარო განისაზღვრება პროექტის შედეგების 

იერარქიის ყოველი დონისათვის. რამდენადაც პროექტის ღონისძიებათა აღწერა დეტალურია და 

თავის თავში მიცავს მონიტორინგისათვის საჭირო ყველა მონაცემს (მაგალითად, მოცულობა, 

ვადა, ხარისხი თუ სხვა), მათ გასწვრივ მეორე და მესამე სვეტში წარმოდგენილია პროექტის 

განხორცილებისათვის საჭირო რესურსების აღწერა და ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები 

(იხილე „ცხრილი 6. პროექტის ლოგიკური ჩარჩო“).   

ცხრილი 6. პროექტის ლოგიკური ჩარჩო    

პირველი სვეტი მეორე სვეტი მესამე სვეტი მეოთხე სვეტი 

საბოლოო შედეგი 
პროგრესის ობიექტური 

მაჩვენებელი 
ინფორმაციის წყარო  

შუალედური შედეგი 
პროგრესის ობიექტური 

მაჩვენებელი 
ინფორმაციის წყარო დაშვება  

უშუალო შედეგი 
პროგრესის ობიექტური 

მაჩვენებელი 
ინფორმაციის წყარო დაშვება  

ღონისძიება  რესურსები ბიუჯეტი დაშვება  

   წინაპირობა  

ლოგიკური ჩარჩო მნიშვნელოვანია სისტემური მიდგომისათვის და უნდა გამოიყენებოდეს, 

როგორც მუდმივად განმეორებადი (იტერაციული) პროცესის ნაწილი (European Commission, 

2004).  



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

შედეგების ჯაჭვი და ღონისძიებათა დანაწევრების სტრუქტურა 

გვერდი 44 - 80 -დან  

 

კავშირი ღონისძიებებსა და პროექტის შედეგებს შორის 

ლოგიკურ ჩარჩოს პირველ სვეტში მოცემული ღონისძიებები აღწერს პროექტით 

გათვალისწინებულ საქმიანობას, ურთიერთდამოკიდებულ სამუშაო ოპერაციებს. პროექტის 

უშუალო შედეგები აღწერს პროექტით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა შედეგად გაწეულ 

მომსახურებასა და /ან მიწოდებულ პროდუქტს (output). პროექტის მიზანი ან შუალედური 

შედეგი ასახავს სამიზნე ჯგუფის მიერ პროდუქტის /მომსახურების გამოყენებას და ამის შედეგად 

ქცევისა და /ან მდგომარეობის ცვლილებას (outcome). საბოლოო მიზანი ან საბოლოო შედეგი 

ასახავს პროექტის სოციალურ-ეკონომიკურ სარგებელს  მომხდარ ცვლილებათა შედეგად, 

მოსახლეობის კეთილდღეობის ზრდა (impact). კავშირს ღონისძიებებს, პროექტის უშუალო, 

შუალედურ და საბოლოო შედეგს შორის უწოდებენ შედეგების ჯაჭვს (იხილე „ფიგურა 5. 

შედეგების ჯაჭვი“). პროექტის ყოველი უშუალო შედეგის მისაღწევად, როგორც წესი, იგეგმება 

რამდენიმე ღონისძიება, რომლების ან თანმიმდევრულად ან პარალელურად შეიძლება 

ხორციელდებოდეს (United Nations Development Programme, UNDP, 2009), (The World Bank, 2012). 

ფიგურა 5. შედეგების ჯაჭვი    

 

საბოლოო 
შედეგი

შუალედური 
შედეგი

უშუალო 
შედეგი 1

ღონისძიება 
1.1

ღონისძიება 
1.2

ღონისძიება 
1....

უშუალო 
შედეგი 2

ღონისძიება 
2.1

ღონისძიება 
2...

უშუალო 
შედეგი 3

ღონისძიება 
3....

უშუალო 
შედეგი ...
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ღონისძიებათა დანაწევრების სტრუქტურა 

ღონისძიებათა დანაწევრების სტრუქტურა წარმოადგენს მათ დაყოფას ელემენტარულ 

შემდგენელ  საქმიანობად ან სამუშაო ოპერაციებად (იხილე „ფიგურა 6. ღონისძიებათა 

დანაწევრების სტრუქტურა“). ეს მეტად მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული ამოცანაა, რადგან 

ერთია დებულება, რომელიც ზოგადად აღწერს ღონისძიებას, ხოლო სულ სხვაა კონკრეტული და 

სპეციფიკური მითითებები, იმაზე თუ რას მოიცავს აღნიშნული ღონისძიება, რა უნდა იქნას 

გაკეთებული. დანაწევრების სიღრმე ან სხვა სიტყვებით დეტალიზაცია დამოკიდებულია 

პროექტის საქმიანობის სფეროსა და მასშტაბზე. ამოცანაა პროექტის დაგეგმვა-განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელ ჯგუფს გააჩნდეს ზუსტი და ამომწურავი სახელმძღვანელო ინფორმაცია 

საქმიანობის შინაარსზე, ვადაზე, ადგილმდებარეობაზე, მოცულობასა და ხარისხის 

მოთხოვნებზე. საქმიანობათა და სამუშაო ოპერაციების აღწერა უნდა მოიცავდეს როგროც ზუსტ 

რაოდენობრივი მაჩვენებლებს (მაგალითად, სამუშაოთა მოცულობა) ასე თვისებრივ 

ინფორმაციას (მაგალითად, შესაბამისობა ხარისხის ამ თუ იმ  მოთხოვნასთან, წესთან, 

რეგლამენტთან ან სტანდარტთან). ცხადია, რომ ღონისძიებათა დანაწევრების სტრუქტურა 

განსაზღვრავს დავალებების განაწილებას პროექტის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი 

ჯგუფის წევრებს შორის და მათი სამუშაო აღწერილობის საფუძველს წარმოადგენს (Krajewski & 

Ritzman, 2002). 

ფიგურა 6. ღონისძიებათა დანაწევრების სტრუქტურა    

საბოლოო 
შედეგი

შუალედური 
შედეგი

უშუალო 
შედეგი 1

ღონისძიება 1.1

სამუშაო 
ოპერაცია 1.1.1

სამუშაო 
ოპერაცია 1.1.2

...

ღონისძიება 1.2

უშუალო 
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პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

შედეგების ჯაჭვი და ღონისძიებათა დანაწევრების სტრუქტურა 

გვერდი 46 - 80 -დან  

ლოგიკური ჩარჩოს პირველი სვეტი 

როგორც აღინიშნა, ლოგიკური ჩარჩოს პირველი სვეტი ასახავს კავშირს ღონისძიებებსა და 

პროექტის უშუალო, შუალედურ და საბოლოო შედეგს შორის, რომელსაც შედეგების ჯაჭვს 

უწოდებენ. ვინაიდან ეს უკანასკნელნი ასახავს ღონისძიებებსა და შედეგებს შორის მიზეზ-

შედეგობრივ კავშირს, მიიჩნევა რომ ლოგიკური ჩარჩოს პირველ სვეტს ახასიათებს ეგრედ 

წოდებული  ვერტიკალური ლოგიკა (იხილე „ფიგურა 7. ვერტიკალური ლოგიკა“). 

ფიგურა 7. ვერტიკალური ლოგიკა    

  



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

რისკის ანალიზი 

გვერდი 47 - 80 -დან  

რისკის ანალიზი 

რისკის განმარტება და რისკ ფაქტორების ტიპოლოგია  

რისკის განმარტება. ყველა იმ გარე ფაქტორს, რომელიც არ ექვემდებარებიან პროექტის 

განხორციელება-დაგეგმვაზე პასუხისმგებელი ჯგუფის კონტროლს და შეიძლება უარყოფითი 

გავლენა მოახდინონ პროექტის მსვლელობასა და შედეგების მიღწევაზე, რისკ-ფაქტორს 

უწოდებენ. დაგეგმვის პროცესში მნიშვნელოვანია, გამოვავლინოთ და შევაფასოთ ყველა სახის 

რისკი. რისკის გამოვლენისათვის გამოიყენება ინფორმაცია მოგროვებული დაინტერესებული 

პირების ანალიზის დროს (მაგალითად, დიაგრამაზე „პრობლემების ხე“ დატანილი ყველა ის 

გარემოება, რომელიც არ ექცევა  პროექტის კონტროლის ქვეშ, რისკის წყაროა). საინტერესოა 

აგრეთვე წინა საქმიანობის ან სხვა მსგავსი პროექტების ანგარიშები.  

გამოყოფენ სხვადასხვა ბუნების რისკ-ფაქტორს: 

 პოლიტიკური რისკი - ყველა გარემოება, რომელიც დამოკიდებულია სახელმწიფო ან 

ადგილობრივი პოლიტიკის ცვლილებასთან და ახდენს გავლენას ეკონომიკური 

განვითარების პროცესზე; 

 ეკონომიკური რისკი - საფრთხე, რომელიც წარმოიშვება ეკონომიკური პროცესების და მათი 

ცვლილების შედეგად; 

 სოციალური რისკი - ყველა გარემოება რომელიც უკავშირდება კულტურალურ და ქცევით 

თავისებურებებს; 

 ტექნოლოგიური რისკი - ტექნოლოგიურ და საოპერაციო ფაქტორებთან დაკავშირებული 

რისკი; 

 ბუნებრივი გარემოს რისკი - საფრთხე ასოცირებული ბუნებრივ მოვლენებთან (მაგალითად, 

კლიმატი); 

 სამართლებრივი რისკი - ყველა შემაფერხებელი გარემოება, რომელიც უკავშირდება 

კანონმდებლობას ანდ ცვლილებებს მასში.  

 

   

 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

რისკის ანალიზი 

გვერდი 48 - 80 -დან  

რისკის შეფასების მეთოდიკა და დაშვების ფორმულირება 

რაც შეეხება რისკის შეფასებას, როგორც წესი, ის ორი მაჩვენებლით ფასდება. ეს არის მისი 

ხდომილების ალბათობა და შესაძლო ზარალი, შეფერხება, რომელსაც ის მოუტანს პროექტს. 

ხდომილების ალბათობის შეფასება  წინარე გამოცდილებასა და მის ალბათურ ანალიზს ან 

დაინტერესებული პირებისა თუ ექსპერტების აზრს ეყრდნობა (მაგალითად, მცირე, ზომიერი, 

მაღალი). ზარალის შეფასება, თუ იგი ექვემდებარება მონეტარულ შეფასებას, ფულადი 

ერთეულით გამოხატავენ. სხვა შემთხვევაში ხდება მისი პირობითი შეფასება (მაგალითად, 

უმნიშვნელო - გამოხატული) (იხილე „ფიგურა 8. რისკის შეფასება“). 

ფიგურა 8. რისკის შეფასება    

დაშვების ფორმულირება. გარემოება, რომლის რეალიზაციის შემთხვევაში ზარალი უმნიშვნელო 

იქნება, არ გაითვალისწინება პროექტის სტრატეგიის განსაზღვრისას. არ გაითვალისწინება ის 

გარემოებაც, რომელიც გამოხატული ზარალის მიზეზი შეიძლება გახდეს, მაგრამ ხდომილების 

დაბალი ალბათობით ხასიათდება. თუკი ამგვარი გარემოებების ხდომილების ალბათობა მაღალი 

იქნებოდა, პროექტის განხორციელება გაუმართლებელია. მხოლოდ ზომიერი ხდომილების 

ალბათობის პირობებში შეიძლება გაკეთდეს დაშვება პროექტის განხორციელების თაობაზე 

(იხილე: „ფიგურა 9. დაშვების ფორმულირება“).  დაშვების ტიპური ფორმულირება ამგვარია: „ესა 

და ეს რისკ-ფაქტორის არ შეაფერხებს პროექტის მსვლელობასა და შედეგების მიღწევას.“ დაშვება 

ითვლება სამართლიანად, თუ პროექტის მსვლელობის პროცესში რისკ-ფაქტორი არ 

აღმოცენდება და შესაბამისად არ მოახდინა ნეგატიური გავლენა. 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

რისკის ანალიზი 

გვერდი 49 - 80 -დან  

ფიგურა 9. დაშვების ფორმულირება    

 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

რისკის ანალიზი 

გვერდი 50 - 80 -დან  

ლოგიკური ჩარჩოს მეოთხე სვეტი 

ლოგიკური ჩარჩოს პირველ და მეოთხე სვეტს აკავშირებს ეგრეთწოდებული „ზიგზაგის“ 

ლოგიკა. იგი შემდეგნაირად უნდა იქნეს წაკითხული: „პროექტით გათვალისწინებული 

ღონისძიებები განხორციელდება, შესაბამისად პროექტის უშუალო შედგები იქნება მიღწეული, 

იმ პირობებით, რომ დაშვება აღმოჩნდა სამართლიანი (ანუ გარემო რისკ-ფაქტორებმა არ 

მოახდინეს ნეგატიური გავლენა).“ მსგავსი წესით „ზიგ-ზაგ“ ლოგიკა განისაზღვრება შედეგების 

იერარქიის ყოველი დონისათვის: „პროექტით გათვალისწინებული უშუალო შედეგები იქნა 

მიღწეული, შესაბამისად მიღწეულ იქნება პროექტის შუალედური  შედგები, იმ პირობებით, რომ 

დაშვება აღმოჩნდა სამართლიანი“. ცხადია, რომ საქმიანობათა შესრულებას მხოლოდ 

წინაპირობა უძღვის წინ, ხოლო საბოლოო მიზნის გასწვრივ დაშვება ვერ იქნება 

ფორმულირებული (იხილე „ფიგურა 10. “ზიგ-ზაგ“ ლოგიკა““).  

ფიგურა 10. “ზიგ-ზაგ“ ლოგიკა“    

 

 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

პროექტის პროგრესის შეფასება 

გვერდი 51 - 80 -დან  

პროექტის პროგრესის შეფასება 

წარმატების ობიექტური მაჩვენებელები 

განმარტება. პროექტის მართვაში წარმატების ობიექტური მაჩვენებლები ან სხვა სიტყვებით 

ობიექტურად ვერიფიცირებადი ინდიკატორები ფართოდ გამოიყენება. მათი სათანადოდ 

ფორმულირება და შერჩევა დაგეგმვის პროცესისა და მონიტორინგის სისტემის შემუშავების 

მნიშვნელოვანი ასპექტია. ინდიკატორი არის ფენომენის ან პროცესის ცვლილების გაზომვის 

საშუალება. ფართო გაგებით განვითარების პროექტი შედეგთა იერარქიას წარმოადგენს (United 

Nations Development Programme, UNDP, 2009), (The World Bank, 2012). შედეგი არის პოზიტიური 

სიტუაცია, რომელიც მიღწეულ უნდა იქნას. შედეგის ფორმულირება ხდება კონცეპტუალური 

ტერმინებში, მაგალითად: „სატრანსპორტო გადაზიდვის უსაფრთხოება გაუმჯობესებულია“. 

ინდიკატორის მეშვეობით უნდა აღიწეროს,  რა ზომით იქნება გაზრდილი სატრანსპორტო 

გადაზიდვის უსაფრთხოება.  

წარმატების ობიექტური მაჩვენებლის ელემენტები. ინდიკატორის ელემენტები. ინდიკატორის 

ძირითადი ელემენტია ცვლადი. განმარტებითი ლექსიკონის მიხედვით სიტყვა „ცვლადს“ ორი 

მნიშვნელობა აქვს: მაჩვენებელი, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს ხარისხის, რაოდენობის ან 

ზომის მიხედვით; მაჩვენებელი, რომელიც მიეკუთვნება გარკვეულ მათემატიკურ ან ლოგიკურ 

სიმრავლეს, და რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს განსაზღვრული რაოდენობრივი სიდიდე. 

ინდიკატორის შემთხვევაში ცვლადი უნდა განვიხილოთ დროის ფუნქციად, რომელიც ასახავს 

გაზომვის საგნის მდგომარეობას (𝑄(𝑡)). ცვლადთან ერთად ინდიკატორი მოიცავს:  

 ცვლადის საწყისი (baseline) 𝑄(𝑡1)და სამიზნე (target) 𝑄(𝑡2) მნიშვნელობა; 

 დრო (t); 

 სამიზნე ჯგუფი; 

 პროექტის განხორციელების ადგილი. 

განვიხილოთ ქალთა მიკრომეწარმეობის პროექტის მაგალითი მაღალმთიან რეგიონებში. 

პროგრამის შედეგის ფორმულირებაა: „მიკრომეწარმეობით დაკავებულ ქალთა  შინამეურნეობის 

შემოსავალი ზრდა“. წარმატების ობიექტური მაჩვენებლის ან ინდიკატორის ფორმულირება კი 

ასეთი იქნება: „3 წელიწადში მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრებ მიკრომეწარმე ქალთა 

შინამეურნეობის საშუალო წლიური შემოსავალი გაიზრდება 3,600 ქართული ლარიდან 7,200 

ქართლ ლარამდე“. ინდიკატორის ელემენტებია: ცვლადი - შემოსავალი სამეწარმეო 

საქმიანობიდან; ცვლადის საწყისი სიდიდე - 3,600 ქართული ლარი; ცვლადის სამიზნე სიდიდე - 

7,200 ქართული ლარი; დრო - 3 წელიწადი; სამიზნე ჯგუფი - მიკრომეწარმეობით დაკავებული 

ქალი; ადგილი - მაღალმთიანი რეგიონი. 

წარმატების ობიექტურ მაჩვენებელთა ტიპოლოგია. აღსანიშნავია, რომ რიგი პროცესის ან 

მოვლენების რაოდენობრივი გაზომვა შეუძლებელია. მაგალითად, პროექტი ერთ-ერთი შედეგია: 

„საგადასახადო კანონმდებლობა ითვალისწინებს შეღავათებს მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები 

მიკრომეწარმე ქალებისთვის.“ ამ შემთხვევაში პროგრესის საზომად ნაცვლად რაოდენობრივი 
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ცვლადისა მიმართავენ მოკლე, ცალსახა დებულებას, რომლის ინტერპრეტაცია შესაძლებელია 

მხოლოდ ერთმნიშვნელოვნად. განხილული მაგალითისათვის ასეთი ინდიკატორი იქნებოდა: 

„მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრების მიკრომეწარმე ქალები ამა და ამ წლიდან ამა და ამ წლამდე   

გათავისუფლებულები არიან ამდენი და ამდენი ლარი ერთობლივი დასაბეგრი შემოსავლის 

საშემოსავლო გადასახადიდან.“ 

გარდა რაოდენობრივი და თვისებრივი ინდიკატორებისა გამოყოფენ პირდაპირ და ირიბ 

ინდიკატორებს. პირდაპირი ინდიკატორი როგორც რაოდენობრივი ასე თვისებრივი უშუალოდ 

ასახავს გაზომვის საგანს, როგორც ეს იყო ზემოთ განხილულ მაგალითში მიკრომეწარმეობით 

დაკავებული ქალების შესახებ. როდესაც მიზნობრივი ჯგუფი ძალიან დიდია და მოვლენის 

პირდაპირი გაზომვა დიდ დანახარჯებთანაა დაკავშირებული, ან კვლევის საგანი 

განსაკუთრებით დელიკატურია მიმართავენ ირიბ ინდიკატორებს. მაგალითად, პროექტის 

შედეგია: „სოფლის მეურნეობის ამა და ამ ტექნოლოგიის გავრცელება.“ ნაცვლად კვლევისა 

რამდენი ფერმერი იყენებს აღნიშნულ ტექნოლოგიას, გონივრულია შესწავლილ იქნას 

ტექნოლოგიით გათვალისწინებული მასალის ან აღჭურვილობის გაყიდვის ზრდა. ინდიკატორის 

ფორმულირება ასეთი იქნება: „ამა და ამ ვადაში ამა და ამ ტექნოლოგიასთან დაკავშირებული ამა 

და ამ მასალების გაყიდვა ამა და ამ რეგიონში გაიზარდა ამდენი და ამდენი ერთეულიდან ამდენ 

და ამდენ ერთეულამდე.“ ირიბი ინდიკატორი, სულ მცირე, უნდა იყოს ვალიდური და მისაღები 

სიზუსტით ზომავდეს იმ ფენომენს, რომელსაც უნდა ზომავდეს. 

რიგ შემთხვევაში მოვლენის გაზომვა შესაძლებელია ობიექტური ინსტრუმენტული 

საშუალებებით. მაგალითად, სატრანსპორტო გადაზიდვების მოცულობა, რეაბილიტირებული 

გზის საფარის ფართობი და მრავალი სხვა. რიგ შემთხვევაში იგი ეყრდნობა ექსპერტულ 

შეფასებას, მაგალითად შესაბამისობა ამ თუ იმ სამართლებრივ მოთხოვნასთან, ნორმასთან, 

რეგლამენტთან თუ წესთან (იხილე „ფიგურა 11. წარმატების ობიექტურ მაჩვენებელთა 

ტიპოლოგია“). 

ფიგურა 11. წარმატების ობიექტურ მაჩვენებელთა ტიპოლოგია    

ინფორმაციის წყარო. წარმატების ობიექტური მაჩვენებლისათვის უნდა განისაზღვროს 

ინფორმაციის წყარო. მასზე დაყრდნობით მონიტორინგის პროცესში მოხდება პროგრესის 

შეფასება ანუ ინდიკატორის ვერიფიკაცია. წყარო შესაძლებელია იყოს შიდა, როდესაც 

ინფორმაცია პროექტის მსვლელობის შესახებ გენერირებად და ინახება პროექტის შესრულებაზე 

პასუხისმგებელი ჯგუფის მიერ მონიტორინგის პროცესში. შიდა წყაროები როგორც წესი 

გამოიყენება შედეგების იერარქიის შედარებით დაბალი დონისათვის. შედეგების იერარქიის 

მაღალ დონეზე ხშირად გამოიყენება ინფორმაციის გარე წყარო.  

ინფორმაციის ბუნების 
მიხედვით

• რაოდენობრივი

• თვისებრივი

გამოვის საგნის მიხედვით

• პირდაპირი

• ირიბი

გაზმოვსი მეთოდის 
მიხედვით

• ინსტრუმენტული

• ექსპერტული
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მაჩვენებლები შედეგთა იერარქიის სხვადასხვა დონეზე 

პროექტის მართვა მოიცავს იმას რაც ხდება პროექტის „შიგნით“ და მასზე პასუხისმგებელი 

ჯგუფის უშუალო კონტროლს „მიღმა“. საჭიროა წარმატების მაჩვნებლების განსაზღვრა 

შედეგების იერარქიის ყველა დონეზე. უშუალო შედეგის დონე ხშირად გამოიყენება შესრულების 

რაოდენობრივი მაჩვენებელი, შესრულების ხარისხის მაჩვენებელი, ეკონომიურობის 

მაჩვენებელი. შუალედური შედეგის დონე ხშირად გვხვდება პროექტით მოსარგებლეთა 

რაოდენობის მაჩვენებელი, სისტემის გაუმჯობესებული ფუნქციონირების მაჩვენებელი. 

საბოლოო შედეგის დონეზე როგორც წესი მიმართავენ სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტის 

მაჩვენებლებს (იხილე „ცხრილი 7. წარმატების ინდიკატორები შედეგების იერარქიის სხვადასხვა 

დონეზე“). 

ცხრილი 7. წარმატების ინდიკატორები შედეგების იერარქიის სხვადასხვა დონეზე    

მაჩვენებლის ტიპი განმარტება  

პროექტის უშალო შედეგის 
შესრულების რაოდენობრივი 
მაჩვენებელი ასახავს ... 

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

პროექტის უშალო შედეგის 
შესრულების ხარისხის 
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). 

ეკონომიურობის მაჩვენებელი 
ასახავს ... 

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

პროექტით მოსარგებლეთა  
რაოდენობის 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).  

სისტემის გაუმჯობესებული 
ფუნქციონირების 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%). 

სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტის 
მაჩვენებელი ასახავს ... 

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

არსებობს რამდენიმე მოთხოვნა, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს წარმატების ობიექტური 

ინდიკატორი: 

 ინდიკატორი უნდა იყოს სპეციფიკური, ანუ საკმარისად ზუსტად და ერთმნიშვნელოვნად 

ასახავდეს გაზომვის საგანს. მაგალითის სახით განვიხილოთ პროექტი, რომლის ერთ-ერთი 

შედეგია „მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების სპორტული აქტივობა 

გაიზარდა“, ხოლო მისი ინდიკატორი: „2019 წლის ბოლოს ამა და ამ მუნიციპალიტეტში 

მცხოვრები 1,200  6 წლიდან 18 წლამდე ასაკის გოგონებისა და ვაჟების სულ მცირე 60% -ი 

სარგებლობს მუნიციპალიტეტის სპორტული ინფრასტრუქტურით.“ მოცემული 

ინდიკატორი სავსებით სპეციფიკური დროის, ადგილის, სამიზნე ჯგუფისა და 

მოსარგებლეთა რაოდენობის თვალსაზრისით, მაგრამ დებულება „სარგებლობს 

მუნიციპალიტეტის სპორტული ინფრასტრუქტურით“ ითხოვს მეტ სპეციფიკას. სააღრიცხვო 

ჟურნალში აისახება ის ახალგაზრდებიც, რომლებმაც მხოლოდ ერთჯერადად ისარგებლეს 

სპორტული ინფრასტრუქტურით, და ისინიც ვინც რეგულარულად სარგებლობს 

აღნიშნული ობიექტით. მონიტორინგისა და შეფასების პროცესში მონაცემთა დამუშავების 

დროს უნდა დაჯამდეს ყველა ვინც აღრიცხულია ჟურნალში, თუ მხოლოდ ისინი ვინც 

რეგულარულად სარგებლობს ობიექტით? 

 ინდიკატორი უნდა იყოს გაზომვადი. მაგალითის სახით განვიხილოთ პროექტი, რომლის 

ერთ-ერთი შედეგია: „სარწყავი არხის არეალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ფართობის გასარწყავიანება.“ თუ ინდიკატორის ფორმულირება 

იქნებოდა: „გაუმჯობესებულია სარწყავი არხის არეალში მდებარე სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის ფართობის მორწყვა,“ - იგი ვერ ჩაითვლებოდა გაზომვად 

მაჩვენებლად. მართლაც, რას ნიშნავს „გაუმჯობესებულია“ ზომის თვალსაზრისით? 

გაზომვადი ინდიკატორის ფორმულირება იქნებოდა: „ამა და ამ მუნიციპალიტეტის ამა და 

ამ სარწყავი არხის ბასეინში მდებარე მცირე-მიწიან ფერმერთა სასოფლო სამეურნეო 

ფართობის არა ნაკლებ 90%-ს მიეწოდება სარწყავი წყალი ადგილისათვის განსაზღვრული 

რწყვის ნორმის შესაბამისი მოცულობით.“ 

 ინდიკატორით გათვალისწინებული სამიზნე სიდიდე უნდა წარმოადგენდეს გარკვეულ 

გამოწვევას, მაგრამ მისი მიღწევა დაგეგმილ ვადაში უნდა იყოს რეალისტური. 

 ინდიკატორი უნდა იყოს რელევანტური, ანუ ასახავდეს იმ პროცესს თუ ფენომენს, 

რომელსაც ზომავს. მაგალითისათვის განვიხილოთ პროექტი, რომლის ერთ-ერთი შედეგია: 

„მსუბუქი და სატვირთო ავტოტრანსპორტის გადაადგილების დროის შემცირება.“ თუ 

აღნიშნული შედეგის ინდიკატორი იქნებოდა: „2019 წლის ბოლოსათვის ავტომობილების 

რაოდენობა, რომელიც N პუნქტიდან N პუნქტამდე გადაადგილებისათვის სარგებლობს 

შემოვლითი გზით, გაიზრდება ამჟამინდელი 2,000 ერთეულიდან დღე-ღამეში 5,000 

ერთეულამდე,“ -იგი ვერ ჩაითვლებოდა რელევანტურად. რელევანტური ინდიკატორი 

აღნიშნული შედეგისათვის იქნებოდა: „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.“ 
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ზემოთ განხილული ინდიკატორი მანქანების რაოდენობაზე, რომლებიც სარგებლობენ 

შემოვლითი გზით, იქნებოდა რელევანტური თუ პროექტის შედეგია: „მუნიციპალური 

ქალაქის ცენტრალური ქუჩა და მოედანი განიტვირთება სატრანზიტო მოძრაობისაგან.“ 

 ინდიკატორი უნდა ასახავდეს ვადას, რომლის განმავლობაში მიღწეულ იქნება პროექტის 

შედეგი. ვინაიდან ცვლადი არი დროის ფუნქცია ეს უკანასკნელი მჭიდრო კავშირშია 

რეალისტურობასთან (იხილე „ფიგურა 12. ძირითადი მოთხოვნები წარმატების ობიექტური 

მაჩვენებლების მიმართ“). 

ფიგურა 12. ძირითადი მოთხოვნები წარმატების ობიექტური მაჩვენებლების მიმართ    

იმ მოთხოვნების განხილვისას, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს წარმატების ობიექტური 

მაჩვენებელი, მნიშვნელოვანია მისი ვერიფიკაციის ღირებულების საკითხი. თუ მონიტორინგის 

პროცესში ინდიკატორის ვერიფიკაციისათვის საჭირო ინფორმაციის მოპოვება-დამუშავება 

დაკავშირებულია დიდ ხარჯთან, ჩნდება კითხვა ხომ არ არის შესაძლებელი ინდიკატორი 

შეიცვალოს, ისე რომ საჭირო ინფორმაციის მოპოვება ხდებოდეს ნაკლები დანახარჯებით.   

 

წარმატების 
ობიექტური 
მაჩვენებელი

სპეციფი-
კური

გაზომვადი

რეალის-
ტური

რელევან-
ტური

განსაზ-
ღვრული
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ლოგიკური ჩარჩოს მეორე და მესამე სვეტი   

რამდენადაც  წარმატების ობიექტური მაჩვენებლები და ინფორმაციის წყარო განისაზღვრება 

პროექტის შედეგების იერარქიის ყოველი დონისათვის, პირველ სვეტს მეორე და მესამე სვეტთან 

აკავშირებს ჰორიზონტალური ლოგიკა (იხილე „ფიგურა 13. ჰორიზონტალური ლოგიკა“). 

ფიგურა 13. ჰორიზონტალური ლოგიკა    
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ღონისძიებათა განრიგი და რესურსები 

ღონისძიებათა დამოკიდებულება 

ღონისძიებათა დანაწევრების შედეგად განსაზღვრული ელემენტარული საქმიანობა თუ სამუშაო 

ოპერაციები შეიძლება მიმდინარეობდეს ერთდროულად ან თანმიმდევრულად. აღნიშნული 

დამოკიდებულება განპირობებულია საკუთრივ სამუშაოთა შინაარსით. მაგალითად, შიდა 

სამშენებლო სამუშაოების დროს კედლის სალესი სამუშაოები წინ უძღვის სამღებრო სამუშაოებს, 

მაგრამ ელექტროგაყვანილობისა და წყალგაყვანილობის მონტაჟი შესაძლებელია 

მიმდინარეობდეს პარალელურად.  

ღონისძიებათა განრიგის შედგენის დროს გათვალისწინებულ უნდა იქნას აღნიშნული 

დამოკიდებულება საქმიანობასა თუ სამუშაო ოპერაციებს შორის. ამის საშუალებას იძლევა 

„პროქტის შეფასებისა და გადახედვის ტექნიკა (Project Evaluation and Review Technique, PERT)“ 

(Krajewski & Ritzman, 2002). ამ მეთოდის თანახმად:   

1. თავდაპირველად, ცხრილის მეშვეობით, რომელშიც ყოველი სამუშაო ოპერაციისათვის 

ნაჩვენებია მისი წინამორბედი (მაგალითის სახით იხილე ილუსტრაციული „ცხრილი 8. 

პროექტით გათვალისწინებული სამუშაო ოპერაციები“) უნდა შემუშავდეს ქსელური 

დიაგრამა, სადაც ისრებით ნაჩვენებია დამოკიდებულება სამუშაო ოპერაციებს შორის, 

ხოლო სამუშაო ოპერაციები აღინიშნება ლათინური ასოებით; 

2. ყოველი სამუშაო ოპერაციას უნდა მიეთითოს მისი ხანგრძლივობა (duration, D), რაც წინა 

პროექტების გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეიძლება მოხდეს; 

3. ყოველ სამუშაო ოპერაციას უნდა განისაზღვროს სამუშაოს „დასაწყისის და დასრულების 

შეძლებისდაგვარად ყველაზე ადრეული დრო (earliest start time, EST და earliest finish time, 

EFT), სადაც 𝐸𝐹𝑇 = 𝐸𝑆𝑇 + 𝐷; 

4. ყოველი სამუშაო ოპერაციისათვის უნდა განისაზღვროს  სამუშაოს „დასაწყისის და 

დასრულების შეძლებისდაგვარად გვიანი დრო (latest start time, LST და latest finish time, 

LFT)“, სადაც 𝐿𝐹𝑇 = 𝐿𝑆𝑇 + 𝐷 ⟹ 𝐿𝑆𝑇 = 𝐿𝐹𝑇 − 𝐷; 

5. ყოველი სამუშაო ოპერაციისათვის გამოთვლილ უნდა იქნას „შესაძლო დაყოვნების ვადა 

(slack time, ST)“, სადაც 𝑆𝑇 = 𝐿𝑆𝑇 − 𝐸𝑆𝑇 = 𝐿𝐹𝑇 − 𝐸𝐹𝑇 (იხილე „ფიგურა 14. სამუშაო 

ოპერაციის აღნიშვნა ქსელურ დიაგრამაზე“); 

6. განისაზღვროს „პროექტის ღონისძიებათა კრიტიკული თანმიმდევრობა (critical path, CP)“, 

რომელიც წარმოადგენს იმ სამუშაო ოპერაციათა ჯაჭვს, რომელთა ხანგრძლივობების ჯამი 

𝑇𝐷 მაქსიმალურია, შესაბამისად „შესაძლო დაყოვნების ვადა“ მათ არ გააჩნიათ, 𝑇𝐷 = ∑ 𝐷𝑖
𝑛
𝑖=1  

და 𝑇𝐷𝐶𝑃 = 𝑚𝑎𝑥(𝑇𝐷𝑖) ხოლო 𝑆𝑇 = 0.  

7. განსაზღვროს პროექტის ხანგრძლივობა, რომელიც უდრს „პროექტის ღონისძიებათა 

კრიტიკული თანმიმდევრობის“ ხანგრძლივობას (იხილე „ფიგურა 15. ქსელური დიაგრამა“). 

ცხადია, რომ სამუშაო ოპერაციის „დასაწყისის შეძლებისდაგვარად ყველაზე ადრეული დრო“ 

უდრის წინამორბედის „დასრულების შეძლებისდაგვარად ყველაზე ადრეულ დროს“ 𝐸𝑆𝑇𝑖 =

𝐸𝐹𝑇𝑖−1, ისევე როგორც „დასაწყისის შეძლებისდაგვარად გვიანი დრო“ უდრის წინამორბედის 
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სამუშაოს „დასრულების შეძლებისდაგვარად გვიანი დროს“ 𝐿𝑆𝑇𝑖 = 𝐿𝐹𝑇𝑖−1 (𝑖 აღნიშნავს სამუშაო 

ოპერაცის).  

თუ სამუშაო ოპერაციას გააჩნია ერთზე მეტი წინამორბედი, მისთვის „დასაწყისის 

შეძლებისდაგვარად ყველაზე ადრეული დრო“ უდრის წინამორბედთა „დასრულების 

შეძლებისდაგვარად ყველაზე ადრეულ დროთა“ შორის მაქსიმალურ სიდიდეს 𝐸𝑆𝑇𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(𝐸𝐹𝑇𝑝) 

(𝑝 აღნიშნავს წინამორბედს). მაგალითის სახით განხილულ ქსელურ დიაგრამაზე სამუშაო 

ოპერაცია G -ს წინ უძღვის სამუშაო ოპერაციები C, D და F -ი. მათი „დასრულების 

შეძლებისდაგვარად ყველაზე ადრეული დრო“ არის მეექვსე, მეშვიდე და მეხუთე დღე 

შესაბამისად. ამიტომ, G -ს „დასაწყისის შეძლებისდაგვარად ყველაზე ადრეული დრო“ უდრის 

მეშვიდე დღეს.  

თუ რომელიმე სამუშაო ოპერაცია არის ერთზე მეტი სამუშაო ოპერაციის წინამორბედი, მისი 

„დასრულების შეძლებისდაგვარად გვიანი დრო“ უდრის მინიმალურ სიდიდეს ყველა იმ 

საქმიანობის „დასაწყისის შეძლებისდაგვარად გვიანი დროისა“, რომლის წინამორბედია იგი 

𝐿𝐹𝑇𝑝 = 𝑚𝑖𝑛(𝐸𝐹𝑇𝑓) (𝑓 აღნიშნავს მომდევნო სამუშაო ოპერაციას). მაგალითის სახით განხილულ 

ქსელურ დიაგრამაზე სამუშაო ოპერაცია B არის სამუშაო ოპერაციების C და D -ს წინამორბედი. 

სამუშაო ოპერაცია C და D -ს „დასაწყისის შეძლებისდაგვარად გვიანი დრო“ შეადგენს მეოთხე და 

მეხუთე დღეს შესაბამისად. ამიტომ B -ს „დასრულების შეძლებისდაგვარად გვიანი დრო“ იქნება 

მეოთხე დღე.  

ჩვენს მიერ განხილულ მაგალითში გამოიყოს საქმიანობის 3 თანმიმდევრობა: 

 თანმიმდევრობა ABCG; 

 თანმიმდევრობა ABDG; 

 თანმიმდევრობა EF G. 

თანმიმდევრობა ABDG -ის „შესაძლო დაყოვნების ვადა“ ნულის ტოლია, და ეს 

უკანასკნელი წარმოადგენს „პროექტის ღონისძიებათა კრიტიკულ თანმიმდევრობას“. მისი 

ხანგრძლივობა უდრის 8 დღეს, შესაბამისად პროექტის ხანგრძლივობაც 8 დღეა. 
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ცხრილი 8. პროექტით გათვალისწინებული სამუშაო ოპერაციები    

N სამუშო ოპერაციის აღწერა  ხანგრძლივობა  (დღე) წინამორბედი 

A ... 2 - 

B ... 2 A 

C ... 2 B 

D ... 3 B 

E ... 4 - 

F .. 1 E 

G ... 1 C, D, E 

ფიგურა 14. სამუშაო ოპერაციის აღნიშვნა ქსელურ დიაგრამაზე    
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ფიგურა 15. ქსელური დიაგრამა    
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ღონისძიებათა განრიგი 

განტის ცხრილი17 პროექტების საქმიანობების დაგეგმვის შედარებით მარტივი მეთოდია. დიდი 

პროექტის დაგეგმვისას, სასურველია, თითოეული შედეგისთვის ცალკეული ცხრილი შედგეს. 

განტის ცხრილი ერთწლიანი დაგეგმვის დროს საკმაოდ მოხერხებულია. ის ასახავს საქმიანობას, 

ვადებს, ხანგრძლივობასა და პასუხისმგებლობას. განტის ცხრილი სასურველია შეივსოს იმ 

ჯგუფის ყველა წევრის თანამონაწილეობით, რომლებიც მოცემულ შედეგზე აგებენ პასუხს.  

გასაკუთრებით ყურადღება უნდა დაეთმოს ნუმერაციას. თუ პროექტის შედეგი არის ნომერი 1, 

მის მისაღწევად დაგეგმილი ღონისძიებები უნდა დაინომროს: 1.1, 1.2, 1.3, ....1.n, ხოლო მათ 

ფარგლებში განსახორციელებელი ელემენტარული საქმიანობა თუ სამუშაო ოპერაციები 1.1.1, 

1.1.2, 1.1.3, ..., 1.2.1, 1.2.2, ... (იხილე „ცხრილი 9. ღონისძიებაა განრიგი“).

                                                           
17 ჰენრი განტი (Henry Gantt) - ამერიკული ინჟინერი, ცნობილი თავისი წვლილით მართვის სამეცნიერო თეორიის განვითარებაში. 
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ცხრილი 9. ღონისძიებაა განრიგი    

N საქმიანობა I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  

1 უშუალო შედეგი 

1.1 ღონისძიება             

1.1.1 საქმიანობა             

1.1.2 საქმიანობა             

...              

2 უშუალო შედეგი 

2 ღონისძიება             

2.1 საქმიანობა             

2.2 საქმიანობა             

...              
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რესურსების დაგეგმვა 

რესურსების განაწილება შეიძლება განისაზღვროს, როგორც დაგეგმვის პროცესი, რომლის 

დროსაც ხდება გეგმის განხორციელებისთვის აუცილებელი ყველა საშუალების შეფასება და 

მათი განაწილება პროექტის შინაარსთან, სტრატეგიასთან და არსებულ ბიუჯეტთან კავშირში. 

რესურსების განაწილება სხვადასხვა ელემენტს მოიცავს: 

 რესურსების განაწილება არის დაგეგმვის პროცესი, რომლის დროსაც უნდა გაკეთდეს 

არჩევანი საქმიანობის შესასრულებლად საჭირო საშუალებათა ხასიათისა და რაოდენობის 

შესახებ.  

 რესურსების განაწილების დროს ჩვეულებრივ განვასხვავებთ სამი ტიპის - ადამიანურ, 

მატერიალურ (მათ შორის ბუნებრივ) და ფინანსურ - რესურსებს.  

 რესურსების დაგეგმვის პროცესის შედეგები, ბიუჯეტთან ერთად,  შესაბამისმა მმართველმა 

უწყებამ უნდა დაამტკიცოს. ეს ნიშნავს, რომ ზოგ შემთხვევაში ხდება რესურსების შეზღუდვა 

ან შეკვეცა ბიუჯეტის სიმცირის გამო, ხოლო სხვა შემთხვევებში, პირიქით, ბიუჯეტი უნდა 

შეიცვალოს იმგვარად, რომ შესაძლებელი გახდეს გეგმის სრულყოფილად განხორციელება. 

ეს ასპექტი მნიშვნელოვანია ბიუჯეტის შედგენის დროს.  

რესურსების იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებული სხვა გადაწყვეტილებები შეიძლება 

ეხებოდეს ინვესტიციებს პროექტის ინფრასტრუქტურაში (შენობები, გზების შენება და ა.შ.). 

განხორციელდება ეს თვით პროექტის ფარგლებში თუ ტენდერის გზით? ამ უკანასკნელ 

შემთხვევაში როგორი იქნება განხორციელების პოლიტიკა და პროცედურები? არჩეული 

ვარიანტი ყურადღებით უნდა შეფასდეს პროექტის პოლიტიკის გათვალისწინებით, როგორიცაა 

ადგილობრივი მეწარმეობის წახალისება, კონსტრუქციის ადგილობრივი მასალისა და 

მეთოდების გამოყენება და ა.შ. თუ გადაწყვეტილია მესამე (სუბკონტრაქტორულ) მხარეებთან 

მუშაობა, მიღწეულ უნდა იქნეს შეთანხმება რამდენიმე ორგანიზაციას შორის მათი შესაბამისი 

მონაწილეობის გათვალისწინებით, რომელთაგან თითოეული გავლენას მოახდენს ბიუჯეტის 

საბოლოო სახეზე.  

წლიურ გეგმაში რესურსების განაწილების დროს მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული 

პროექტში უკვე არსებული საშუალებანი, ისევე, როგორც პროექტის დაწყების ფაზაში 

განსაზღვრული გლობალური წლიური ბიუჯეტი. ძირითადი მიმართულებები უკვე 

გადაწყვეტილია და, ჩვეულებრივ, გასული წლის მუშაობის სქემა მხოლოდ გაგრძელებას 

მოითხოვს.  

აქედან გამომდინარე, აუცილებელია რესურსების განაწილების პოლიტიკის ყურადღებით 

ფორმულირება, ისე, რომ აისახოს მუშაობის მიმართულება მატერიალური რესურსების 

პერიოდული განახლების, აგრეთვე მომუშავე ძალის შევსებისა და განვითარების 

თვალსაზრისით. თუ რესურსების გამოყენებაში მკვეთრი ცვლილებებია მოსალოდნელი, 

რეკომენდებულია პროექტის არსებული რესურსების შევსება პიკურ პერიოდებში, მესამე 

მხარისგან დაქირავებული სერვისებითა და საქონლით.  
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რესურსების განაწილება მოკლევადიანი სამუშაო გეგმის (კვარტალური, თვიური) ფარგლებში 

ხორციელდება წლიური გეგმის მიხედვით და პროექტის მოკლევადიანი თავისებურებების 

გათვალისწინებით. ეს პერიოდი მეტად მოკლეა იმისათვის, რომ მნიშვნელოვნად შეიცვალოს 

ადამიანური ან მატერიალური რესურსების რაოდენობა, თუმცა გაუთვალისწინებელი 

გარემოებების გამო შეიძლება საჭირო გახდეს დამატებით მომუშავე პერსონალის ან გარკვეული 

აღჭურვილობის დაქირავება.  

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მომუშავე პერსონალის დაქირავებისა და დათხოვნის 

შესაძლებლობა მნიშვნელოვნად განისაზღვრება დასაქმების პოლიტიკისა და შრომის შესახებ 

არსებული კანონების მიხედვით. პროექტის მენეჯერი სხვადასხვა საშუალებით ადამიანური 

რესურსების მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენებას შეეცდება: მომუშავე პერსონალს შიგნით 

დროებითი როტაციით; ტრენინგებით, რაც მომუშავე კადრებს ახალი ამოცანების შესრულების 

შესაძლებლობას მისცემს; დროებითი ადამიანური რესურსების დაქირავებით პროექტის 

ფარგლებს გარედან, თუ ამოცანის გადასაჭრელად საჭიროა გარკვეული ტიპის სპეციალისტთა 

მხოლოდ დროებით ჩარევა. ამასთან, ადამიანური რესურსების ადაპტაციის უნარი პროექტის 

ფარგლებში არსებული მრავალი განსხვავებული ამოცანისადმი გარკვეულწილად შეზღუდულია 

და ზედმეტმა როტაციამ შეიძლება ინდივიდუალურ პროდუქტიულობაზე უარყოფითად 

იმოქმედოს. ადამიანური რესურსების სწორი მართვა, ჩვეულებრივ, შესაბამისი დარგის 

სპეციალისტს ევალება.  

პროექტის მომზადების პროცესში, ზოგ შემთხვევაში კი წლიური გეგმის შედგენის ეტაპზე, 

მიიღება გადაწყვეტილება მასშტაბური აღჭურვილობის შეძენის შესახებ. ამ დროს, ჩვეულებრივ, 

ტარდება ხარჯეფექტიანობის ანალიზი საუკეთესო არჩევანის გასაკეთებლად. საჭიროა 

ინვესტიციის ეკონომიკური შეფასება აღჭურვილობის საერთო ღირებულებისა და მისგან 

მოსალოდნელი სარგებლის ან ეფექტიანობის ხარისხის შედარების გზით. ინვესტიციის ჩადების 

შემდეგ კი სიტუაცია მნიშვნელოვნად იცვლება. ეს აღჭურვილობა იქნება გამოყენებული თუ 

ალტერნატიული,  დამოკიდებულია მხოლოდ ალტერნატიული რესურსების ცვლად 

(ვარიაბელურ) ღირებულებაზე, ვინაიდან ფიქსირებული ღირებულება უცვლელი დარჩება 

აღჭურვილობის გამოყენების მიუხედავად.
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პროექტის მიმდინარეობის მონიტორინგი და შეფასება 

მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის ზოგადი მიმოხილვა 

პროექტის და პროგრამის მონიტორინგი  წარმოადგენს ღონისძიებათა ერთობლიობას, რომლის 

მიზანია უზრუნველყოს ყველა მონაწილე მხარე მიმდინარე ინფორმაციით სამუშაოს 

მსვლელობასა და მისი შედეგების შესახებ. იგი წარმოადგენს შეფასების საფუძველსაც, რადგან 

შეფასების პროცესში სხვასთან ერთად გამოიყენება მონიტორინგის დროს შეგროვებული 

მონაცემები (United Nations Development Programme, UNDP, 2009). განსხვავება ისაა, რომ თუ 

მონიტორინგი პროექტის განხორციელების პარალელურად მიმდინარეობს და რუტინულ 

რეგულარულ ღონისძიებათა ხასიათს ატარებს, შეფასება, ერთჯერადი ღონისძიებაა და 

ხორციელდება პროექტისა და პროგრამის შუალედურ და საბოლოო ეტაპზე. ამასთან, 

მონიტორინგისგან განსხვავებით, რომელიც უმეტესწილად საოპერაციო სიბრტყეში 

ხორციელდება, შეფასება შესაძლებელია როგორც საოპერაციო ასევე პროექტის შედეგების უფრო 

სიღრმისეული ანალიზის სიბრტყეში. ამის მიხედვით, მაფორმირებელი (formative) შეფასების 

ფოკუსია გატარებულ ღონისძიებათა განხორციელების ვადები და მოცულობა, ხარისხი, 

პროცედურული და ტექნოლოგიური დეტალები, პროგრამის მსვლელობის დროს 

აღმოცენებული სირთულეები, კონცეპტუალური ან სტრატეგიული საკითხები, რომლებიც 

საჭიროებს გადახედვას. შემაჯამებელი შეფასება კი ცდილობს გასცეს პასუხი განხორციელებული 

პროგრამის ეფექტურობის, სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტისა და გაწეული ინვესტიციის 

თანაფარდობის, მიღწეულ ცვლილებათა მდგრადობისა და შექმნილ სისტემათა 

სიცოცხლისუნარიანობის შესახებ (Rotem & Zinovieff, 2008). 

მონიტორინგის სისტემა შეიძლება განვსაზღვროთ, როგორც გარკვეული პროცედურების 

ერთობლიობა, რომელთა საშუალებით შესაძლებელი ხდება ორგანიზაციაში მართვის 

სხვადასხვა დონის უზრუნველყოფა წინასწარ განსაზღვრული ინფორმაციით გადაწყვეტილების 

მიღების ხელშეწყობის მიზნით. ის ფაქტი, რომ მონიტორინგის სისტემა უნდა შეიქმნას, სულაც 

არ ნიშნავს, რომ ეს ერთი ადამიანის ან თუნდაც მართვის მხოლოდ ერთ დონეზე უნდა გაკეთდეს. 

სისტემის შემუშავება მოითხოვს დეტალურ ცოდნას იმ ტრანსფორმაციის პროცესებისა, 

რომელშიც ორგანიზაცია არის ჩართული. ამიტომ გარდაუვალია მართვის თითქმის ყველა 

დონის თანამშრომლობა მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბების პროცესში.  

ინფორმაციის სისტემა მმართველობას ემსახურება. ამიტომ საჭიროა გვესმოდეს 

პასუხისმგებლობა, რომელიც აკისრია მმართველობის იმ დონეს, რომლისთვისაც არის 

განკუთვნილი ინფორმაციის სისტემა. ვის უნდა ემსახურებოდეს მონიტორინგის სისტემა, რა 

პასუხისმგებლობები აქვთ მმართველობის ამ დონეზე მყოფ პირებს, ვის მიმართ არიან ისინი 

ანგარიშვალდებული? პრაქტიკაში ძალზე ძნელია ამ პასუხისმგებლობების განსაზღვრა, თუ 

ისინი ფორმალიზებული არ არის. თუმცა ხშირად მაინც შესაძლებელია გავიგოთ, რა სახის 

გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ მართვის ამ დონეზე მყოფმა ადამიანებმა, და უფრო მაღალ ან 

დაბალ საფეხურზე მყოფმა ადამიანებმა.  
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მონიტორინგის სფერო 

ორგანიზაცია პროექტს იმისათვის ახორციელებს, რომ რაიმე განსაზღვრულ მიზნებს მიაღწიოს. 

საჭიროა განისაზღვროს,  რა შედეგები უნდა იქნეს მიღწეული პროექტით; რა საქმიანობებით 

უნდა იქნეს მიღწეული ეს შედეგები; როგორ უნდა განაწილდეს დროში ამ საქმიანობათა 

განხორციელება; როგორი კაუზალური კავშირები უნდა არსებობდეს საქმიანობებს შორის; 

აგრეთვე საჭიროა განისაზღვროს ყველა მნიშვნელოვანი გარე ფაქტორი და დაშვება. ყველაზე 

ხელსაყრელი საშუალება პროექტის ამგვარად წარმოდგენისათვის არის ლოგიკური ჩარჩო. ის 

საშუალებას იძლევა, განვსაზღვროთ პროექტის მოკლე და გრძელვადიანი მიზნები. ლოგიკური 

ჩარჩო დაგეგმვის ინსტრუმენტია, თუმცა მას პროექტის განხორციელების ფაზაშიც გამოიყენებენ. 

იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ის პროექტის დაგეგმვის დროს არ შეგვიქმნია, მისი გამოყენება 

მაინც შესაძლებელია პროექტის განხორციელების პერიოდში.  

ლოგიკური ჩარჩოს ფორმულირება მართვის სხვადასხვა დონის მიხედვით შეიძლება.  მართვის 

განსხვავებული დონეებისათვის ცალკეული ლოგიკური ჩარჩოს აგება შესაძლოა ძალიან 

სასარგებლო იყოს. ეს ლოგიკური ჩარჩოები ერთმანეთთან შემდეგნაირად არის დაკავშირებული: 

შედეგები I დონისათვის ხდება პროექტის მიზანი II დონისათვის, შედეგები II დონისათვის 

ხდება პროექტის მიზანი III დონისათვის.  

ლოგიკური ჩარჩო აღწერს იმ მიზნების ლოგიკურ თანამიმდევრობას, რომელთა მიღწევა 

მოსალოდნელია პროექტის განხორციელებით. ეს სამიზნე სიტუაციები (მიზნები) მიიღწევა 

ტრანსფორმაციის სხვადასხვა პროცესით. მაგალითად, ტექნიკური კვლევის შედეგებზე 

დაყრდნობით მენეჯერი იღებს გადაწყვეტილებას, გააგრძელოს პროექტი, რომელიც მოიცავს 

შემდეგ საქმიანობებს: ტრენინგის ორგანიზება, სამშენებლო მასალების მიწოდება და სოფლის 

მცხოვრებლებისათვის ტრენინგის ჩატარება. ამ ნაბიჯების, ანუ „ძირითადი პროცესის“ კარგი 

აღწერილობა მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მართვისათვის საჭირო ინფორმაციის დინების 

რაციონალური სისტემის შემუშავებისათვის. ძირითადი პროცესის ვიზუალიზაცია შეიძლება 

ბლოკსქემის საშუალებით. ამ ტექნიკას სჭირდება მარტივი სიმბოლოების გამოყენება, რომლებიც 

აღნიშნავენ საქმიანობებს (უწოდებენ „ტრანსფორმაციასაც“), გადაწყვეტილებებს, საქმიანობის 

შედეგებს (ანუ პროდუქტს) და პასუხისმგებელ პირებს. 
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მონაცემთა შეგროვება 

რაიმე ინფორმაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება იყოს სასარგებლო, თუ ის პასუხს სცემს 

ჩვენთვის საინტერესო შეკითხვას.  

მენეჯერის შეკითხვა ნათლად უნდა უჩვენებდეს მისი ინტერესების სფეროს, რომელიც 

დაკავშირებული უნდა იყოს პროექტის ან მისი ამა თუ იმ ნაწილის პროგრესთან, რომელზეც ის 

პასუხს აგებს. მონიტორინგი შეიძლება დაიყოს სხვადასხვა სექციად, რომლებიც ლოგიკური 

ჩარჩოს ლოგიკას ეყრდნობა: საქმიანობების შესრულებას მივყავართ მომსახურებამდე 

(შედეგები), ამ მომსახურებას გამოიყენებს მიზნობრივი ჯგუფი (პროექტის მიზანი), რასაც 

მოსდევს ცვლილება (საბოლოო მიზანი).    

ლოგიკური ჩარჩოს მიხედვით შეიძლება განვასხვავოთ მონიტორინგის შემდეგი სახეები: 

 შენატანისა და საქმიანობის მონიტორინგი. მოქმედების მონიტორინგი ხშირად 

დაკავშირებულია რესურსების მოხმარებასთან: ფინანსური ინფორმაცია გროვდება და 

გადამუშავდება ბუღალტერიის სისტემაში და მიეწოდება მმართველობას საჭირო 

დეტალურობის დონეზე; აღჭურვილობის მოხმარების შესახებ ინფორმაცია ხშირად 

ფიქსირდება სპეციფიკური ჩანაწერების სისტემაში; მასალების ხარჯვა (როგორც 

ხარისხობრივი, ისე რაოდენობრივი მხარე) ხშირად მმართველობის თითქმის ყველა 

დონისათვის საინტერესო საკითხია; ინფორმაცია ადამიანების სამუშაო დროზე თითოეული 

საქმიანობისათვის. 

 შედეგების (output) მონიტორინგი. შედეგების მონიტორინგი დაკავშირებულია 

ორგანიზაციის მიერ მიზნობრივი ჯგუფისთვის ნაწარმოებ მომსახურებასა თუ 

პროდუქციასთან. მენეჯერი, რომელიც ხელმძღვანელობის ან კოორდინაციის მაღალ 

დონეზე იმყოფება, საჭიროებს მისი დონის პასუხისმგებლობების შესაბამის ინფორმაციას 

შედეგებთან დაკავშირებით. მას არ დააინტერესებს ის დეტალები, რომლებიც საინტერესოა 

მენეჯერისთვის, რომელიც განხორციელების დონეზე იმყოფება. მისთვის უფრო 

საინტერესოა, როგორ აღწევს, საბოლოო ჯამში, პროექტი დასახულ მიზნებს.   

 რეაქციის მონიტორინგი (outcome). გარდა იმისა, თუ რა შედეგები იქნება მიღწეული 

პროექტით (პროდუქცია, მომსახურება), საინტერესოა აგრეთვე, რა რეაქცია აქვს მიზნობრივ 

ჯგუფს ამ შეთავაზებაზე. მათი რეაქცია შეიძლება შეფასდეს სხვადასხვა მომსახურებისა და 

პროდუქციის გამოყენების, მოხმარების თავისებურებებით. წარმოებული პროდუქციისა და 

მომსახურების გამოყენება უჩვენებს, რამდენად არიან ისინი (პროდუქცია და მომსახურება) 

კავშირში მიზნობრივი ჯგუფის სურვილებსა და საჭიროებებთან.  

 ზეგავლენის მონიტორინგი (impact). პროექტით შეთავაზებული მომსახურებისა და 

პროდუქციის გამოყენების შედეგად მიზნობრივ ჯგუფში უნდა მოხდეს გარკვეული 

ცვლილება ცხოვრების პირობების ან ქცევის დონეზე. ეს ცვლილება ხშირად ლოგიკურ 

ჩარჩოში საბოლოო მიზნის სახით არის წარმოდგენილი. ეს ცვლილება შეიძლება იყოს 

სოციალური ან ეკონომიკური, პოზიტიური ან ნეგატიური, პირდაპირ ან ირიბად 

დაკავშირებული განსაზღვრული შედეგების უტილიზაციასთან (მოხმარებასთან)... 

შეკითხვა, რომელიც უნდა დაისვას საბოლოო მიზანსა და პროექტის მიზანს შორის 
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არსებული კავშირის ზუსტი ბუნების გასაგებად, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს პროექტის 

შეფასების მიზნით. 

 კონტექსტის მონიტორინგი. პროექტის კონტექსტი ისევე ფართო და დიდია, როგორც 

სამყარო ჩვენ გარშემო. ამიტომ, როდესაც პროექტის კონტექსტის მონიტორინგზე 

ვლაპარაკობთ, საჭიროა, ფრთხილად და ზუსტად შეირჩეს მისი საზღვრები. პირველ რიგში, 

მონიტორინგის ობიექტად შეიძლება იქცეს ფაქტორები, რომლებიც ლოგიკურ ჩარჩოშია 

წარმოდგენილი დაშვებების სახით. პროექტზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს გარე 

ფაქტორები, ამის მაგალითია ნალექების სიდიდის გავლენა გრუნტის წყლების დონეზე.  

მონიტორინგის სისტემის შექმნის დროს ინდიკატორები განისაზღვრება იმისათვის, რომ 

მენეჯერის შეკითხვებს გაეცეს პასუხი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საჭიროა ისეთი ცვლადების 

მოძებნა, რომლებიც რეალურად გაზომავენ ჩვენთვის საინტერესო ფენომენს. მონიტორინგის 

სისტემით შეგროვებული ინფორმაცია შეიძლება ორად გაიყოს: ინფორმაცია, რომელიც მოიკრიბა 

ორგანიზაციის შიგნით – ანუ მოქმედებისა და შედეგების მონიტორინგი, და ინფორმაცია, 

რომელიც შეგროვდა ორგანიზაციის გარეთ – ანუ რეაქციისა და კონტექსტის მონიტორინგი. 

პირველ შემთხვევაში ჩვენთვის საინტერესო ფენომენი უმეტესწილად შეიძლება პირდაპირ 

გაიზომოს. ინდიკატორი ამ შემთხვევაში გარკვეული შეჯამებული მონაცემის ფორმას იღებს. ამის 

მაგალითი შეიძლება იყოს ფინანსური გრაფიკი, გამოყენებული მასალები, პროდუქციის 

დონეები და ა.შ. სულ სხვა საქმეა მიზნობრივი ჯგუფის რეაქციის გაზომვა. ხშირად აქ პირდაპირი 

საზომი არ გაგვაჩნია იმის გამო, რომ მიზნობრივი ჯგუფი ძალიან დიდია. თუმცა აუცილებელია, 

რაიმე ირიბი საზომი მაინც გამოვნახოთ. ეს შეიძლება იყოს წარმომადგენლობითი გამოკვლევა ან 

დაკავშირებული ფენომენის გაზომვა. მაგალითად, თუ გვსურს გავზომოთ შემოსავლების ზრდა 

რომელიმე რეგიონში, ირიბ ინდიკატორად შეიძლება გამოგვადგეს ცვლილება გარკვეულ 

პროდუქციაზე დანახარჯებში, როგორიცაა მაცივრების, მოტოციკლეტების, საყოფაცხოვრებო 

ნივთების შეძენა.  
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მონაცემთა დამუშავება და ანგარიშგება 

მონიტორინგისათვის საჭირო შეკითხვების ფორმულირებისა და მათ გასაზომად საჭირო 

ინდიკატორების შემუშავების შემდეგ მენეჯერმა ორგანიზება უნდა გაუკეთოს საჭირო 

ინფორმაციის დინებას. ინფორმაციის დინება იწყება გარკვეული მონაცემების შეგროვებით და 

მთავრდება დოკუმენტის შექმნითა და იმ ადამიანებისათვის გაგზავნით, რომლებსაც ეს 

ინფორმაცია სჭირდებათ.  

ინფორმაციის დინება ეყრდნობა შემდეგ შეკითხვებს: 

 რა მონაცემები უნდა შეგროვდეს? ჩამოწერეთ ყველა იმ მონაცემის სია, რომლის შეგროვებაც 

დაგჭირდებათ ინდიკატორისთვის. 

 სად უნდა შეგროვდეს ინფორმაცია? მონაცემები შეგროვდება ორგანიზაციის შიგნით 

(მოქმედებისა და შედეგების მონიტორინგი) ან მის გარეთ მიზნობრივ ჯგუფებსა თუ სხვა 

აგენტებთან.  

 რა მეთოდით და ვის მიერ? მონაცემთა შეგროვების მეთოდის შერჩევა დამოკიდებულია 

იმაზე, სად გროვდება ეს მონაცემები. ორგანიზაციის შიგნით მონაცემები შეიძლება 

შეიკრიბოს პირდაპირი დაკვირვებით, ინტერვიუებით და ა. შ. მიზნობრივ ჯგუფში კი 

მონაცემების შესაკრებად პირდაპირი დაკვირვების მეთოდი იშვიათად თუ გამოდგება. აქ 

უმჯობესია გამოვიყენოთ ჯგუფური ინტერვიუები, არაფორმალური გამოკვლევები და ა.შ. 

ყურადღება მიაქციეთ აგრეთვე მეთოდის ხარჯებს.  

 როგორ მოგაწვდიან ინფორმაციას? ინფორმაცია შეიძლება მოწოდებულ იქნეს სიტყვიერად, 

წერილობით ან სხვადასხვა ვიზუალური საშუალებით. რა გზითაც უნდა იყოს ინფორმაცია 

მოწოდებული, მნიშვნელოვანია, ეს რაც შეიძლება მარტივად გაკეთდეს. ზოგჯერ 

ინფორმაციის მოწოდება ხდება ფორმალური ანგარიშების სახით, ზოგჯერ კი უფრო 

მარტივი სახით. ზეპირი კომუნიკაციის გარკვეულ უპირატესობებს ხშირად სათანადოდ ვერ 

აფასებენ. მონიტორინგის პროცესში სისწრაფე ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. 

 როდის მოგაწვდიან ინფორმაციას? ინფორმაცია დროულად უნდა იქნეს მოწოდებული, რათა 

ხელი შეუწყოს გადაწყვეტილების მიღებას. თუ გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია, ძალიან 

მნიშვნელოვანი ინფორმაციაც კი შეიძლება უსარგებლო გახდეს.  ამდენად, ინფორმაციის 

დროულად მიღება მეტად მნიშვნელოვანია.  

დიდი მნიშვნელობა აქვს, განისაზღვროს მონიტორინგის სისტემისათვის საჭირო 

პასუხისმგებლობები და ამოცანები. ამ საქმეში შეიძლება დაგეხმაროთ შემდეგი შეკითხვები: 

 ვინ შეაგროვებს მონაცემებს? 

 ვინ გადაამუშავებს ამ მონაცემებს? 

 ვინ გააკეთებს ანგარიშს? 

 როგორ უნდა მოხდეს ინფორმაციის დინების კოორდინირება? 

 საქმიანობისა და შედეგების მონიტორინგი, საერთოდ, შეიძლება შეასრულონ იმ 

ადამიანებმა, ვინც ჩართულია ამ პროცესში (ოპერაციული ბირთვი).  
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დიდ პროექტებსა და ორგანიზაციებს შეიძლება ჰქონდეთ მონიტორინგის საგანგებო 

განყოფილება, რომლის მოვალეობა იქნება ორგანიზაციისათვის მონიტორინგის გაწევა.   

მონიტორინგის სისტემის შემუშავების შემდეგ, შეიძლება, განისაზღვროს მისი 

განხორციელებისათვის აუცილებელი რესურსები: სპეციალიზებული პერსონალი, 

კონსულტაციები, მანქანები, კომპიუტერები, ტრენინგი, სხვადასხვა აღჭურვილობა და ა.შ. 

მონიტორინგი არ უნდა იყოს ძალიან ძვირად ღირებული, მაგრამ მას ბიუჯეტში სისტემატურად 

შეიძლება ეკავოს ადგილი. მაგალითად USAID-ის პრაქტიკაში ინფორმაციის სისტემის ხარჯები 

უნდა მერყეობდეს პროექტის მთლიანი ღირებულების 0.5-დან 3%-მდე, რაც დამოკიდებულია 

პროექტის მნიშვნელობაზე და ინფორმაციის შეგროვების, გადამუშავებისა და ანალიზის 

არსებულ საჭიროებაზე.  

მონიტორინგის სისტემის შექმნისას შეიძლება გარკვეულ პრობლემებს წააწყდეთ. უმჯობესია, ამ 

პრობლემების პროგნოზირება მოხდეს სისტემის შექმნის ფაზაში. ეს პრობლემები შეიძლება 

მრავალგვარი იყოს: ტექნიკური (ფენომენის გაზომვის სიძნელე), პოლიტიკური ბუნების 

(ზოგიერთ ადამიანს გარკვეული მიზეზების გამო შეიძლება შეეშინდეს პროექტის პროგრესის ან 

წარუმატებლობის შესახებ ზუსტი ინფორმაციის არსებობისა), ან კულტურული ხასიათის (ვინმეს 

შეიძლება არ მოუნდეს, დრო დაკარგოს მონიტორინგზე, ვიღაც კი ფიქრობდეს, რომ მიმდინარე 

მოვლენები ისედაც საკმაოდ აშკარაა). ძალზე მნიშვნელოვანია ამ ტიპის პრობლემების წინასწარ 

პროგნოზირება და მათი თავიდან აცილების მიზნით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, 

მაგალითად, სისტემის შემუშავება მონაწილეობრივი მეთოდებით. 
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პროექტის მართვის ტერმინოლოგიური ლექსიკონი 

ტერმინოლოგიური ლექსიკონი შემუშავებულ იქნა "რეგიონული და მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP)" ფარგლებში ტრენინგისათვის 

"პროექტის ციკლის მართვა"   

ტერმინი განმარტება  

ანგარიში ანგარიში - პროექტის მსვლელობისა  და  შედეგების შესახებ ინფორმაციის 
ზეპირსიტყვიერი (1) და  /ან წერილობითი (2) წარმოდგენა  დამტკიცებული ფორმით. 

 

აუდიტი აუდიტი წარმოადგენს ღონისძიებას, რომლის მიზანია  პროექტის განხორციელების 
დამოუკიდებელი და  ობიექტური შეფასება . იგი მიზნად ისახავს განმახორციელებელი 
უწყების საოპერაციო საქმიანობის გაუმჯობესებას და  ეხმარება  ორგანიზაციას 
მიაღწიოს თავის მიზნებს. აუდიტი  ამკვიდრებს სისტემურ მიდგომასა  და  დისციპლინას, 
სრულყოფს რისკის მართვისა  და  კონტროლის მექანიზმებს. განმახორციელებელი უწყების 
საქმიანობა  და  რესურსების განკარგვა  ფასდება  წინასწარ დადგენილი კრიტერიუმების 
მიხედვით, ხოლო შესაბამისი დასკვნა  ასახულია  აუდიტის ანგარიშში. ერთი სიტყვით, 
აუდიტის დროს ხდება  გაწეული საქმიანობისა  და  რესურსების შეფასება  განსაზღვრული 
კრიტერიუმების მიხედვით და  შესაბამისი დასკვნის გამოტანა .  

ბენეფიციარი ბენეფიციარი ან სარგებლის მიმღები მხარე - ადამიანთა  ჯგუფი, რომელიც სარგებლობს 
პროექტით და  მისი შედეგებით. მნიშვნელოვანია  განსხვავება  სამიზნე ჯგუფსა  (ა) და  
ბენეფიციარებს (ბ) შორის. სამიზნე ჯგუფი (ა) განიცდის პროექტის უშუალო და  პირდაპირ 
ზემოქმედებას, რასაც ასახავს კიდეც პროექტის მიზანი. ბენეფიციარი (ბ) კი იღებს 
სარგებელს პროექტის შედეგად ამა  თუ იმ სექტორის გაუმჯობესებული ფუნქციონირების 
გამო შედარებით გრძელვადიან პერსპექტივაში. მაგალითად, ბავშვები სარგებლობენ 
ჯანდაცვის სისტემის რეფორმის შედეგებით, მომხმარებლები სასოფლო სამეურნეო 
პროდუქციისა  ხარისხის ზრდით თუ სხვა .  

ბიუჯეტირება  და  ხარჯების 
კონტროლი 

ბიუჯეტირება  და  ხარჯების კონტროლი მოიცავს დანახარჯების განსაზღვრას და  ბიუჯეტის 
შემუშავებას, მის მართვას, ასევე ყველა  ღონისძიებას მიმართულს ფაქტობრივი 
დანახარჯების შეფასებაზე გეგმიურ დანახარჯებთან შედარების გზით. 

 

გადაცემა  პროექტის სასიცოცხლო ციკლის ეტაპი, როდესაც იწყება  პროექტის ფარგლებში შექმნილი 
პროდუქტის მიწოდება  მომხმარებლისათვის. 

გაკეთდეს - არ გაკეთდეს „გაკეთდეს - არ გაკეთდეს“ ანალიზი წარმოადგენს კონტროლისა  და  გადაწყვეტილების 
მიღების მექანიზმს, რომლის მიზანია  დადგინდეს გაგრძელდეს თუ არა  ღონისძიებათა  
განხორციელება . 

განტის ცხრილი განტის ცხრილი - საქმიანობის განრიგის გრაფიკული წარმოდგენა  (იხილე ღონისძიებათა  
განრიგი) 

განხორციელებადობა  განხორციელებადობა  პროექტის კონცეფციის შეფასების კრიტერიუმია  და  პასუხობს 
კითხვას, რამდენად რეალისტურია  პროექტის მიზნების მიღწევა . 

განხორციელების ფაზა  განხორციელების ფაზა  - პროექტის ციკლის მართვის მეხუთე ფაზაა , რომელიც გულისხმობს 
ღონისძიებათა  განხორციელებას და  მონიტორინგს მის მსვლელობაზე. 

გარე შეფასება  შეფასება , რომელსაც ახორციელებს მესამე მხარე და  არა  განმახორციელებელი უწყება  თუ 
დონორი ინსტიტუტი. 

დაინტერესებულ პირთა  
ანალიზი 

დაინტერესებულ პირთა  ანალიზი მოიცავს დაინტერესებულ პირთა  იდენტიფიკაციას, მათ 
აღწერას, პროექტისადმი დამოკიდებულებისა  და  ინტერესის დადგენას. დაინტერესებულ 
პირთა  ანალიზის შედეგები პროექტის დიზაინის მნიშვნელოვანი ნაწილია . 

დაინტერესებული პირი  ნებისმიერი ადამიანი, ადამიანთა  ჯგუფი, ინსტიტუტი, რომელიც განიცდის პროექტის 
ზემოქმედებას და  /ან თავად შეუძლია  მოახდინოს გავლენა  პროექტზე.  

დანახარჯები დანახარჯები - პროექტის განხორციელებისათვის საჭირო რესურსების ღირებულება , 
რომელიც გამოსახულია  ფულის ერთეულებში. 



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

გამოყენებული ლიტერატურა და თვალსაჩინო მასალა 

გვერდი 76 - 80 -დან  

დაშვება  დაშვება  - ჰიპოთეზა  პროექტის მმართველი ჯგუფის კონტროლს მიღმა  მყოფ იმ გარემოებათა  
შესახებ, რომლებსაც შეუძლია  მოახდინოს გავლენა  პროექტის მსვლელობაზე, მის 
წარმატებაზე. ამგვარ გარემოებათა  ფორმულირება  ხდება  „პოზიტიურად“. მაგალითად, 
„რეფორმა  წარმატებით დასრულდა“. ხოლო „ნეგატიური“ ფორმულირება  რისკის შემცველ 
გარემოებათა  აღწერაა .  

ეფექტი წინასწარ დაგეგმილი ან დაუგეგმავი შედეგი, რომელიც მოჰყვა  პროექტის 
განხორციელებას. 

ეფექტიანობა  ეფექტიანობა  პროექტის შეფასების კრიტერიუმია , რომელიც აკავშირებს პროექტის 
ეფექტურობასა  და  გაწეულ ხარჯებს. ხშირად ამ კრიტერიუმს ხარჯ-ეფექტურობას ან ხარჯ-
სარგებლიანობასაც უწოდებენ.  

ეფექტურობა  ეფექტურობა  პროექტების შეფასების კრიტერიუმია , რომელიც განსაზღვრავს რამდენად 
იქნა  მიღწეული განვითარების მიზნები მათი მნიშვნელობის გათვალისწინებით. 
ლოგიკური ჩარჩოს ტერმინებში, ეფექტურობა  აჩვენებს რა  წვლილი შეიტანეს პროექტის 
უშუალო შედეგებმა  პროექტის მიზნის მიღწევაში. 

ვერფიკაციის წყარო პროგრესის ობიექტური მაჩვენებლების ვერიფიკაციის წყაროები მოცემულია  ლოგიკური 
ჩარჩოს მესამე სვეტში. როგორც წესი წყაროებს თან ახლავს მონიტორინგის (როგორ 
გროვდება , მუშავდება  და  ინახება  ინფორმაცია , რა  სიხშირით, ვის მიერ) და  
ანგარიშგების (ვის წარედგინება , რა  ფორმით) პროცედურის მოკლე აღწერა .  

იდენტიფიკაციის ფაზა  იდენტიფიკაციის ფაზა  წარმოადგენს პროექტის ციკლის მართვის მეორე ფაზას, სადაც 
ხდება  სიტუაციის სიღრმისეული შესწავლა , რათა  განისაზღვროს სამომავლო მოქმედებები 
(პროექტის იდეა) და  მოხდეს მათი განხორციელებადობის წინასწარი შესწავლა . 

ინტეგრირებული მიდგომა  ინტეგრირებული მიდგომა  აერთიანებს სხვადასხვა  სახის ღონისძიებას მიმართულს 
პროექტის მთლიანობაზე მისი სასიცოცხლო ციკლის ყველა  ფაზაზე, რომელთა  მიზანია  
უზრუნველყონ პროექტის შესაბამისობა , განხორციელებადობა  და  მდგრადობა .  

კონცეფცია  კონცეფცია  პროექტის სასიცოცხლო ციკლის საწყისი ფაზაზე იქმნება . პროექტის 
კონცეფციაში განისაზღვრება  ბენეფიციართა  საჭიროება  და  პრობლემის გადაჭრის გზა , 
ხდება  პროექტის განხორციელებადობის შეფასება . 

ლოგიკური ჩარჩო ლოგიკური ჩარჩო პროექტებისა  და  პროგრამების მართვის საშუალებაა . ლოგიკური ჩარჩო 
წარმოადგენს ცხრილს, სადაც მოცემულია  ჩარევის ლოგიკა , პროგრესის ობიექტური 
მაჩვენებლები და  მათი ვერიფიკაციის წყაროები, დაშვებები.  

ლოგიკური ჩარჩოს მეთოდი ლოგიკური ჩარჩოს მეთოდი წარმოადგენს პროექტებისა  და  პროგრამების მართვის 
საშუალებას, რომელიც გულისხმობს დაინტერესებული პირებისა  და  პრობლემის ანალიზს, 
ჩარევის ლოგიკის განსაზღვრას და  ლოგიკური ჩარჩოს კონსტრუირებას. ლოგიკური ჩარჩო, 
თავის მხრივ, ღონისძიებათა  განრიგისა  და  ბიუჯეტის საფუძველს წარმოადგენს.  

მდგრადობა  მდგრადობა  პროექტის შეფასების კრიტერიუმია , რომელიც ასახავს რამდენად შენარჩუნდა  
პროექტით გამოწვეული სასიკეთო ცვლილებები და  გრძელდება  მისი შედეგებით 
სარგებლობა  დაფინასებების დასრულების შემდეგ. მდგრადობა  დამოკიდებულია  რიგ 
ფაქტორზე: სამიზნე ჯგუფის მიერ პროექტის „საკუთარ საქმედ“ განხილვა  (i); პოლიტიკური 
მხარდაჭერა  (ii); გამოყენებული ტექნოლოგიის ადაპტაცია  (iii); გარემო (iv); სოციალურ-
კულტურალური თავისებურებები (v); გენდერული თანასწორობა  (vi); მართვის ინსტიტუციური 
ასპექტები (vii); დაფინანსების ადგილობრივი წყაროები (viii).      

მიზანთა  იერარქია  მიზანთა  იერარქია , სხვა  სიტყვებით „მიზნების ხე“, პროექტის ციკლის მართვაში 
ეწოდება  ჩარევის ლოგიკის გრაფიკულ წარმოდგენას. მისი კონსტრუირება  ხდება  
პრობლემის ანალიზის საფუძველზე. იგი ასახავს მიზეზ-შედეგობრივ კავშირს პროექტის 
უშუალო, შუალედურ და  საბოლოო შედეგს შორის. ლოგიკურ ჩარჩოში მოცემულია  პირველ 
სვეტში. შინაარსობრივი თვალსაზრისით, მიზანთა  იერარქია  აღწერს სასურველი 
მომავლის სურათს, სადაც აღმოფხვრილია  პრობლემის ანალიზის დროს გამოვლენილი 
ნეგატიური გარემოებები. 

მიზნები პროექტის ციკლის მართვაში გვხვდება  უშუალო შედეგის, პროექტის მიზნისა  და  საბოლოო 
მიზნის სახით. 

მიზნების ანალიზი მიზნების ანალიზის დროს დგინდება  სოციალურ-ეკონომიკური სარგებელი, რომელსაც 
პროექტის მოსარგებლე მხარე (ბენეფიციარები) მიიღებს პროექტის განხორციელების 
შედეგად და  მოწმდება  რა  მნიშვნელობა  ენიჭება  მას ბენეფიციარის მიერ. მიზნების 
ანალიზის შედეგი გრაფიკულად გამოისახება  „მიზანთა  ხის“ დიაგრამის მეშვეობით. 

მიზნების ხე იხილე მიზანთა  იერარქია  

მომხმარებელი მომხმარებელი - ადამიანი ან ადამიანთა  ჯგუფი ვინც მოიხმარს პროექტის შედეგად 
შექმნილ პროდუქტს.  



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

გამოყენებული ლიტერატურა და თვალსაჩინო მასალა 

გვერდი 77 - 80 -დან  

მონიტორინგი მონიტორინგი - სისტემატიური პროცესი, სადაც დადგენილი წესით გროვდება  მონაცემები 
პროექტის მსვლელობის და  შედეგების შესახებ, ხდება  ფაქტობრივი და  გეგმიური 
სიდიდეების შედარება , პროექტის მმართველი გუნდისა  და  გარე დაინტერესებული 
პირების ინფორმირება .  

ნიშანსვეტი სამუშაო ოპერაცია  ან მოვლენა , რომელიც ნიშნავს გარკვეული ღონისძიების ან პროექტის 
ეტაპის დასრულებას. ნიშანსვეტები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ პროექტის 
მსვლელობის მონიტორინგის პროცესში.  

პრობლემათა  ხე პრობლემათა  ხე - პრობლემათა  ანალიზის შედეგების წარმოდგენა  დიაგრამის სახით. 

პრობლემის ანალიზი პრობლემის ანალიზი - პრობლემათა  იდენტიფიკაცია  და  მათ შორის მიზეზ-შედეგობრივი 
კავშირის დადგენა . 

პროგრამირების ფაზა  პროგრამირების ფაზა  - პროექტის ციკლის მართვის პირველი ფაზა , სადაც ხდება  ქვეყნის 
სხვადასხვა  სექტორში არსებული სიტუაციის ანალიზი, რათა  განისაზღვროს ქვეყნის 
სტრატეგიული დოკუმენტი და  საჩვენებელი ეროვნული პროგრამა . 

პროგრესის ობიექტური 
მაჩვენებლები 

პროგრესის ობიექტური მაჩვენებლები ან ობიექტურად ვერიფიცირებადი ინდიკატორები 
წარმოადგენენ პროექტის მსვლელობის და  წარმატების შეფასებისა  და  გაზომვის საიმედო 
საშუალებებს. ლოგიკურ ჩარჩოში პროგრესის ობიექტური მაჩვენებლები მოცემულია  
მესამე სვეტში. პროგრესის ობიექტური მაჩვენებლები წარმოადგენს მონიტორინგის 
სისტემის საფუძველს და  ეხმარება  პროექტის მმართველ ჯგუფს განსაზღვროს რამდენად 
იქნა  მიღწეული პროექტის მიზნები. 

პროდუქტი პროდუქტი - პროექტის ფარგლებში შექმნილი ფიზიკური საქონელი თუ მომსახურება . 

პროექტი ურთიერთდაკავშირებულ ღონისძიებათა  ერთობლიობა , რომელსაც გააჩნია  მიზანი, 
განხორციელების განსაზღვრული ვადა , ბიუჯეტი და  გეოგრაფია . პროექტის 
განხორციელებაზე პასუხისმგებელია  შემსრულებელი ჯგუფი. 

პროექტის გავლენა  ფართო გაგებით პროექტის გავლენა  შეიძლება  ეწოდოს პროექტის შედეგად მომხდარ ყველა  
სახის ცვლილებას, პოზიტიურს თუ უარყოფითს, გეგმიურს თუ დაუგეგმავს, პირდაპირსა  თუ 
ირიბს. პროექტის ციკლის მართვაში, ტერმინი პროექტის გავლენა  აღნიშნავს მის 
გრძელვადიან სოციალურ-ეკონომიკურ ეფექტს, მის წვლილს ფართო სექტორული თუ ეროვნული 
ამოცანების გადაჭრაში. ლოგიკურ ჩარჩოში გავლენას ასახავს საბოლოო მიზანი. 

პროექტის მიზანი პროექტის ცენტრალური მიზანი, რომელიც ასახავს საკვანძო პრობლემას და  
ფორმულირებულია  მდგრადი ცვლილების ტერმინებში. რთულ, კომპლექსურ, 
მრავალკომპონენტიან პროექტს შესაძლო რამდენიმე პროექტის მიზანი ქონდეს. 

პროექტის სფერო პროექტის სფერო წარმოადგენს მის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებათა  და  შედეგთა  
ერთობლიობას. 

პროექტის შედეგად შექმნილი 
პროდუქტი 

პროდუქტი, ამ სიტყვის ფართო გაგებით, რომელიც უნდა  შეიქმნას პროექტის ფარგლებში და  
იქნას მიწოდებული სამიზნე ჯგუფისა  და  ბენეფიციარისათვის. 

პროექტის ციკლი ციკლურობის იდეა  გასდევს პროექტის სასიცოცხლო ციკლს კონცეფციის განსაზღვრიდან 
შეფასებამდე. იგი ქმნის თავისებურ მმართველობით სტრუქტურას, უზრუნველყოფს 
თანამონაწილეობას, ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას, პასუხისმგებლობას პროექტის 
ყველა  ფაზაზე. პროექტის განხორციელების შედეგად დაგროვილი გამოცდილების ანალიზი 
და  შემდგომი პროექტების დაგეგმვის დროს გათვალისწინება  ამ იდეის საკვანძო 
ელემენტია . 

პროექტის ციკლის მართვა  განვითარების პროექტების შემუშავების, განხორციელებისა  და  შეფასების 
მეთოდოლოგია , რომელიც იყენებს ლოგიკურ ჩარჩოს. 

რესურსი რესურსი, სიტყვასიტყვით შენატანი (input), პროექტის ციკლის მართვაში აერთიანებს 
ყველა  საშუალებას (ადამიანური რესურსი, მანქანა-დანადგარი, მასალა  თუ მრავალი 
სხვა), რომელიც გამოიყენება  დაგეგმილი ღონისძიებების განხორციელებისათვის (იხილე 
რესურსი და  საშუალება). 

რესურსი რესურსი - ადამიანების შრომა , მანქანა-დანადგარები და  მასალა , ფულადი სახსრები თუ 
სხვა , რაც აუცილებელია  პროექტის განხორცილებებისათვის 

რისკ ფაქტორთა  რეგისტრი რისკ-ფაქტორების და  შესაბამისი საპასუხო ღონისძიებების ჩამონათვალი. 

რისკის ანალიზი რისკ-ფაქტორების იდენტიფიკაციის, შეფასების, თავიდან არიდების ან ზემოქმედების 
შემცირების სისტემატიური პროცესი. შეფასება  გულისხმობს რისკ-ფატორის ხდომილების 
ალბათობისა  და  მის ხდომილებასთან ასოცირებული ზარალის დადგენას. ასევე რისკის 
ანალიზი მოიცავს პროექტის შესაძლო არასასურველი შედეგების, როგორიცაა  ნეგატიური 
გავლენა  ადამიანის ჯანმრთელობასა  თუ საკუთრებაზე, გარემოზე და  ან სხვა  მსგავსი, 
წინასწარ განჭვრეტას და  თავიდან არიდებას.  
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რისკ-ფაქტორები მოვლენა  თუ გარემოება , რომელმაც შეიძლება  შეაფერხოს პროექტის მსვლელობა , ან ეჭვის 
ქვეშ დააყენოს შედეგების მიღწევა . ამგვარი მოვლენა  პროექტის მმართველი გუნდის 
კონტროლს მიღმაა . 

საბოლოო მიზანი გრძელვადიანი მიზანი, რომლის მიღწევას ემსახურება  განვითარების პროექტი. 

საბოლოო მიზანი საბოლოო მიზანი ასახავს პროექტის სოციალურ-ეკონომიკურ ეფექტს, ბენეფიციართა  
სარგებელს. ასევე, იგი აჩვენებს რა  წვლილი შეაქვს პროექტს ქვეყნის ფართო სექტორულ 
და  ეროვნულ ამოცანებში, ევროკავშირის თანამშრომლობის პოლიტიკაში. საბოლოო მიზანი 
ვერ იქნება  მიღწეული ერთი პროექტის ფარგლებში. მის მიღწევაში რამდენიმე პროექტს 
შეაქვს წვლილი.  

საბოლოო შეფასება  საბოლოო (ex-post) შეფასება  - შეფასება  პროექტის დასრულების შემდეგ. 

სამიზნე ჯგუფი ადამიანთა  ჯგუფი, რომელიც განიცდის პროექტის პირდაპირ ზემოქმედებას, რაც ასახულია  
პროექტის მიზანში. 

სასიცოცხლო ციკლი სასიცოცხლო ციკლი ასახავს პროექტის თუ პროგრამის დაგეგმვის, განხორციელებისა  და  
შეფასების ფაზებს და  წარმოადგენს მართვის დინამიკურ სტრუქტურას. 

საფრთხე საფრთხე წარმოადგენს გარემოებას, რომელმაც შეიძლება  შეაფერხოს პროექტის 
მსვლელობა , ეჭვის ქვეშ დააყენოს პროექტის შედეგები. 

საშუალებები იხილე რესურსი 

საწყისი მონაცემები საწყისი მონაცემები - რეფერენტულ სიდიდეთა  საწყისი მნიშვნელობა . პროექტის 
პროგრესის მონიტორინგი და  შეფასება  ხორციელდება  მათთან მიმართებაში. შენიშვნა . 
პროექტის მონიტორინგის პროცესში წინსვლა  ფასდება  რეფერენტულ სიდიდეთა  მიმდინარე 
ფაქტობრივი მნიშვნელობის შედარებით საწყის მნიშვნელობასთან. 

სოციალურ-ეკონომიკური 
სარგებელი 

პროექტის სოციალურ-ეკონომიკური სარგებელი - სამიზნე ჯგუფის მდგომარეობის 
გაუმჯობესება , რომელიც პროექტის განხორციელების შედეგად მოხდა  და  შეიძლება  იქნას 
გაზომილი რაოდენობრივი მაჩვენებლების მეშვეობით. მონეტარიზაციის შემთხვევაში 
შესაძლებელია  მისი გამოიყენება  ინვესტიციაზე უკუგების შეფასებისათვის.  

სტრატეგიათა  ანალიზი სტრატეგიათა  ანალიზი გულისხმობს მიზნის მიღწევის რამდენიმე ალტერნატიული გზის 
კრიტიკულ შეფასებას. სტრატეგიათა  ანალიზის დროს დგინდება  რეალისტურ მიზანთა  
ერთობლიობა  და  სწორედ ეს უკანასკნელნი ხდებიან შემდგომ პროექტის მიზნები.  

სტრატეგიული მართვა  სტრატეგიული მართვა  აერთიანებს ყველა  საშუალებას, რაც მიმართულია  გრძელვადიანი 
მიზნების განსაზღვრასა  და  მიღწევაზე 

ფორმულირების ფაზა  ფორმულირების ფაზა  პროექტის ციკლის მართვის მესამე ფაზა , სადაც: ხდება  პროექტის 
კონცეფციის მიზანშეწონილობისა  და  განხორციელებადობის დასაბუთება  (i); მზადდება  
საპროექტო წინადადება , რომელიც მოიცავს მართვის მექანიზმის აღწერას, ხარჯ-
სარგებლიანობის ანალიზს, რისკის მართვის გეგმას, შეთანხმებას მონიტორინგის, 
შეფასების და  აუდიტის შესახებ (ii); მიიღება  გადაწყვეტილება  დაფინანსების თაობაზე 
(iii).  

ღონისძიება , ღონისძიებები პროექტის ციკლის მართვაში ღონისძიება  ეწოდება  შესრულებულ ანდა  დაგეგმილ 
საქმიანობას ან ცალკეულ სამუშაოს, რომლის შედეგად სხვადასხვა  რესურსი (ფულადი 
სახსრები, ტექნიკური დახმარება  და  სხვა) გარდაიქმნება  გარკვეულ პროდუქტად. 
ლოგიკური ჩარჩოს მიხედვით, ღონისძიებები პროექტის შედეგების მისაღწევად უნდა  
იქნას განხორციელებული. შენიშვნა : ინგლისურენოვან ლიტერატურაში ტერმინ რესურსის 
ნაცვლად გამოიყენება  ტერმინი input (სიტყვასიტყვით შენატანი), რაც გულისხმობს 
შენატანს სამუშაო პროცესში, ხოლო პროდუქტის ნაცვლად სიტყვა  output, რაც გულისხმობს 
სამუშაო პროცესის გამოსავალს. 

ღონისძიებათა  განრიგი ღონისძიებათა  განრიგი, რომელსაც  განტის ცხრილსაც უწოდებენ, ღონისძიებათა  
თანმიმდევრობის, დაწყება-დასრულების ვადისა  და  ხანგრძლივობის გრაფიკული 
წარმოდგენაა . იგი გამოიყენება , რათა  პროექტის მსვლელობის მონიტორინგის მიზნით 
განისაზღვროს ნიშანსვეტები. ასევე, განტის ცხრილი ასახავს ღონისძიებებზე 
პასუხისმგებელ პირებს. შენიშვნა . განტის ცხრილი ატარებს ინჟინერ განტის სახელს, 
რომელმაც შეიმუშავა  აღნიშნული გრაფიკული ფორმა . 

შედეგი პროექტის შედეგები ლოგიკურ ჩარჩოში წარმოდგენილია  იერარქიის სახით - უშუალო 
შედეგები, შუალედური შედეგი და  საბოლოო შედეგი, სადაც უშუალო შედეგების (output) 
მიღწევა  ღონისძიებათა  განხორციელების გზით ხდება . უშუალო შედეგები შუალედური 
შედეგის (outcome) წინაპირობას წარმოადგენენ. ამ უკანასკნელს წვლილი შეაქვს 
საბოლოო შედეგის (impact) მიღწევაში.  



პროექტის მართვის კონცეპტუალური საფუძვლები 

წასაკითხი მასალა 

გამოყენებული ლიტერატურა და თვალსაჩინო მასალა 

გვერდი 79 - 80 -დან  

შესაბამისობა  შესაბამისობა  - პროექტის შეფასების კრიტერიუმი, რომელიც ასახავს პროექტის 
მიზნების შესაბამისობას სამიზნე ჯგუფის საჭიროებასთან, ქვეყანაში არსებულ 
სიტუაციასთან, გლობალურ პრიორიტეტებთან და  დონორების პოლიტიკასთან.  

შესრულება  შესრულება  აჩვენებს რამდენად შეესაბამება  განხორციელებული ღონისძიებები 
სპეციფიკურ მოთხოვნებს, სტანდარტებსა  და  სახელმძღვანელოებს, რამდენად სრულდება  
პროექტის მიზნები და  ამოცანები. 

შესრულების ინდიკატორი შესრულების ინდიკატორი - მაჩვენებელი, რომლის საფუძველზე შესაძლებელია  პროექტის 
შედეგად მომხდარი ცვლილებების დადასტურება  ან პროგრესის შეფასება  გეგმასთან 
შედარებით. 

შეფასება  პროექტის, ეფექტურობის, ეფექტიანობის, გავლენის, მდგრადობისა  და  შესაბამისობის 
პერიოდული და  დამოუკიდებელი შეფასება , როდესაც პროექტის განხორციელების დროს 
დაგროვილი გამოცდილებიდან გამოტანილ უნდა  იქნას სწორი დასკვნები შემდგომი 
პროექტების უკეთ დაგეგმვა-განხორციელების მიზნით.  

შეფასების ფაზა  პროექტის ციკლის მართვის ბოლო, შემაჯამებელი ფაზა , რომლის მიზანია  პროექტის 
შეფასება . 

შუალედური შეფასება  შუალედური შეფასება  - შეფასება  პროექტის მსვლელობის დროს. 

ჩარევის ლოგიკა  ჩარევის ლოგიკა   წარმოადგენს განვითარების პროექტის სტრატეგიას, რომელიც 
ასახულია  მიზანთა  იერარქიაში.  

ცვლილების მართვა  ცვლილების მართვა  ეწოდება  სისტემურ მიდგომას, მიმართულს ორგანიზაციის 
განვითარებაზე, მის გარდაქმნაზე არსებული მდგომარეობიდან სასურველ 
მდგომარეობამდე.  

წინასწარი შეფასება  წინასწარი (ex-ante) შეფასება  - არსებული მდგომარეობის შეფასება  პროექტის 
განხორციელებამდე, რაც შემდგომ გამოიყენება   შედარებითი ანალიზისათვის („რა  იყო“ 
და  „რა  არის“) და  პროექტის შედეგად მომხდარი ცვლილებების დასადგენად. 

ხარჯსარგებლიანობის  
ანალიზი 

ინვესტიციაზე სოციალური უკუგების ანალიზის მეთოდი, სადაც ხდება  პროექტის 
დანახარჯებისა  და  სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტის შედარება . ასევე გამოიყენება  
შედარების მეთოდი, რომლის ამოცანაა  დაადგინოს „რა  იქნებოდა , თუ პროექტი არ 
განხორციელდებოდა?“   

ხელშეკრულება  ხელშეკრულება  - შეთანხმება  პროექტში მონაწილე ორ ან მეტ მხარეს შორის, რომელიც 
განსაზღვრავს მათ ვალდებულებებს და  ზომებს, რომელიც უნდა  იქნას გატარებული 
ვალდებულებათა  შეუსრულებლობის შემთხვევაში. 

SWOT ანალიზი განმახორციელებელი უწყების ან სხვა  ორგანიზაციის ძლიერი და  სუსტი მხარეების, 
ასევე გარემოში არსებულ შესაძლებლობათა  და  საფრთხის ანალიზი. 

 



 

  

 

 ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების პროექტის მართვა 

წასაკითხი მასალა 

 


