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კურსის შესახებ
 
სწრაფად ცვალებად, თანამედროვე სამყაროში წარმატება მნიშვნელოვნად 
დამოკიდებულია ეფექტურად განხორციელებულ პროექტებზე. 
პროექტების მართვისას დასახული შედეგებისა და მიზნების მიღწევა გაცილებით 
მარტივად შეიძლება, თუკი პროცესში სწორად გვესმის მართვის მთავარი 
პრინციპები და სწორად შეგვიძლია შესაბამისი ინსტრუმენტების გამოყენება. 
წარმატებისთვის ასევე მნიშვნელოვანია მიდგომებისა და  ინსტრუმენტების 
ადაპტირება თანამედროვე გამოწვევებთან მიმართებაში 
ჩვენი კურსის განმავლობაში, განვიხილავთ პროექტების მართვის როგორც 
ტრადიციულ , ასევე თანამედროვე მეთოდებსა და პრაქტიკებს -  ფართოდ 
გავრცელებულ ტექნიკებს პროექტის ეფექტურად დაგეგმარებისა და მართვისთვის. 
პრაქტიკული აქტივობებისა და მაგალითების საფუძველზე, გავეცნობით და 
გავაანალიზებთ პროექტის მართვის ციკლში არსებულ ყველა შემადგენელ 
კომპონენტს :

-  პროექტის დაგეგმვა და ბიუჯეტირება;
-  პროექტის გუნდისა და სტეიკჰოლდერების მართვა;
-  შედეგების გაზომვის ინსტრუმენტები და მონიტორინგი;
-  ღირებულებაზე დაფუძნებული შედეგები;
-  რისკების იდენტიფიცირება და მართვა;

 ყველა საკითხს განვიხილავთ თანამედროვე და პრაქტიკული მიდგომების 
საფუძველზე. ასევე, ვისაუბრებთ წარმატებული და წარუმატებელი პროექტების 
ქეისებზე. საინტერესო აქცენტებს გავაკეთებთ იმაზე,  თუ  როგორ ინტეგრირდა 
ეჯაილ ღირებულებები და მისი მნიშვნელოვანი ელემენტები ტრადიციულ 
პროექტების მართვის მეთოდოლოგიაში.
 

ვისთვის არის კურსი?
კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვინც მონაწილეობას იღებს 
კომპანიაში სხვადასხვა ზომის  პროექტების მართვასა და ცვლილებების 
განხორციელებაში. ასევე, მათთვის, ვისაც საკუთარ საქმიანობაში მნიშვნელოვნად 
მიაჩნია პროცესების სწორად დაგეგმვა და მართვა.

რას მიიღებთ ამ კურსისგან?
კურსის განმავლობაში გაეცნობით ბევრ მნიშვნელოვან ტექნიკას, რაც პრაქტიკაში 
დაგეხმარებათ უკეთ მართოთ პროექტის სასიცოცხლო ციკლი და შექმნათ 
დამკვეთისთვის/კლიენტისთვის საუკეთესო გამოცდილება.

კურსის განმავლობაში

-  პროექტის ეფექტურად დაგეგმვისა და მართვისთვის შეისწავლით 
Project Management-ის ტრადიციულ და თანამედროვე მეთოდებსა და პრაქტიკებს;
-  პრაქტიკული აქტივობებისა და მაგალითების საფუძველზე გავეცნობით და 
გავაანალიზებთ პროექტის მართვის ციკლში არსებულ ყველა შემადგენელ 
კომპონენტს;
-  განვიხილავთ წარმატებული და წარუმატებელი პროექტების ქეისებს.



პროექტის მართვის არსი
 
   რა არის პროექტი? 
   როგორ ხდება პროექტის განსაზღვრა?
   გზა პროექტის მენეჯმენტის ტრადიციულიდან თანამედროვე მიდგომებამდე;
   განსახვავებული მიდგომებისა და მეთოდების მიმოხილვა -  როგორია ტრადიციული 
და თანამედროვე მიდგომები?
   რომელია გავრცელებული მეთოდოლოგიები?
   მეთოდები და ფრეიმვორქები;
   როგორ ირჩევენ ინდუსტრიები მათთვის შესაბამის პროექტის მართვის მიდგომას? 

პროექტის მართვისთვის საჭირო უნარები, როლები და 
პასუხისმგებლობები ინდუსტრიების შესაბამისად.

  რა არის პროექტის მენეჯერისა და პროექტის გუნდის პასუხისმგებლობა?
  რა განსხვავებებია ამ კუთხით სხვადასხვა ინდუსტრიებში - მშენებლობა, წარმოება, 
არქიტექტურა, უძრავი ქონება, ინფორმაციული ტექნოლოგიები და ა.შ.?
  რას ნიშნავს პროგრამა, პორტფოლიო და პროექტი?
  პროექტის მენეჯერის როლის მიმოხილვა - რაზეა პასუხისმგებელი, რა გამოწვევების 
წინაშეა და რაზე უნდა ფოკუსირდეს პროექტის მენეჯერი?
  პროექტის გუნდის არსი და როლი -  რა განსხვავებაა ტრადიციულ პროექტულ და 
თვითორგანიზებულ გუნდებს შორის? რა როლი აქვს PMO-ს?

პროექტის მართვის მიდგომები და საციცოცხლო ციკლი

  როგორი მიდგომები არსებობს პროექტის მართვაში?
  რა ეტაპებისგან შედგება პროექტის სასიცოცხლო ციკლი?
  როგორია სასიცოცხლო ციკლის 6 ეტაპი? იტერაციული და ინკრემენტული 
პროცესები;
  რა არის MVP და რა შემთხვევაში იყენებენ მას გუნდში?

პროექტის შინაარსის განსაზღვრა და ინიცირება -  ბექლოგის 
მენეჯმენტი 

  რა არის და როგორ ვაყალიბებთ პროექტის შინაარსის დოკუმენტს? - შინაარსის 
განსაზღვრის 5 ეტაპი და ბექლოგის მენეჯმენტი;
  პროექტის მოთხოვნების მოგროვება, WBS-ის შედგენა, ვალიდაცია და დამტკიცება;
  შინაარსის დოკუმენტის ჩამოყალიბება პრაქტიკულ მაგალითზე; აღნიშნული 
დოკუმენტის სხვადასხვა შაბლონების გაცნობა და განხილვა;
  ბექლოგის დაპრიორიტეტების მექანიზმები და მართვის ძირითადი წესები - 
ღირებულები, რისკებისა და დამოკიდებულებების გათვალისწინება;

პროექტის დაგეგმვისა და გრაფიკის ჩამოყალიბების ტექნიკები; 
ბიუჯეტისა და ფულადი ნაკადების მართვა 

  პროექტის გეგმა-გრაფიკის შემუშავების გავრცელებული ტექნიკები; 
  დანახარჯების მართვა და პროექტის მონიტორინგი;
  პროექტის WBS კომპონენტების გარდაქმნა პროექტის გეგმად; 
  გეგმის ჩამოყალიბების სხვადასხვა თულების განხილვა (Gant Chart, Critical Path 
Method and Program Evaluation and Review Technique,  Schedule Network Analysis და ა.შ.);
  შეფასების პროცესი და ტექნიკები;
  გრაფიკის ჩამოყალიბების 5 ეტაპი;

ჩართული მხარეების, სტეიკჰოლდერების მართვა და 
პასუხისმგებლობის მატრიცის შეფასება

განვიხილავთ როგორია დაინტერესებული მხარეების ტიპები და როგორ შეგვიძლია 
მათი კოორდინაციის მართვა, სხვადასხვა ტექნიკების გამოყენებით. ასევე, 
გავანაალიზებთ რა არის დაინტერესებულ მხარეებთან ურთიერთობისათვის ოთხი 
საუკეთესო ნაბიჯი.  

ადამიანების მართვა

განვიხილავთ ხალხის მართვის მნიშვნელობას. შევეხებით ფართოდ გავრცელებულ 
რჩევებს ეფექტური მართვისა და მათი წახალისების მიზნით სწორი უკუკავშირისთვის. 

პროექტის რისკების შეფასება, პრიორიტეტიზაცია და 
გაურკვევლობის მართვა

განვიხილავთ რისკების იდენტიფიკაციისა და დაპრიორიტეტების მექანიზმებს, 
რისკების ზემოქმედების შეფასებას, ტექნიკასა და გაურკვევლობის მართვას.

პროექტის მართვის პოლიტიკა (governance)

განვიხილავთ მართვის პოლიტიკის სამ მთავარ კომპონენტს (სტრუქტურა, ხალხი, 
ინფორმაცია) და მის მნიშვნელობას პროექტების მართვის პროცესში. 

პროექტის პერფორმანსის გაზომვა 

განვიხილავთ რა არის პროექტის პერფორმანსის გასაზომად საჭირო ძირითადი 
კომპონენტები და როგორ შეგვიძლია შევაფასოთ და გავზომოთ ის.
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ცენტრის ხელმძღვანელია. 

ინგა 
ყელაურაძე        



გუკა კიტია - ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი პროექტების 
მართვის 7 წლიანი გამოცდილებით. 2014 წლიდან მონაწილეობას 
იღებდა საერთაშორისო სამშენებლო პროექტების 
განხორციელებაში ენერგეტიკის მიმართულებით. ამ პერიოდში 
გაიარა სხვადასხვა სასწავლო პროგრამა პროექტების მართვის 
მიმართულებით და გახდა პროექტების მართვის ინსტიტუტის 
საერთაშორისო სერტიფიკატის მფლობელი - PMP (პროექტების 
მართვის პროფესიონალი). 
„თიბისი ბანკს“ გუკა 2018 წლიდან შეუერთდა პროექტის 
მენეჯერის პოზიციაზე საცალო სეგმენტის მიმართულებაში და 
მოგვიანებით, IT მიმართულების პროექტებსაც ჩაუდგა სათავეში. 
2019 წლიდან შეუერთდა ეჯაილ ტრანსფორმაციის გუნდს ეჯაილ 
ქოუჩის როლით და დღემდე დააგროვა სხვადასხვა ბიზნეს და IT 
მიმართულებით მუშაობის გამოცდილება. გუკა არის 
სერტიფიცირებული ეჯაილ ქოუჩი (ICP-ACC), აქვს 
საერთაშორისოდ აღიარებული სქრამ მასტერის PSM და სქრამ 
პროდუქტის ოუნერის PSPO სერტიფიკატი. 

გუკა 
კიტია



თეო ცერაძე - „თიბისი ბანკის“ ეჯაილ ტრანსფორმაციის ცოდნის 
ცენტრის გუნდის ლიდერი. ბიზნეს სფეროში 13 წლიანი 
გამოცდილების მქონე თეო 2011 წლიდან მუშაობდა Alta Softwa-
re-ში, საბანკო ქორ სისტემის ხარისხის უზრუნველყოფისა და 
მხარდაჭერის განყოფილების უფროსად. მართავდა ქორ 
სისტემების დანერგვისა და სხვადასხვა IT პროექტებს.
„თიბისი ბანკში“ მუშაობს 2018 წლიდან IT პროექტების 
მენეჯერისა და CRM გუნდის Product Owner-ის პოზიციაზე. 
გახლავთ ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრი, პროფესიონალი 
სერტიფიცირებული ქოუჩი (ICP-ACC) International Consortium for 
Agile, პროფესიონალი სქრამ მასტერი - PSM I და პროექტის 
მართვის პროფესიონალი (მოსამზადებელი კურსი) – PMP. 

თეო 
ცერაძე



საკონტაქტო 
ინფორმაცია
ირინა დავითაშვილი

უწყვეტი განათლებისა და სატრენინგო პროგრამების 
დეპარტამენტის დირექტორი
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