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ანოტაცია – განიხილება ორგანიზაციული მართვის 
ობიექტების სისტემური ანალიზი, მათი მისიის, მიზნების, 
ბიზნეს-ფუნქციების გამოვლენით, ლოგისტიკური 
მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების კლასიფიკაცია, მათი 
მოდელირება ობიექტ-ორიენტირებული და პროცეს-
ორიენტირებული მიდგომებით. შემოთავაზებულია 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის 
ბიბლიოთეკის (ITIL) მეთოდოლოგიის გამოყენება, IT 
სერვისების დამუშავების, უწყვეტი განახლების და ბიზნეს-
პროცესების შესასრულებლად მათი მუდმივი 
უზრუნველყოფის ორგანიზაციული საკითხები, IT 
სერვისების სასიცოცხლო ციკლის ანალიზის და 
ეფექტური მართვის პრინციპების ჩამოყალიბება, მათი 
იტერაციული და ინკრემენტალური რელიზებით ბიზნესის 
უწყვეტი მომარაგება. წარმოდგენილია რთული ბიზნეს-
ობიექტის („საწარმოო ფირმა-საფინანსო ბანკი“) 
ორგანიზაციულ-ტექნიკური დონის შეფასების და 
საკრედიტო რისკების მართვის ბიზნეს-პროცესების 
მოდელები, ექსპერტულ შეფასებათა მეთოდების, 
უნიფიცირებული მოდელირების ენის და სერვის 
ორიენტირებული არქიტექტურის პრინციპების 
გამოყენებით. საკვანძო სიტყვები – ორგანიზაციული მართვის 
სისტემა, ბიზნეს–პროცესი, მოდელირება, UML, 
BPMN, ორგანიზაციულ-ტექნიკური დონის შეფა-
სება, საკრედიტო რისკების პროგნოზირება, 
სერვის-ორიენტირებული არქიტექტურა, დაპროგ-
რამების WPF ტექნოლოგია.    

I. შესავალი  
ორგანიზაციული მართვის (მენეჯმენტის)  ბიზ-

ნეს-პროცესების ავტომატიზაცია თანამედროვე 
საინფორმაციო სისტემების და ტექნოლოგიების 
ბაზაზე, უსაფრთხო მეთოდოლოგიებისა და 
საერთაშორისო სტანდარტების საფუძველზე, 
მეტად აქტუალურია. მართვის საინფორმაციო 
სისტემების (Management Information Systems -MIS) 
პროგრამული პაკეტების შექმნის და გამოყენების 
ინდუსტრია პროდუქციის (ან მომსახურების) 
საწარმოო ფირმების (ორგანიზაციების) ბიზნეს–

პროცესების მართვის მიზნით წარმოდგენილია 
დღეს მაღალხარისხოვანი, საერთაშორისო სტან-
დარტებით აღიარებული ისეთი სისტემებით, 
როგორებიცაა, მაგალითად, SAP (Systems, 
Applications & Products in Data Processing), ERP 
(Enterprise Resource Planing), CRM (Customer 
Relationshyp Model), 1C:Предприятие და სხვა, 
რომლებიც ახორციელებს საწარმოო პროცესების 
მართვის სრულყოფილ ავტომატიზაციას [1-4].  

პროგრამული ინჟინერიის თვალსაზრისით, 
ასეთი პაკეტები დამუშავებულია ობიექტ-ორიენ-
ტირებული, პროცეს-ორიენტირებული და სერვის-
ორიენტირებული არქიტექტურების საფუძველზე, 
წარმოადგენს რთულ და დიდ სისტემებს და 
ობიექტებზე დანერგვის დროს თხოულობს 
გარკვეულ საადაპტაციო სამუშაოების ჩატარებას, 
მოხმარებელთა სერიოზულ ტრეინინგს. ამასთა-
ნავე, ამგვარი სისტემების ფასი საკმაოდ მაღალია 
და მათი შეძენა მხოლოდ ფინანსურად მდიდარ, 
სახელმწიფო ან კერძო სტრუქტურის ორგანიზაცი-
ებს შეუძლია. 

ნაშრომის მიზანია ორგანიზაციული მართვის 
ბიზნეს-პროცესების ობიექტ-ორიენტირებული და 
პროცეს-ორიენტირებული მოდელირების მეთოდე-
ბის გამოყენების საფუძველზე საავტომატიზაციო 
სისტემის ბიზნეს-ანალიტიკოსთა გუნდის ფუნქციების 
ფორმალიზაცია (მოდელირება) და რეპორტების 
მომზადება დეველოპერებისთვის 
(პროგრამისტებისთვის), პროგრამული სისტემის 
ფუნქციურ მოთხოვნილებათა განსაზღვრით, 
მენეჯმენტის პროცესების ხელშემწყობი სისტემის 
კონცეფციის შემუშავება, მისი სასიცოცხლო ციკლის 
ეტაპებისა და ფაზების სრულყოფა, განსაკუთრებით 
ანალიზის, დაპროექტების, ტესტირების და 
დანერგვის ეტაპებზე [2,5].  

განიხილება რთული ორგანიზაციული ობიექტე-
ბის მენეჯმენტის ბიზნეს-პროცესების ავტომატიზა-



ციის კონცეფცია. კერძოდ, „საწარმოო ფირმა“ და 
„საფინანსო ბანკი“, როგორც ერთიანი მართვის 
ობიექტი საკრედიტო რისკების მენეჯმენტის 
პროცესების თვალსაზრისით (ნახ.1), ამ პროცესებში 
IT-სამსახურის და რისკ-მენეჯერის ფუნქციების 
კლასიფიკაციას და მნიშვნელობას ბაზელის 
(შვეიცარია) კონვენციის შესაბამისად [6].    

 ნახ.1 
სიმბოლურად ჩვენ ვიხილავთ მას როგორც 

საწარმოო, მომსახურების და საფინანსო ორგანი-
ზაციების ერთობლიობას, მისიის, მიზნების, 
ფუნქციების, საქმიანი ურთიერთკავშირების, 
კომპიუტერული ტექნიკის და ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების, დოკუმენტბრუნვის და ბიზნეს-
ნაკადების ავტომატიზებული დამუშავების 
პროცესების ნაკრებს [7].  

მე-2 ნახაზზე მოცემულია „ფირმა-ბანკის“ 
ტანდემის პარტნიორული, ეფექტიანი თანამოღვაწ-
ეობის კავშირების რეალიზაციის მიზნით 
მხარდამჭერი კომპიუტერული სისტემის კონცეფ-
ციის შემუშავების ზოგადი სტრუქტურული სქემა, 
მართვის საინფორმაციო სისტემების აგების 
საერთაშორისო სტანდარტების, საფინანსო და 
ეკონომიკურ-მათემატიკური მეთოდების და 
თანამედროვე პროგრამული ტექნოლოგიების 
გამოყენების საფუძველზე, ობიექტ-, პროცეს- და  
სერვის-ორიენტირებული არქიტექტურებით. 

II. ძირითადი ნაწილი 
ორგანიზაციული მართვის (მენეჯმენტის) ზოგადი 

ობიექტი - „ორგანიზაცია“, როგორც აბსტრაქტული 
კლასის სტრუქტურა, წარმოდგენილია 
მემკვიდრეობითი კავშირის „შვილობილი“ 
კონკრეტული კლასებით „საწარმოო ფირმა“ და 
„ფინანსური ბანკი“ (ნახ.1). თითოეული კლასი ხასი-
ათდება საკუთარი მისიით, მიზნით, დანიშნულებით, 
როლებით და ფუნქციებით, თვისებებით, 
მეთოდებითა და თანმხლები მოვლენებით, მათი 
ბიზნეს-ობიექტების შესაბამისად. განსაკუთრებით 
გამახვილებულია ყურადღება ორივე ტიპის 
ობიექტის როგორც ცალკ-ცალკე ფუნქციონირების 
ეფექტიანობის გამოკვლევაზე, ასევე მათი 
ერთობლივი თანამოღვაწეობის ბიზნეს-პროცესების 
ობიექტ-ორიენტირებულ და პროცეს-
ორიენტირებულ მოდელირებაზე (UML და BPMN 
ტექნოლოგიებით) [8].  

ორგანიზაციული მართვის ბიზნეს-პროცესებიდან 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ფირმის 
სიცოცხლისუნარიანობის მდგომარეობის შეფასება 
და სათანადო გადაწყვეტილების მიღება, სტრატე-
გიული და ტაქტიკური გეგმების სრულყოფა [5]. 

მე-3 ნახაზზე მოცემულია საწარმოო ფირმის 
მიმდინარე სამეურნეო-საფინანსო მონაცემების 
ანალიზის საფუძველზე (შიგა და გარე  აუდიტი, 
მმართველობითი კონსულტირება), საჭიროების შემ-
თხვევაში საბანკო კრედიტების მიღების აქტი-
ურობათა დიაგრამა. ბიზნეს-პროცესების ავტომა-
ტიზაცია მოითხოვს ორგანიზაციის ადმინისტრი-
რების, მონიტორინგის, შესაბამისი პროგრამული 
უზრუნველყოფის მუდმივი განახლების სამუშაოების 
განხორციელებას, რაც იწვევს ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების  რესურსების დიდი ოდენობით 
მოხმარებას. ასეთი ამოცანების გადაწყვეტა არის 
ხანგრძლივი და შრომატევადი პროცესი. 

 

ნახ.2. „ფირმა-ბანკის“ სტრუქტურული სქემა 



 

 
ნახ.3. ფირმის მდგომარეობის შეფასების და საბანკო კრედიტების მოთხოვნის აქტიურობათა დიაგრამა 



საწარმოო ფირმის ორგანიზაციულ-ტექნიკური 
დონის განსაზღვრის  მიზნით ჩვენ გამოვიყენეთ 
ეკონომიკურ-მათემატიკრი მეთოდი, რომელიც 
ორგანიზაციის წლიურ საწარმოო-სამეურნეო 
ანგარიშის მაჩვენებლებზეა დამოკიდებული. მისი 
ზოგადი სტრუქტურა მე-4 ნახაზზეა მოცემული.  

ექსპერტის მიერ ხდება სამეურნეო-საფინანსო 
ანგარიშების და ფირმის ფუნქციური სპეციალის-

ტების გამოკითხვის საფუძველზე სტატისტიკური და 
ექსპერტული მონაცემების შეგროვება და შემდგომი 
ავტომატიზებული დამუშავება.  

მე-5 ნახაზზე მოცემულია საწარმოო ფირმის 
შესაბამისი „ორგტექ“ დონის შეფასების სისტემის 
სტრუქტურა. 

მთავარ მაჩვენებელს კომპლექსური ფუნქცია 
(Yk) წარმოადგენს, რომელიც თავის მხრივ ქვედა 
დონეების მაჩვენებლებზეა (Yi., Yi,j, Xi,j,v) დამოკიდე-
ბული. გამოიყენება სუპერპოზიციის განტოლებათა 
სისტემა: 
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სადაც m და n იღებს განსაზღვრულ 
მნიშვნელობებს კონკრეტულ შემთხვევაში. ki, kij და
kijv   კოეფიციენტები შეირჩევა ექსპერტულად
სუბიექტური შეფასებების საფუძველზე მაგალი-
თად   

Yk = 0,25*Y1   +  0,33*Y2  +  0,4*Y3    +    0,38*Y4, 
სადაც ძირითადი პირობაა:    1ik . 
სისტემის მონაცემთა ბაზაში (MsSQL Server) 

არსებული საწყისი მონაცემების მნიშვნელობათა 
საფუძველზე ({X}) ხდება აღნიშნულ {Yi,j} მაჩვენე-
ბელთა გაანგარიშება და საბოლოო კომპლექსური 
Yk მაჩვენებლის მნიშვნელობის მიღება [7], რის 
საფუძველზეც ექსპერტ-აუდიტს შეუძლია შესაბამისი 
სარეკომენდაციო გადაწყვეტილების მიღება ფირმის 
სტარტეგიული განვითერბის გეგმის შესახებ. აქ 
შესაძლებელია კრედიტების აღების წინადადებაც 
საფინანსო ბანკიდან.  

ასეთ შემთხვევაში საჭირო ხდება ფინანსური 
ბანკის მენეჯერის მიერ საკრედიტო რისკების 
საკითხის შესწავლა, კერძოდ აუდიტის უკვე საბანკო 
აუდიტი გაერკვევა ფირმის „გადახდისუნარიანობის“ 
საკითხში. ამ თვალსაზრისით ნაშრომში განხილულ 
იქნა საფინანსო ბანკში საკრედიტო რისკების 
ანალიზის არსებული მეთოდები (VaR, სკორინგის, 
ალტმანის, ფლუმერის და სხვა) [9,10].   

საილუსტრაციო მაგალითზე, ექსპერიმენტის 
სახით ჩვენს მიერ განხორციელდა საქართველოს 
ტექნიკური უნივერსიტეტის, როგორც საჯარო 
სამსახურის ორგანიზაციული ფირმის გადახდის-
უნარიანობის პროგნოზი 2014 წლის საბალანსო 
მაჩვენებლების ანალიზის საფუძველზე. გამოყე-
ნებულ იქნა ფულმერის მოდელი: 

 H = 5,528Х1 + 0,212Х2 + 0,073Х3 + 1,270Х4 – 0,120Х5 + 
2,335Х6 + 0,575Х7 + 1,083Х8 + 0,894Х9 – 6,075 

სადაც 
X1 - 



X2 - 

 ცხრილში მოცემულია ანგარიშის შედეგები: 

    დასკვნა: ვინაიდან H > 0, რისკის ფაქტორი 
მისაღებია. ორგანიზაცია „სტუ“ გადახდისუნარიანია. 

მომხმარებელთა ინტერფეისების შემუშავება IT-
სერვისების ეფექტური მართვის მიზნით 
განხორციელდა დაპროგრამების ახალი ჰიბრიდუ-
ლი ტექნოლოგიებით, როგორიცაა Windows 
Presentation Foundation (WPF) და Windows 
Communication Foundation (WCF), რომლებიც 
ეყრდნობა ობიექტ-ორიენტირებული დაპროგრამე-
ბის C#.NET და აპლიკაციების მაღალი ხარისხის 
დიზაინის გამოყენებას XAML ენით (ნახ.6). 

 
III. დასკვნა 

ორგანიზაციული მართვის ბიზნეს-პროცესების 
ავტომატიზაცია ემსახურება საპრობლემო ობიექტის 
ბიზნეს-მიზნების მიღწევის მექანიზმების სრულყოფას 
თანამედროვე საინფორმაციო სისტემების 
საფუძველზე. გადაწყვეტილების მიღების 
მხარდამჭერი სისტემების დაპროექტების და 
პროგრამული რეალიზაციის ხარისხი მნიშვნე-
ლოვნადაა დამოკიდებული საავტომატიზაციო 
ობიექტის წინასაპროექტო სტადიაზე, კერძოდ მისი 
ბიზნეს-მოთხოვნების სპეციფიკაციების სწორად 
ჩამოყალიბებასა და საინფორმაციო სისტემის 
ადექვატური არქიტექტურის განსაზღვრაზე. 
ჰიბრიდული აპლიკაციების დაპროგრამების ახალ 
ტექნოლოგიებს (WEB+WINDOWS), როგორიცაა 
WPF, WCF და WF, შეუძლია მოქნილი და 

ეფექტური, მაღალი ხარისხის დიზაინის 
მომხმარებელზე ორიენტირებული მართვის 
საინფორმაციო სისტემების რეალიზაცია.    
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