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აბსტრაქტი  

ქვემოთ მოცემული ნაშრომი, ადამიანური რესურსების მართვის როლი და  გამოწვევები 

სტარტაპისთვის  განვითარებად ეკონომიკურ გარემოში , აღწერს როგორც მსოფლიოში 

ასევე საქართველოში მოქმედი სტარტაპების ეკოსისტემას მათ როლს ქვეყნის 

ეკონომიკაში და არსებულ გამოწვევებს როგორც ფიანასების მოძიების ასევე ადამიანური 

რესურსების მენეჯმენტის კუთხით. აღნიშნული ნაშრომის ეგიდით ჩატარდა კვლევა, 

რომლის მიზანიც იყო დაედგინა საქართველოს სტარტაპ ეკოსისტემაში ადამიანური 

კაპიტალის როლი.  

გამოიკვეთა ორი პრობლემა კვალიფიციური კადრების მოძიება და შენარჩუნება, რაც 

პირდაპირ კავშირშია დაფინანსების მოძიების პრობლემასთან.  

ჩვენ ნაშრომის ბოლოს, შევიმუშავეთ ადამიანური რესურსების მოტივაციის სქემები 

რომელიც უშუალოდ მოვარგეთ სტარტაპ ბიზნეს მოდელს.  
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