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ABSTRACT 

The Role Of Modern Digital Technologies In Public Administration (On The Example Of The 

Agricultural Sector) 

The research emphasizing the role of public administration in the modernization of the 

country and the prioritization of the development of different sectors in two directions 

(digitalization and agrosector) was determined by the confluence of professional and public 

interests. Taking notice of the latter, the theme of the doctoral thesis and afterwards - the subject 

matter of various integral examinations were chosen accordingly. 

In the research presented below, attention is focused on discovering and realizing the 

hidden opportunities of agribusiness through completely new, digital technologies, mobile 

applications, various softwares, which on the one hand was a novelty for traditional sectors, 

and on the other hand, a promising matter due to the potential of technical and commercial 

approbation. 

The experimentation started while closely examining "The Prospects of Integrating 

Digital Technologies in the Agricultural Sector and the Mechanism of Facilitating the 

Simplification of Agribusiness Planning Processes by Means of Artificial Intelligence (AI)", 

has ended with the development of an artificial intelligence algorithm and its integration into 

the application. 

"Digitalized Agrotourism as a Hub of Multifaceted Economic Development" was rather 

an innovation, which implied not only the development or research of one of the sectors in 

general, but also the interrelated development of diverse fields, giving particularly interesting 

results, in terms of study, research and analysis, in tourism sector, discussed as  a “conditional 

variety of export”. The described paradigm means that the customers (tourists) acquire the 

products, produced inside the country with the funds acquired and accumulated outside of the 

country, but with the difference that they themselves directly go to the supplier or the producer 

to receive the mentioned service. Although, it should be kept in mind that the hindmost 

introduced finding could be called a side effect-like event. 

The main focus of the study was to offer a completely new, exclusive product to the 

international market and customers through the digitalization and mutual cooperation of the 

agro sector and agrotourism - in this sense, the creation of a new sector and the attraction of 

additional financial resources outside the country aimed at the recovering  of the country's 

economy. From the mentioned point of view, agrotourism was considered as one of the 

alternative ways of promoting multifunctional and sustainable development of the region. 

In the process of further studies, the need for a large-scale generalization was 
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highlighted, since all the separate sectors are integrated within each other with increasing 

dynamics. Simultaneously, the study of public administration and state management in the 

historical context, the retrospective analysis of formative development and historical 

transformations, the general, intuitive, public perception of the acceleration of current changes 

in modern societies and technologies, strengthening on the basis of research, have triggered rise 

to the possibility of scientific substantiation of the expectation of a new formation, which was 

reflected in the subsequent study - "Digital Transformation and New (unknown) Formation 

Perspectives". The latter being a scientific novelty, at the same time highlighted the need of 

focusing on the issue in a new way against the background of such a large-scale generalization, 

which might be reflected in the final stage of research. In particular, the discussion in the article 

"Digital Transformation and New (unknown) Formation Perspectives" allows us to assess the 

perspective of a new formation in the era of technological revolution and digital transformation. 

According to the selected indices, countries can be divided as follows: democratic and 

technological, developing and authoritarian, authoritarian but technological, developing but 

democratic. Such a division of countries raises the prospect of two scientific innovations: the 

first being - whether the industrialization of Asia will lead to its further democratization and 

liberalization, the further drift of industrial capital and technology to even more backward 

African countries, or the further strengthening of Asian authoritarian regimes, stronger control 

of their own territories and expanding the new colonial authority over  Africa'?! Will liberal 

democracy spread globally or will there be a new confrontation of systems?! And the second - 

are developed countries reaching a new formation in the era of technological revolution and 

digital transformation?! 

It is significant that theoretical and practical testing took place at almost every stage of 

the research. 

The relevance of the research topic is indicated by the fact that all the municipalities of 

independent Georgia identify the mentioned topic as a problem or a perspective. 

Overcoming the traditional paradigm in the development of the agricultural sector in 

Georgia remains a challenge. The research presents ways of solving the problem seen from a 

new paradigm. 

The analysis of adjacent sectors such as rural tourism, agro-tourism, tourism, agro-

technologies, digital technologies, mobile applications, metaverse, super intelligence, food 

security and food reserve management policy are also relevant. The above-mentioned topics 

are central to the research due to the need of studying the main research question in diverse 

ways. Yet some of them impose their specific relevance and importance, demanding special 

attention and research. 
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In order to have seen sector’s problems solved in a new paradigm, it was necessary to 

study, evaluate and assess  those problems from the standpoint of the new formation. The 

research was based on quantitative, comparative analysis, secondary research, Delphi and other 

methods. The innovations revealed in the study were tested at three colloquiums, seventeen 

conferences, workshops, or symposiums (thirteen of which were international, and six of which 

were conducted abroad), reports, twelve publications (two of them in English in foreign 

collections), four commercial projects, three master's research management and authorship 

courses. Digital technologies in agribusiness (within the framework of the Master's program of 

agricultural technologies at the University of Business and Technology) and as one legislative 

initiative. 

Overall, the presented research introduces the examinations, conducted within the scope 

of the study, the original findings and novelties. Based on them, the following recommendations 

are constructed:  

1.  Definition of a farmer. Define the meaning of the term and reflect it on the 

legislative level, for example in the law on entrepreneurs, as an entrepreneur is involved in the 

agricultural sector, aka agripreneur; According to the interpretation developed within the 

framework of the research, a farmer is defined as a farmer - a person who engages in various 

agricultural activities on his/her own or someone else's land area, with a continuity of 90 days 

during a calendar year; 

2.  Universal, mandatory registration of farmers to create a national base; 

3.  The collection of valid data on local production, import and export shall be 

entrusted to the National Statistics Office of Georgia, in accordance with Article 288 paragraph 

(f) of the Association Agreement between Georgia on the one hand and the European Union 

and the European Atomic Energy Community and their member states on the other hand; 

4.  A special body shall be created and given the task of forecasting, planning and 

dissemination of relevant recommendations based on the big data collected in close cooperation 

with the National Statistics Office of Georgia, different sectoral associations and interested 

actors, including Agronavti Ai; 

5.  In order to strategic food reserves, the forecasting formula (first of all for grains) 

developed within the research shall be tested and, if necessary, corrected, the forecasting 

formula:   M ≥ 
1

5
∑  𝑛
𝑗=1   (conditional designation and in metric tons); 

6.  The National Agency of Strategic Reserves Management shall be established 

and tasked with the creation of declared and obscured food security strategies in close 

cooperation with the State Security Service of Georgia. 
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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

145 გვერდიანი სადისერტაციო ნაშრომი შედგება შესავლისგან, 

ლიტერატურის მიმოხილვისგან, 7 თავისა, 30 ქვეთავისა და დასკვნისგან. ახლავს 

დანართები, ილუსტრაციების, ცხრილების, გრაფიკების და აბრევიატურების 

ნუსხები.  

ქვეყნის მოდერნიზაციაში და ცალკეული სექტორების განვითარების 

პრიორიტეტიზაციაში საჯარო მმართველობის როლის ორი (დიჯიტალიზაცია და 

აგროსექტორი) მიმართულებით კვლევა განაპირობა პროფესიული და 

საზოგადოებრივი ინტერესების თანხვედრამ, სწორედ აღნიშნულის 

გათვალისწინებით იქნა თავდაპირველად შერჩეული კვლევის ძირითადი 

მიმართულება, შემდგომ სადოქტორო კვლევის თემა, შრომის პროცესში კი 

შემადგენელი კვლევების ცალკეული თემები თუ საკითხები. 

წარმოდგენილ კვლევაში ყურადღება გამახვილებულია აგრობიზნესის 

დაფარული შესაძლებლობების აღმოჩენასა და რეალიზებაზე სრულიად ახალი, 

ციფრული ტექნოლოგიების, მობილური აპლიკაციების, სხვადასხვა პროგრამული 

უზრუნველყოფების მეშვეობით, რაც ერთის მხრივ სიახლეს წარმოადგენდა 

ტრადიციული სექტორებისთვის, მეორეს მხრივ კი ტექნიკური და კომერციული 

აპრობაციის პოტენციალის გამო პერსპექტიული იყო. 

კვლევის პროცესში დაწყებული ექსპერიმენტი „აგრარულ სექტორში 

ციფრული ტექნოლოგიების ინტეგრირების პერსპექტივები და ხელოვნური 

ინტელექტის (AI) საშუალებით აგრობიზნესის დაგეგმვის პროცესების 

გამარტივების ხელშეწყობის მექანიზმი“  ხელოვნური ინტელექტის ალგორითმის 

შემუშავებითა და აპლიკაციაში ინტეგირებით დასრულდა. „დიჯიტალიზებული 

აგროტურიზმი როგორც მრავალმხრივი ეკონომიკური განვითარების ჰაბი“ 

ერთგვარი სიახლე იყო, რომელიც არა მხოლოდ ზოგადად ერთ-ერთი სექტორის 

განვითარებას ან კვლევას გულისხმობდა, არამედ სხვა და სხვა დარგების ურთიერთ 

განპირობებულ განვითარებასაც, განსაკუთრებით საინტერესო შედეგებს იძლევა 

შესწავლის, კვლევის და ანალიზის კუთხით ტურიზმის როგორც „პირობითი 

ექსპორტის ნაირსახეობის“ განხილვა, იმ თვალსაზრისით რომ მომხარებელი 

(ტურისტი) ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული, შექმნილი და აკომულირებული 

სახსრებით ქვეყნის შიგნით წარმოებულ პროდუქციას იძენს, ოღონდ იმ 
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განსხვავებით რომ აღნიშნული მომსახურების მისაღებად იგი თავად მიდის 

მიმწოდებებლამდე თუ მწარმეობლამდე, თუმცა აღნიშნული მიგნება შეიძლება 

ითქვას გვერდითი ეფექტის მსგავსი მოვლენა იყო. 

შემდგომი კვლევების პროცესში გამოიკვეთა მასშტაბური განზოგადების 

აუცილებლობა, ვინაიდან ყველა ცალკე აღებული სექტორი მზარდი დინამიკით 

ინტეგრირდება ერთმანეთთან, პარალელურად საჯარო მმართველობის და 

სახელმწიფო მართვის ისტორიულ კონტექტსში შესწავლამ, ფორმაციული 

განვითარების და ისტორიული ტრანსფორმაციების რეტროსპექტიულმა ანალიზმა, 

თანამედროვე საზოგადოებებსა და ტექნოლოგიებში მიმდინარე ცვლილებების 

დაჩქარების შესახებ ზოგადი, ინტუიციური, საზოგადოებრივი წარმოდგენის, 

კვლევის საფუძველზე გამყარებამ, წარმოშვა ახალი ფორმაციის მოლოდინის 

მეცნიერული დასაბუთების შესაძლებლობა, რაც აისახა, შემდგომ კვლევაში 

„ციფრული ტრანსფორმაცია და ახალი (უცნობი) ფორმაციის პერსპექტივები“. 

ასეთი ფართომასშტაბიანი განზოგადების ფონზე საკითხის ახლებურად 

ფოკუსირების აუცილებლობა გამოკვეთა, რაც თავისთავად მეცნიერულ სიახლეს 

წარმოადგენს. ზემოაღნიშნულ სტატიაში შეფასებულია ციფრული 

ტრანსფორმაციის ეპოქაში ახალი ფორმაციის პერსპექტივები.  

კვლევის მორიგ ეტაპზე მსოფლიოში და სამეზობლოში განვითარებულმა 

მოვლენებმა, გარკვეულ საკითხებში მოულოდნელი აქცენტები წარმოშვა,  

განსაკუთრებით საკვლევი თემის კონტექსტში, მაშინ როდესაც გამოიკვეთა 

ციფრული ტექნოლოგიების (განსაკუთრებით სამოქალაქო სფეროდან სამხედროში 

გადასროლილის) უპირატესობა არა მხოლოდ უბრალოდ ტრადიციულზე, არამედ 

სპეციალურად სახელმწიფოს მიერ სამხედრო დანიშნულებით შექმნილთან 

შედარებითაც კი, რაც ქსელური ტექნოლოგიების უპირატესობას უსვამს ხაზს. 

გამოიკვეთა ციფრული დემოკრატიის ციფრულ დიქტატურაზე უპირატესობა რაც 

აისახა წარმოდგენილ დისერტაციაში. 

ნიშანდობლივია, რომ კვლევის თითქმის ყველა ეტაპზე ადგილი ჰქონდა 

თეორიულ და პრაქტიკულ აპრობაციას.  
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საკვლევი თემის აქტუალობა 

საკვლევი თემის აქტუალობას ხაზს უსვამს სურსათის პოლიტიკის 

საერთაშორისო კვლევითი ინსტიტუტისა (IFPRI) და სურსათისა და სოფლის 

მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) პროგნოზი, საკვების მოხმარების ზრდის 

ტენდენციის საკვების წარმოების დინამიკასთან შეფარდების შესახებ, რომელიც 

ხაზს უსვამს სასურსათო უსაფრთხოების მოწყვლადობის, შესაბამისად 

სტარტეგიული სასურსათო რეზერვების შექმნისა და მართვის საკითხს. აღნიშნული 

გამოწვევა გამძაფრდა Covid-19-ის და განსაკუთრებით რუსეთ-უკრაინის 

სრულმასშტაბიანი ომის გამო. გაჭიანურებული ომის პერსპექტივა, გლობალური 

სასურსათო კრიზისის და სტარტეგიული სასურსათო რეზერვების ამოწურვის 

საფრთხეს ქმნის.  

აგროსექტორში არსებული გამოწვევების დაძლევის პოლიტიკის საკითხის 

აქტუალობაზე მეტყველებს ის გარემოებაც, რომ საქართველოს მიერ 

დამოუკიებელობის მოპოვებიდან მოყოლებული, საქართველოს ყველა მთავრობა 

და თითქმის ყველა მეტ-ნაკლებად ანგარიშგასაწევი პოლიტიკური პარტიაც, 

ახდენდა აღნიშნული თემის პრობლემად და/ან პერსპექტივად იდენტიფიცირებას, 

როგორც სახელმწიფოებრივი ისე ელექტორალური თვალსაზრისით (რაც თავის 

მხრივ მის რეალურ პრიორიტეტულობას და ამავდროულად პრობლემურობას, ანუ 

რეალურად აქტუალურობას ამჟღავნებს) და ამდენად როგორც საარჩევნო ისე 

სახელმწიფო დოკუმენტებში პრიორიტეტად ცხადდება. 

აქვე უნდა აღნიშნოს, რომ დამოუკიდებელი საქართველოს ყველა მთავრობას 

ჰქონდა აღნიშნული სექტორის დეკლარირებული ხედვა და სტრატეგია, 

დამოუკიდებლად იმისგან თუ რამდენად ადეკვატური იყო მათი სამოქმედო გეგმა, 

ან რამდენად თანმიმდევრულად და მიზანდასახულად ხდებოდა იმპლემენტირება, 

ყველა მათგანი ცდილობდა სექტორში არსებული და კუმულატიური ეფექტით 

მზარდი პრობლემების გადაჭრას ტრადიციული (აგრარული, საბჭოური, 

ინდუსტრიული, ტრადიციული) პარადიგმების ფარგლებში. 

აქტუალობას არაა მოკლებული აგრეთვე ისეთი მომიჯნავე სექტორების 

ანალიზიც, როგორიცაა სოფლის ტურიზმი, აგროტურიზმი, ტურიზმი, 

აგროტექნოლოგიები, ციფრული ტექნოლოგიები, მობილური აპლიკაციები, 

ხელოვნური ინტელექტი, მეტავერსი, სუპერ ინტელექტი, სასურსათო წარმოება, 
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სასურსათო უზრუნველყოფა, სასურსათო რეზერვები, სასურსათო უსაფრთხოება, 

სახელმწიფო უსაფრთხოება, აღნიშნული თემები უმეტესწილად კვლევის ფოკუსში 

ხვდება ძირითადი საკვლევი საკითხის მრავალმხრივ შესწავლის 

მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, თუმცა ზოგი მათგანი იმდენად დიდ 

მნიშვნელობას იძენს, რომ ცალკე ყურადღებას და კვლევას ითხოვს. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები 

როგორც აქტუალობის კონტექტში და ლიტერატურის მიმოხილვაში 

აღინიშნა საკვლევი სფეროს შესწავლა ძირითადად ტრადიციულ პარადიგმაში 

ხდება და არ ითვალისწინებს არა თუ ციფრულ, არამედ აგრეთვე 

პოსტინდუსტრიულ და პოსტსოციალისტურ ტრანსფორმაციასაც კი, არადა 

თანამედროვე, გლობალური ციფრული ტრანსფორმაცია ეხება არა მხოლოდ 

ტექნოლოგიური პროგრესის აქამდე არნახულ დაჩქარებას, არამედ რევოლუციური 

ფორმისა და ხასიათის ცვლილებებს თანამედროვე ცივილიზაციის ყველა 

(ტექნოლოგიურ, ეკონომიკურ, სოციალურ, კულტურულ და სხვა) ასპექტს, 

პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას რომ კაცობრიობა (და შესაბამისად საქართველოც) 

ახალი ფორმაციის ზღურბლზე იმყოფება, რაც ძირითადად უგულვებელყოფილია 

როგორც პოლიტიკურ დოკუმენტებში, ისე სამეცნიერო კვლევებში. 

გამომდინარე აღნიშნულიდან, კვლევის მიზანია აგროსექტორში ემპირიული 

დაკვირვებით გამოვლენილი პრობლემების სიღრმისეული შესწავლა და 

სისტემატიზაცია. აგრეთვე, მათი დაძლევის პრაქტიკული გზების თეორიული 

საფუძვლების შემუშავება. კვლევის მოსალოდნელი თეორიული შედეგების 

კომპერციალიზაციის გზით პრაქტიკული იმპლემენტაცია და საზოგადოებრივ - 

პოლიტიკური კონსესუსის მეცნიერული საფუძვლების შექმნა, რაც გულისხმობს 

ტრადიციული პარადიგმიდან ახალი ფორმაციის შესაბამის თანამედროვე 

პარადიგმაში სექტორის განვითარების სტრატეგიის გენერირებას. ამდენად 

კვლევის მოსალოდნელი (და სასურველი) შედეგია საქართველოსთვის 

აგროსექტორის მოდერნიზაცია - ტრანსფორმაციის ოპტიმალური ხედვის 

ჩამოყალიბება. ამდენად კვლევის მოსალოდნელი (და სასურველი) შედეგია 

საქართველოსთვის აგრარული სექტორის მოდერნიზაცია-ტრანსფორმაციის 

ოპტიმალური ხედვის კონსტრუირება. 
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აღნიშნულიდან გამომდინარე შერჩეულ იქნა კვლევის ამოცანებიც, კერძოდ: 

კვლევის ობიექტის შერჩევა, კვლევის საგნის ფორმალიზება, კვლევის 

მეთოდოლოგიური საფუძვლების შემუშავება, აგროსექტორში არსებული 

პრობლემების იდენტიფიცირება, მათი გადაჭრის შეფერხების მიზეზების დადგენა, 

სექტორის და ქვეყნის წინაშე არსებული პერსპექტივების დანახვა და ჩვენება, 

სტრატეგიის შემუშავება და დეტალიზაცია.  

კვლევის საგანი და ობიექტი 

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საქართველოში აგრარული და მომიჯნავე 

სექტორები: ტურიზმის ზოგი მიმართულება, კერძოდ, აგრო და სოფლის ტურიზმი, 

აგრეთვე, სექტორების განვითარებაში მონაწილე აქტორები, ფერმერები და 

ფერმერული მეურნეობები, კომპანიები, რომლებიც ოპერირებენ აგროსექტორში, 

სექტორული ასოციაციები, საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები და 

სახელმწიფო. კვლევის საგანს წარმოადგენს შესაძლებლობები, რომლითაც 

ხასიათდება აგრარული სექტორი და რომელიც არაა სათანადოდ რეალიზებული, 

რეალიზაციის შეფერხების მიზეზები, პრობლემები, რომელთა დაძლევაც 

შესაძლებელია და დაძლევის გზები, გამოწვევები, რომლებიც ითხოვენ რეაგირებას, 

რომლებიც თავის მხრივ თავის თავში პოტენციალს და პერსპექტივებს ატარებენ, 

რომელიც არაა რეალიზებული, არსებული პრობლემების დაძლევის, 

პერსპექტივების გამოვლენის და რეალიზაციის, საფრთხეების პროგნოზირების და 

პრევენციული ზომების მიღების, გამოწვევებზე სათანადოდ რეაგირების და 

პოტენციალის რეალიზების შესაძლებლობები. განსაკუთრებულ ინტერესს 

წარმოადგენს ტექნოლოგიებისადმი, როგორც პროცესების ოპტიმიზაციის 

საშუალებებისადმი პოტენციური მომხმარებლის, მოცემულ შემთხვევაში აგრარულ 

და მომიჯნავე სექტორებში ჩართული აქტორების გახსნილობა.  

კვლევის მეთოდები 

წარმოდგენილი კვლევის ფარგლებში, შერჩეულია რამდენიმე მეთოდი: 

კორელაციური ანალიზი, რომელიც გამოიხატა მომიჯნავე სექტორებში მიმდინარე 

ცვლილებების საკვლევ თემასთან ურთიერთკავშირის და ურთიერთზემოქმედების 

შესწავლასა და აღწერაში. რაოდენობრივი, შედარებითი ანალიზის, მეორადი 

კვლევების და სხვ. მათ შორის დელფის. რაოდენობრივი მეთოდის გამოყენების 
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თვალსაზრისით აღსანიშნავია 2018-2022 წლებში საქართველოს ფერმერთა 

ასოციაციის რესურსით განხორციელებული სექტორული კვლევები, ინტერესთა 

ჯგუფების ან ფუნქციონალური ასპექტების მიხედვით, რომელთაც ერთდროულად 

არა მხოლოდ სამეცნიერო, არამედ საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და 

კომერციული დატვირთვაც ჰქონდა, ბევრი მათგანი თავისსავე თავში მოიაზრებდა 

შემდგომი კვლევის, აპრობაციის და კომერციალიზაციის პოტენციალს, მაგალითად: 

წარმოდგენილი კვლევის ფარგლებში, შერჩეულ იქნა რამდენიმე მეთოდი: 

კორელაციური ანალიზი, გამოიხატა მომიჯნავე სექტორებში მიმდინარე 

ცვლილებების საკვლევ თემასთან ურთიერთკავშირის და ურთიერთზემოქმედების 

შესწავლასა და აღწერაში. რაოდენობრივი, შედარებითი ანალიზის, მეორადი 

კვლევების და სხვ. მათ შორის დელფის. 

რაოდენობრივი მეთოდის გამოყენების თვალსაზრისით აღსანიშნავია 2018-

2022 წლებში საქართველოს ფერერთა ასოციაციის რესურსით განხორციელებული 

სექტორალური კვლევები, ინტერესთა ჯგუფების ან ფუნქციონალური ასპექტების 

მიხედვით, რომელთაც ერთდროულად არა მხოლოდ სამეცნიერო, არამედ 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და კომერციული დატვირთვაც ჰქონდა, ბევრი 

მათგანი თავისსავე თავში მოიაზრებდა შემდგომი კვლევის, აპრობაციის და 

კომერციალიზაციის პოტენციალს, მაგალითად: 

- ხორბალის ბაზრის კვლევა; 

- აგრარულ სექტორში თანამედროვე, მათ შორის ციფრული 

ტექნოლოგიების  ნდობა, ტექნოლოგიების პოტენციური მომხმარებლების, კერძოდ, 

ფერმერების მხრიდან; 

- აგროსექტორში მოქმედი აქტორებისგან დანახული სექტორში 

არსებული გამოწვევები; 

- აგროტურიზმის პოტენციალის კვლევა; 

აღნიშნული რაოდენობრივი კვლევების შედეგები ასახულია 

კოლოქვიუმებში, კონფერენციებსა და პუბლიკაციაბში. კვლევების შეჯამებით 

მიღებული დასკვნები საფუძვლად დაედო სტრატეგიების შემუშავებას, თეორიულ 

და პრაქტიკულ აპრობაციას და ზოგი მათგანი კომერციალიზაცასაც. 

აღნიშნულთაგან ერთ-ერთმა პროდუქტმა აღაირება დაიმსახურა ეროვნულ და 

საერთაშორისო დონეებზე, ეკონომიკის სამინისტროს, სსიპ „საქართველოს 
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ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს“ და მსოფლიო ბანკის გრანტის 

ფარგლებში მობილური აპლიკაცია „აგრონავტისთვის“ დამატებითი 

ფუნქციონალის შესაქმნელად, შემდგომი კვლევების განსახორციელებლად და 

ბაზარზე ოპერირების ხელშესაწყობად დაფინანსება მოიპოვა. 

აღსანიშნავია დელფის ანუ დასწრებულ-დაუსწრებელი საექსპერტო 

კოლეგიის მეთოდი, რომლემაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, კომპეტენტური 

მოსაზრებების კვლევაში ასახვის შესაძლებლობა წარმოშვა. 

აღნიშნული მეთოდის შესაბამისად შერჩეულ იქნა კვლევის სხვა და სხვა 

ასპექტის შესაბამისი ექსპერტები. ჯამში შვიდი ინსტიტუციიდან თექვსმეტმა 

რესპოდენტმა (ექსპერტმა) მიიღო მონაწილეობა აღნიშნულ კვლევაში. 

კვლევის და კვლევის შედეგების მეცნიერული სიახლე 

საკვლევი სფეროს კონსერვატიზმის გამო კვლევები ძირითადად 

ტრადიციულ პარადიგმებში ხორციელდება, იგივე ეხება სასოფლო-სამეურნეო 

პოტენციალის მეცნიერულ თუ სოციოლოგიურ კვლევებს, ხელისუფლების, 

ოპოზციური პარტიების თუ ამომრჩევლის დამოკიდებულებასაც, უმეტესწილად 

ადგილი აქვს  ისტორიულ წარსულსა და საბჭოურ გამოცდილებაზე აპელირებას,  

წარმოდგენილი კვლევის მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს ახლებური 

მიდგომით, თანამედროვე, ტრანსფორმაციულ პარადიგმაში პრობლემის დანახვა 

და გადაწყვეტის გზების ძიება. აღნიშნული თვალსაზრისით ნიშანდობლივია რომ,  

ხელოვნური ინტელექტის მოდელი დიდი მონაცემებისთვის მსოფლიოშიც კი არაა 

სათანადოდ დამუშავებული, რაც წარმოდგენილი კვლევის ფარგლებში იქნა 

გამოვლენილი, მიუხედავად იმისა რომ აგროსექტორში დიდ მონაცემთა ბაზებისა 

და ციფრულ ტექნოლოგიათა გამოყენების პერსპექტივებზე, ტერმინოლოგიურად 

მსაგვსი პუბლიკაციები იძებნება, არსებითად ძირითადად ზედაპირულია და არ 

ასახავს იმ რევოლუციურ ცვლილებებს, რომლის მომსწრეც თანამედროვე 

კაცობრიობაა, რომელიც ფაქტობრივად „რეალური დროის რეჟიმში“ ადევნებს 

თვალს და პარალელურად ერთვება. წარმოდგენილი ნაშრომი ერთ-ერთი პირველია 

რომელშიც აგროტექნოლოგიები ციფრული ტრანსფორმაციის კონტექსტშია 

განხილული და შესწავლილი, ხოლო ციფრული დემოკრატიის, ახალ ფორმაციაზე 

გადასვლის პროგნოზირების ჭრილში ანალიზი კი უპირობოდ ავტორისეულ 
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მიგნებას და სიახლეს წარმოადგენს. გარდა ამისა, პრაქტიკულ (არამხოლოდ 

თეორიულ) სიახლეს წარმოადგენს სასურსათო რეზერვების შექმნის, მართვის და 

პროგნოზირების მოდელი და ფორმულა. ასევე, ახალი ფორმაციის 

მოდელის/მოდელების პროგნოზირება. 

კვლევის და კვლევის შედეგების თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა, 

აპრობაცია და კომერციალიზაცია 

კვლევის თეორიული მნიშვნელობა ნათლად იკვეთება აპრობაციაში, ხოლო  

პრაქტიკული, კომერციალიზაციაში: 

აპრობაცია: 

კვლევის პროცესში გამოვლენილ სიახლეთა აპრობაცია მოხდა სამ 

კოლოქვიუმზე, ჩვიდმეტ კონფერენციაზე, ვორქშოფსა, თუ სიმპოზიუმზე 

(რომელთაგან ცამეტი საერთაშორისო, ხოლო აღნიშნულთაგან ექვსი უცხოეთში) 

მოხსენებების, თორმეტი პუბლიკაციის (ამათგან ორი ინგლისურად უცხოურ 

კრებულებში), ოთხი კომერციული პროექტის, სამი სამაგისტრო კვლევის 

ხელმძღვანელობის და საავტორო კურსის „აგრიტექი - ციფრული ტექნოლოგიები 

აგრობიზნესში“ (ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში აგრარული 

ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში) და ერთი საკანონმდებლო 

ინიციატივის სახით. 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის შესავალში განხილულია კვლევის აქტუალობა, სიახლე, მიზნები 

და თეორიულ-პრაქტიკული მნიშვნელობა, ჩამოყალიბებულია კვლევის საკვანძო 

საკითხები. კვლევის ფარგლებში გამოყენებულ იქნა საყოველთაოდ 

გავრცელებული ტერმინები, სპეციფიური ინტერპრეტაციით, რომელიც თავის 

მხრივ შემუშავებულია ამავე კვლევის ფარგლებში. 

ნაჩვენებია რომ აგრარული სექტორის განვითარებაში სახელმწიფოს მართვის 

ინსტრუმენტის მნიშვნელობაზე, საკუთრივ საკვლევი პრობლემის აქტუალობაზე 

მეტყველებს სახელისუფლებო და ოპოზიციური საარჩევნო პროგრამები, ის ფაქტი 

რომ აღნიშნულ თემატიკას მათში ყურადღება ეთმობა. ნაჩვენებია რომ აღნიშნული 

პრობლემა აქტუალურია როგორც პოლიტიკური, ისე ელექტორალური და 

სესაბამისად სამეცნიერო თვალსაზრისითაც. 
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ხაზგასმულია დამოუკიდებლობის მანძილზე პრობლემის გადაუჭრელობა, 

მისი ტრადიციულ პარადიგმაში გადაჭრის პრობლემატურობა, მისი გადაჭრისთვის 

ციფრული ტრანსფორმაციის კონტექსტის მნიშვნელობა და შესაბამისად 

თანამედროვე ტექნოლოგიების აქტუალობა ტრადიციული პრობლემის 

გადასაჭრელად. 

მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს სწორედ დიჯიტალიზაციის, ახალი 

ციფრული საზოგადოების კონტექსტში ტრადიციული პრობლემის გადაჭრის 

წარმოდგენილი მეთოდები და მათი იმპლემენტაციის პრაქტიკული მაგალითები, 

რეალიზებული კომერციალიზაციის პროცესში. 

კვლევის მიზანი იყო აგრარულ სექტორში არსებული პრობლემების 

შესწავლა და მათი გადაჭრის გზების დადგენა, გამოწვევების ამოცნობა, 

შესაძლებლობებად იდენტიფიცირება და რეალიზებისთვის რეკომენდაციების 

შემუშავება. 

თოერიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა სწორედ იმაში მდგომარეობს 

რომ მოხდა ტრადიციულ პარადიგმაში გადაუჭრელი პრობლემების ახალ 

პარადიგმაში გადაჭრის შესაძლებლობების ამოცნობა და შესწავლა, რაც აისახა არა 

მხოლოდ თეორიულ რეკომენდაციებში, არამედ პრაქტიკული ინიციატივების 

რეალიზაციაშიც. 

ლიტერატურის მიმოხილვაში გაანალიზებულია დისერტაციის თემასთან 

დაკავშირებული საკანონმდებლო, ნორმატიული, სამეცნიერო და აკადემიური 

ლიტერატურა. 

პირველ თავში („ციფრული ტექნოლოგიების როლი თანამადროვე 

სამყაროში“) საუბარია ციფრული ტექნოლოგიების მნიშვნელობაზე და მის 

მოსალოდნელ ეფექტებზე სხვადასხვა სფეროსა თუ სექტორში, ასევე 5G 

რევოლუციაზე, როგორც ციფრული ტრანსფორმაციის ერთგვარ დრაივერზე. 

დახასიათებულია ზოგადად ციფრული ტექნოლოგიების პოტენციალი, სადაც 

ახსნილია რომ დიჯიტალიზაციის ეკონომიკური და კულტურული ეფექტის გამო 

პოსტინდუსტრიული ტრანსფორმაცია განაპირობებს ციფრულ რევოლუციას, ანუ 

ახალი ტიპის საზოგადოებად გარდაქმნის პოტენციალს. ნაჩვენებია 

დიჯიტაიზაციის როლი განათლებაზე, სოფლის მეურნეობაზე, ზოგადად 

ეკონომიკაზე, საზოგადოებაზე და ასე შემდეგ. 
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მეორე თავში („საქართველოს აგრო სექტორის მიმოხილვა ტრადიციულ 

პარადიგმაში“) ნაჩვენებია საქართველოს აგრარული სექტორი ტრადიციულ 

პარადიგმაში და აქამდე არსებული სტრატეგიებისა და პოლიტიკების 

არაეფექტიანობა. გაანალიზებულია ქართული აგროსექტორის პრობლემები და 

ნაჩვენებია მათი გადაჭრის გზები, რომლებიც ეყრდნობა ახალ ტექნოლოგიებს და 

გამომდინარეობს ახალი პარადიგმიდან. ხაზგასმულია ტრადიციული პარადიგმის 

არაოპტიმალურობა თანამედროვეობისთვის. წარმოჩენილი აგროსექტორის 

ძლიერი და სუსტი მხარეები, საფრთხეები და შესაძლებლობები, საქართველოში 

არსებული პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, ტექნოლოგიური, 

ეკოლოგიური და სამართლებრივი გარემოს ანალიზი.  

მესამე თავში („ცივილიზაციის განვითარება ფორმაციული თვალსაზრისით 

ციფრულ (მიმდინარე) ტრანსფორმაციამდე“) ნავარუდევია ახალი ფორმაციის 

შესაძლებლობა და აგრეთვე მისი ვარიაბელურობა (ციფრული დემოკრატია, 

ციფრული დიქტატურა თუ ციფრული ფეოდალიზმი). კაცობრიობა რთული, 

არასწორხაზოვანი, წინააღმდეგობრივი, ტექნოლოგიური განვითარების 

(პრიმიტიული კომუნიზმიდან ქვის ხანაში ახალ ფორმაციამდე ციფრული 

ტექნოლოგიების თანამედროვე ეპოქაში) პროცესში სახეს იცვლის, ტექნოლოგიური, 

სოციალური, პოლიტიკური, სამართლებრივი, კულტურული თვალსაზრისით და 

ქმნის ახალ ფორმაციებს. მეხუთე თაობის ტექნოლოგიების განვითარების 

კვალდაკვალ იქმნება ჭეშმარიტად გლობალური კულტურა, ახალი ტიპის 

ეკონომიკური ურთიერთობები, ახალი ტიპის სოციალური კავშირები, ახალი 

სამართლებრივი წარმოდგენები და ნორმები, შესაძლოა ახალი პოლიტიკური 

სისტემაც, რომელიც მთელ კაცობრიობას აკავშირებს ერთმანეთთან, და ქმნის ახალ 

ფორმაციებს. 

ყოველივე ზემოაღნიშნული განაპირობებს ფორმაციული ისტორიის მოკლე 

მიმოხილვის აუცილებლობას, რაც წარმოდგენილია მესამე თავში. 

ამავე თავში, ცივილიზაციის (ტექნოლოგიური, ეკონომიკური, 

პოლიტიკური, სამართლებრივი, სოციალური, კულტურული, ღირებულებითი 

სისტემის) განვითარება ფორმაციული თვალსაზრისით ციფრულ (მიმდინარე) 

ტრანსფორმაციამდე ასახულია ის ლოგიკა, რომელიც იძლევა ისტორიულ 

გამოცდილებაზე დაყრდნობით მომავლის პროგნოზიების საშუალებას. 
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ვინაიდან ქვეყნისა თუ კაცობრიობის მასშტაბით ეკონომიკური აქტივობის 

სფეროების - სექტორების (მათ შორის აგროსექტორის) განვითარება 

დამოკიდებულია როგორც ტექნოლოგიურ, ისე ზოგად სოციო-კულტურულ და 

სამართლებრივ-პოლიტიკურ გარემოზე, ანუ ფორმაციაზე, უპრიანია 

რეტროსპექტიულად გადაევლოს თვალი კაცობრიობის/ცივილიზაციის 

განვითარების ისტორიას ფორმაციული თვალსაზრისით, და აღნიშნულზე 

დაყრდნობით შეფასდეს მიმდინარე (ციფრული) ტრანსფორმაციის 

თავისებურებები. აღნიშნული შეფასების საფუძველზე შესაძლებელი იქნება 

მომავალი ფორმაციის თავისებურებების ან შესაძლო ვექტორების პროგნოზირება. 

გაანალიზებულია კაცობრიობის ისტორია ფორმაციების განვითარების კუთხით და 

ნაჩვენებია წარმოების საშუალებების, ტექნოლოგიების, ეკონომიკური, 

სოციალური, პოლიტიკური, სამართლებრივი და მორალურ-ღირებულებითი 

სისტემების განვითარების ურთიერთ-განპირობებულობა. მათი მჭიდრო 

ურთიერთკავშირი. 

ტექნოლოგიების დაგროვებით ხდება ფორმაციიდან ფორმაციაზე გადასვლა 

და ამდენად ნავარაუდევია რომ ციფრული ტრანსფორმაცია განაპირობებს 

ფორმაციის ცვლილებას, დღეს არსებული პოსტინდუსტრიული საზგადოებიდან 

ციფრული საზოგადოებისკენ. 

მეოთხე თავში („აგრარული ტექნოლოგიები (აგრიტექი)“) განხილულია  

აგრარული   და   თანამედროვე   ტექნოლოგიები, რომელშიც   მოიაზრება   როგორც   

სათბურების, ისე  მწვანე   წარმოების    ვერტიკალური    მიდგომები,    ჰიდროპონიკა   

და   აეროპინიკა, სენსორული  დანადგარები  ფერმის  მართვის  ხელშეწყობის  

მიზნით,  ბლოკჩეინ  სისტემები, ციფრული ტექნოლოგიები არსებული 

გამოწვევების გადასაჭრელად და პროცესების გასამარტივებლად, ხელოვნური 

ინტელექტი (AI) და სხვა. წყლის სისტემები, სენსორული დანადგარები, 

თვითმართვადი ტრაქტორები და მრავალი სხვა. გაანალიზებულია ფერმერების 

ნდობის კოეფიციენტი თანამედროვე ტექნოლოგიებისადმი, ნაშრომის ფარგლებში 

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე. 

მეხუთე თავი („მომიჯნავე სექტორების დიჯიტალიზაციის მნიშვნელობა და 

პერსპექტივები“) განიხილავს მომიჯნავე სექტორების, როგორიცაა სოფლის 

ტურიზმი და აგროტურიზმი, დიჯიტალიზაციის პერსპექტივებს. კვლევის 
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ფარგლებში შემუშავებული და აგრარულ კომიტეტთან განსახილველად 

წარდგენილი კანონპროექტის „საქართველოს აგროტურიზმის განვითარების 

შესახებ“ მიღების შედეგად, შესაძლებელია შეიქმნას აგროტურიზმის ხელშეწყობის 

ღონისძიებების განხორციელების ნორმატიული საფუძველი. კანონის დონეზე 

დარგის რეგულირება მეტი სტაბილურობისა და გამჭვირვალობის საფუძველს 

ქმნის, რაც გამოიწვევს საერთაშორისო აქტორებისა და ქვეყნის შიგნით კერძო 

სექტორის დაინტერესებას აგროტურიზმის დარგით. კვლევის ფარგლებში 

შექმნილი ციფრული პლატფორმა agrogate.world რეგიონულ დონეზე 

აგროტურიზმის ხელშეწყობის ინსტრუმენტს წარმოადგენს. 

მეექვსე თავი („სასურსათო უსაფრთხოება და რეზერვების მართვის 

პოლიტიკა“) ეთმობა ნაშრომის საკვანძო საკითხს, კერძოდ სასურსათო 

უსაფრთხოებასა და სასურსათო რეზერვების მართვის პოლიტიკას. მასში 

განხილულია ჩინეთის რეზერვების მართვის პოლიტიკა, აშშ-ს სოფლის 

მეურნეობის დეპარტამენტის მიერ რეზერვების მართვის სისტემის 

ტრანსფორმაციის დეტალები და საქართველოს არსებული მდგომარეობა 

მარცვლეულის, კერძოდ ხორბლის ბაზრის ანალიზის კუთხით.  

მეშვიდე თავში („ხელოვნური ინტელექტი აგრობიზნესში: შესაძლებლობები 

და გამოწვევები“) დეტალურადაა აღწერილი ხელოვნური ინტელექტის (Ai) 

ალგორითმი, რომელიც შემუშავდა წინამდებარე კვლევის ფარგლებში. ხელოვნური 

ინტელექტის მოდელის შესაძლებლობები დიდი მონაცემების შეგროვებისა და 

პროგნოზირების თვალსაზრისით, რომელიც თანმიმდევრული და ეფექტიანი 

პოლიტიკის შემუშავების წინაპირობაა. გარდა ამისა, მეშვიდე თავი მოიცავს 

მეტავერსისა და სუპერ ინტელექტის შესაძლებლობების ტექნოლოგიურ და 

ფორმაციულ ანალიზს. 

კვლევის შედეგების გამოყენების სფერო 

წარმოდგენილი კვლევა და მისი შედეგები სასარგებლო იქნება როგორც 

აკადემიური თვალსაზრისით, ისე შემდეგ სექტორებში ჩართული აქტორებისთვის: 

 აგროსექტორი 

 ტექნოლოგიური სექტორი 

 ტურზმის სექტორი 
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 სახელმწიფო მართვა (ეროვნულ და საერტაშორისო დონეზე) 

 საჯარო მმართველობა (ადგილობრივ და მიკროზონალურ დონეზე) 

 სახელმწიფო უსაფრთხოება 

 აგრობიზნესი 

 საგანმანათლებლო სექტორი 

აგრეთვე, ამ სექტორების კვლევაში ჩართული აკადემიური წრეებისთვის და 

დაინტერესებული საზოგადოებისთვის. 

დასკვნა 

კვლევის პროცესში ნათლად გამოვლინდა და ფაქტობრივ მონაცემებზე 

დაყრდნობით დადასტურდა, ინტუიციურად თითქოს ცნობილი, მაგრამ მრავალ 

სფეროში, განსაკუთრებთ ტრადიციულ დარგებში, უგულვებელყოფილი 

გარემოება, კერძოდ - თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიების მზარდი როლი, 

პოსტინდუსტრიული და პოსტსოციალისტური გლობალური ციფრული 

ტრანსფორმაციის პროცესში მყოფი ქვეყნის პერსპექტივების რეალიზაციისთვის, 

როგორც ცალკეული სექტორების, ისე მთლიანობაში ქვეყნის, როგორც 

პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული სუბიექტის მდგრადი 

განვითარებისა და პერსპექტიული არსებობისთვის, აგრეთვე თანამედროვე 

ტრენდების უგულვებელყოფის თანმხლები რისკები და მოწყვლადობის 

განზომილება. 

ზემოაღნიშნული დასკვნების საფუძველზე წარმოდგენილია შესაბამისი 

რეკომენდაციები. 

სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში, კვლევის მიზნებიდან და 

მიგნებებიდან გამომდინარე ჩამოყალლიბდა ტერმინების ახლებურად 

ინტერპრეტირების აუცილებლობა (იხ.დანართი N7) რაც ასევე წარმოადგენს 

მეცნიერულ სიახლეს, ზოგი მათგანი აისახა რეკომენდაციებშიც. 

მთლიანობაში, წინამდებარე ნაშრომში ასახულია შრომის ფარგლებში 

განხორციელებული კვლევები, ორიგინალური მიგნებები და სიახლეები, მათ 

საფუძველზე შედგენილია რეკომენდაციები, რომელთა თეორიული და 

პრაქტიკული ღირებულება დასტურდება აპრობაციითა და კომერციალიზაციით. 
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სარეკომენდაციო პაკეტი მოიცავს საქართველოს აგრო სექტორის მომავლის 

პარადიგმაში ტრანსფორმაციისთვის საჭირო შემდეგ პუნქტებს, შესაბამისი 

თანმიმდევრობით: 

1. ფერმერის დეფინიცია. განისაზღვროს ტერმინის მნიშვნელობა და 

აისახოს საკანონმდებლო დონეზე, მაგალითად მეწარმეთა შესახებ კანონში, 

როგორც აგრარულ სექტორში ჩართული მეწარმე, იგივე აგრიპრენერი; კვლევის 

ფარგლებში შემუშავებული ინტერპრეტაციის თანახმად ფერმერი განისაზღვროს, 

როგორც ფერმერი - პირი, რომელიც ეწევა სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო 

საქმიანობას თავის ან სხვის საკუთრებაში არსებულ მიწის ფართობზე, 

კალენდარული წლის მანძილზე 90 დღის განმავლობაში უწყვეტად;  

2. ფერმერთა საყოველთაო, სავალდებულო რეგისტრაცია ეროვნული ბაზის 

შესაქმნელად, ექსტენციის ცენტრების, აგრეთვე კომერციული ციფრული პლატფორმების 

მეშვეობით; 

3. ფერმერთა საყოველთაო, სავალდებულო რეგისტრაციის სტიმულირებისთ-

ვის, ცნობიერების ამღლებისა და წახალისების მიზნით საჭირო ღონისძიებებისა და 

პროგრამების შემუშავება და განხორციელება; 

4. ადგილობრივი წარმოების, იმპორტის და ექსპორტის ზუსტი მონაცემების 

შეგროვება, დაევალოს საქართველოს სტატისტიკის სამსახურს, „ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის 

ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის“ 288-ე მუხლის (f) 

პუნქტის შესაბამისად; 

5. შეიქმნას სპეციალური ორგანო და დაევალოს, საქართველოს სტატისტიკის 

სამსახურთან, სექტორულ ასოციაციებთან და დაინტერესებულ აქტორებთან, მათ შორის 

Agronavti Ai-სთან მჭიდრო თანამშრომლობით  შეგროვებული დიდი მონაცემების 

საფუძველზე პროგნოზირება, დაგეგმვა და შესაბამისი რეკომენდაციების გავრცელება; 

6. სასურსათო რეზერვების პროგნოზირებისთვის გამოიცადოს კვლევის 

ფარგლებში შემუშავებული პროგნოზირების ფორმულა და საჭიროების შემთხვევაში 

დაკორექტირდეს, პროგნოზირების ფორმულა: M≥ 
1

5
∑         𝑛
𝑗=1  (პირობითი აღნიშვნებით და 

მოცულობით ტონებში); 

7. შეიქმნას სტრატეგიული რეზერვების მართვის ეროვნული სააგენტო და 

დაევალოს სასურსათო უსაფრთხოების დეკლარირებული და ფარული სტრატეგიების 

შემუშავება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახუთან მჭიდრო თანამშრომლობით; 
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აღნიშნული რეკომენდაციების რეალიზაცია შესაძლებელია პარალელური 

ღონისძიებების მეშვეობით, კერძოდ: 

8. ექსტენციის ცენტრების ფუნქციონალური დატვირთვის გაზრდით; 

9. ზემოაღნიშნული ინსტიტუციებისა და ტექნოლოგიების მეშვეობით 

(მონაცემების შეგროვება/დამუშავება/რეკომენდაციების გავრცელება და მუდმივი 

მონიტორინგი)  აგრობიზნესის სწორი დაგეგმვისა და მართვის ხელშეწყობით; 

10. აგროსექტორში, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს, საერთაშორისო დონორი და ადგილობრივი ორგანიზაციების საგრანტო 

პროექტებში თანამედროვე და ციფრული ტექნოლოგიების ინტეგრირების ინიცირებითა 

და ხელშეწყობით; 

11. პროექტების მართვის სააგენტოს (RDA) სახელმწიფო პროგრამაში, ხორბლის 

სექტორის პრიორიტეტიზაციით; 

12. აგროსექტორის განვითარების სტრატეგიის შემუშავება ზემოაღნიშნულ 

რეკომენდაციებზე დაყრდნობით; 

13. საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება სტრატეგიის შემუშავება; 

14. სტრატეგიის იმპლემენტირება კოლაბორული მიდგომით (ფერმერების, 

საჯარო და კერძო სექტორის ერთობლივი ძალისხმევით) 

ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის თემაზე სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საჯარო 

მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის დეპარტამენტის კოლეგიებზე 

დაცულ იქნა ორი თემატური სემინარი და სამი კოლოკვიუმი. 

კოლოკვიუმები: 

I კოლოკვიუმი – „აგრარული ტექნოლოგიები და სექტორში არსებული გამოწვევბის 

დაძლევის პოლიტიკა“. 

II კოლოკვიუმი – „ტრადიციული სექტორების დიჯიტალიზაციის პერსპექტივები“.  

III კოლოკვიუმი – „დიდი მონაცემების მნიშვნეობა საჯარო მმართველობის სხვადა 

სხვა დონეზე“. 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები და შედეგები 

გამოქვეყნებულია საერთაშორისო რეფერირებად და რეცენზირებად სამეცნიერო 

ჟურნალებში შემდეგი სტატიების სახით: 
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პუბლიკაციები 
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მე-16 საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრებული. 258-264 გვ.  
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100. 2022.  

14. Mamulaidze, T., Coromina  L., Baghaturia O. (2022). “Digitized agritourism as the 

hub of multifaceted economic development”. International Journal of Innovative 

Science and Research Technology (IJISRT). Volume 7, issue 6. Pages: 611-613.  

მოხსენებები ვორქშოფებზე, კონფერენციებსა და სიმპოზიუმზე 

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Belarus eyes a 

future where food, agriculture are sustainable; 

2. Card International, "Innovative solutions in agriculture"; 

3. Congress Girona Camp PRO “Congreso profesional del turismo y camping“; 

4. Symposium Tourism Naturally Online Symposium/co- creating Value through 

Smart Environment; 

5. The 2020 Global Digital Development Forum is organized by USAID, Chemonics, 

Deloitte, DAI, CARE, Palladium, Digital Impact Alliance, and Tech Change around 

major themes important to international development with a variety of staff 

supporting this event. 

6. The 2022 Global Digital Development Forum is organized by USAID, Chemonics, 

Deloitte, DAI, CARE, Palladium, Digital Impact Alliance, and Tech Change around 

major themes important to international development with a variety of staff 

supporting this event. 

7. აბრეშუმის გზის მეთექვსმეტე საერთაშორისო კონფერენცია. „ციფრული 

ავტორიტარიზმი და/თუ ციფრული დემოკრატია“; 

8. აბრეშუმის გზის მეჩვიდმეტე საერთაშორისო კონფერენცია. „სასურსათო 

უსაფრთხოება და დიდ მონაცემების მნიშვნელობა“; 
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9. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საქართველო და 

ევროინტეგრაცია“ ერასმუს + ჟან მონე მოდულის ორგანიზებით „ხელოვნური 

ინტელექტის როლი საქართელოს ევროინტეგრაციაში აგრობიზნესის 

მაგალითზე; 

10. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის კვლევითი ცენტრის 

წლიური ანგარიში, “აგრარული ტექნოლოგიები და სექტორში არსებული 

გამოწვევბის დაძლევა”; 

11. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის და კომუნიკაციების 

კომისიის ერთობლივი კონფერენცია  „5G ტექნოლოგიები“,  „5G 

ტექნოლოგიები როგორც ახალი ფორმაციის ინსტრუმენტი”; 

12. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის კვლევითი ცენტრის 

შუალედური ანგარიშის კონფერენცია, „ხელოვნური ინტელლექტი 

აგრობიზნესში შესაძლებლობები და გამოწვევები“; 

13. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის წლიური შემაჯამებელი 

კონფერენცია 5.0 ინიციატივა, „ციფრული ტრანსფორმაცია აგრარულ 

სექტორში“. 

14. აბრეშუმის გზის მეჩვიდმეტე საერთაშორისო კონფერენცია, „სასურსათო 

რეზერვების მართვის პოლიტიკა და პროგნოზირების ფორმულა“. 

15. ხელისუფლება და საზოგადოება, „ციფრული ტექნოლოგიების როლი და 

მნიშვნელობა პოსტინდუსტრიულ ანუ ციფრულ ერაში ხელისუფლება და 

საზოგადოება“; 

16. ხელისუფლება და საზოგადოება, „ციფრული ტრანსფორმაცია და ახალი 

ფორმაციის პერსპექტივები“ ხელისუფლება და საზოგადოება; 

17. მსოფლიოს გლობალური გამოწვევები, „ციფრული ტრანსფორმაციის 

გავლენა თანამედროვე საზოგადოების ფსიქო-სოციალურ კონდიციებზე 

უკრაინაში მიმდინარე ომის მაგალითზე“. 

საკანონმდებლო ინიციატივა 

აპრობაციის კუთხით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს უკანასკნელი 

(საკანონმდებლო ინიციატივა) მას აქვს როგორც თეორიული ისე პრაქტიკული 

ღირებულება, კერძოდ: 
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1. სადისერტაციოდ წარმოდგენილი კვლევის ფარგლებში შექმმნილი და 

საპარლამენტო კომიტეტზე წარდგენილი საქართველოს კანონის პროექტი 

„აგროტურიზმის შესახებ“ რაც გარკვეულ პრაქტიკული გამოცდილების 

თეორიული გადამუშავების შედეგია და ამავდროულად პრაქტიკული ნაბიჯია 

სექტორის განვითარებისთვის პირობების შესაქმნელად,  

2. აქვე სწორედ აპრობაციის თვალსაზრისით აღსანიშნავია ის ფაქტიც 

რომ აღნიშნული კანონპროექტი შესწავლილ იქნა თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) მიერ საქართველოში 

სოფლის ტურიზმის განვითარების მნიშვნელობასა და პერსპექტივებისადმი 

მიძღვნილ სპეციალურ კვლევაში სახელწოდებით „აგროტურიზმი საქართველოში“, 

რაც აპრობაციის მეორე ეტაპად შეიძლება ჩაითვალოს და აგრეთვე წარმოაჩენს მის 

სიახლეს, თეორიულ და პრაქტიკულ ღირებულებას. 

კომერციალიზაცია 

1. „აგრონავტი“  არის მობილური აპლიკაცია, რომელიც ფერმერებს და 

სექტორის აქტორებს ერთ სივრცეში სთავაზობს შემდეგი სახის  ინფორმაციას: 

ყოველდღიური აგროდაიჯესტი, ინფორმაცია აგრო პროდუქტების ფასების 

ცვლილების შესახებ, სოფლის მეურნეობის სფეროში ჩატარებული სხვადასხვა 

კვლევა, ფერმერზე მორგებული ლოკალური ამინდის პროგნოზი, სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს მიერ გამოტანილი იჯარით გასაცემი მიწის აუქციონები, 

60-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო კულტურის წარმოების ციკლი და ა.შ.. 

2. „აგრონავტი AI“ არის ონლაინ პლატფორმა აგრიპრენერებისთვის 

/ფერმებისთვის, რომელიც ეხმარება მათ აგრობიზნესის დაგეგმვასა და მართვაში, 

საბაზრო ტრენდების გათვალისწინებით პროცესების ოპტიმიზაციისთვის. 

3. „აგროგეითი“ არის პირველი აგროტურისტული ონლაინ პლატფორმა 

სამხრეთ კავკასიაში, რომელიც მოგზაურს დასვენებას ტურიზმთან ადაპტირებულ 

ტრადიციულ სოფლის მეურნეობის გარემოში სთავაზობს; 

4. gfagrants.org.ge არის ფერმერებისთვის ფონდების მოძიების ციფრული 

ჰაბი, რომელიც შეიქმნა აგროსექტორში ფონდების გაცემის გამჭვირვალობის 

უზრუნველყოფის და კორუფციის არიდების მიზნით და თავს უყრის საქართველოს 

მასშტაბით, სექტორების მიხედვით გამოცხადებულ სახელმწიფო თუ დონორულ 
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გრანტებს, სადაც მსურველებს შეუძლიათ კონფიდენციალურად განაცხადის 

წარდგენა, რომელსაც კომისიის წევრები აფასებენ ონლაინ რეჟიმში ერთიან სივრცე-

სისტემაში. 

გარდა აღნიშნულისა კვლევის შედეგების, სიახლეების და მიგნებების 

აპრობაცია მიმდინარეობს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის 

აგრარული ტექნოლოგიების სამაგისტრო პროგრამის ფარგლებში საავტორო 

კურსის „ციფრული ტენოლოგიები აგრობიზნესში“ სახით. 

სამაგისტროები (ბტუ-ში) 

კვლევის პროცესში ადგილი ჰქონდა ორიგინალურ მიგნებებს, რომლებმაც 

ასახვა ჰპოვა ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში საავტორო კურსის 

სახით (ციფრული ტექნოლოგიები აგრობიზნესში (აგრიტექი)) და სამაგისტრო 

კვლევებში, რაც ასევე მოიაზრება კვლევის როგორც თეორიულ ისე პრაქტიკულ 

ფუნქციად, აპრობაციად და გარკვეული თვალსაზრისით კომერციალიზაციადაც. 

კერძოდ: 

1. აგრარული ტექნოლოგიების ტენდენციები და პერსპექტივები 

ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე; 

2. ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობლების მართვა აგრობიზნესში 

საქართველოს მაგალითზე; 

3. საქართველოში თანამედროვე აგარარული ტექნოლოგიების დანერგვის 

შესაძლებლობებისა და გამოწვევების ანალიზი. 

 


