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Abstract 
 The modern stage of human history is characterized by intensive informatization of all 

spheres of public life. The introduction and use of information technology is a global 
development trend and a scientific and technological revolution of recent decades. 

  The transformation of the "industrial society" into an "information society" has 
increased the need for government agencies to improve the quality of service to citizens and 
protect social guarantees, which in turn has led to the need to transform public administration. 
Currently, new approaches are being developed around the world to improve public 
administration activities, one of which is the technologicalization of governance processes. 
The use of information technologies is considered to be the fastest and most effective method 
and means of management at the modern stage. 

Information security is becoming increasingly important in the process of public 
administration, as the management of any system is an information process and consists of 
collecting, transmitting, processing and using information. The quantity, quality and 
accessibility of information resources largely determine the level of development of the state, 
its status in the world community; Influences the position and policy of the state and is a 
determining factor in political development. Therefore, special importance is given to the 
development of information systems and the development of communications. 

The main purpose of the introduction of modern information technology in public 
authorities, along with obtaining the necessary information, is to improve the efficiency of 
public administration and local government, achieving important goals of modern 
governance, such as openness, transparency, accountability, citizen engagement in public 
administration and democracy to facilitate communication between the public and various 
government agencies and provide access to information. 

One of the most important modern forms of innovative governance based on 
information technologies is the "e-government", which provides the operative and effective 
communication of government bodies with each other, as well as with commercial structures 
and citizens through the Internet.  

Under the conditions of digital transformation, special importance is given to the 
systematic digitization of the Population-Government dialogue or the transmission of 
information in digital format. This process provides an overcoming of various aspects of 
digital inequality, which, in addition to developing the skills needed to use the Internet, 
enables citizens to obtain the information they need about government activities and to make 
decisions about the country's development. 

This dissertation is dedicated to the innovative public governance based on the above-
mentioned information and communication technologies and the study of the current situation 
and problems in terms of introduction and development of modern technologies in the public 
administration of Georgia.  

The paper provides an overview of modern information technologies used in public 
administration; Reflects the world experience of introduction and use of information 
technologies in public administration; the role and importance of information technology in 
the public administration mechanism is defined; the stages of introduction and development 
of information technologies in the public administration of Georgia are systematized and 
analyzed, the international and national projects are discussed, as well as important state 
documents that have been developed and implemented in our country since 1997; the goals, 
objectives and main tendencies of the development of "e-government" in Georgia are 
discussed; for the purpose of the dissertation research, the role of modern technologies used in 
public administration in improving the functional capabilities of state authorities is defined on 
the basis of theoretical analysis; based on the reports of the last ten years (2010-2020) of the 
UN e-Government Development Index, the dynamics of e-government development in 
Georgia are analyzed; based on the quantitative research conducted within the framework of 
the paper, the level of digital skills, access to the Internet and the use of government 
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electronic services has been determined and the existing problems in this regard have been 
identified; the dynamics of the development of e-government in the country are studied, its 
weaknesses and obstacles to progress are identified; Based on the analysis of the dynamics of 
change in the e-Involvement Index, the degree of government readiness to promote citizen 
involvement in governance processes is determined. 

One of the obstacles to "two-way" communication between the population and the 
government is digital inequality, which means unequal access to the Internet for different 
groups of the population. To find out the readiness of the citizens of our country to participate 
in digital dialogue and what kind of digital inequality is in the country, a quantitative study 
was conducted within the dissertation. A survey was selected as the research method, a 
specially designed electronic questionnaire was used as a tool.  

The results of the study determined the level of digital skills of the population of 
Georgia, the quality of access to the Internet and the purpose of using the Internet; It is 
determined what is the purpose of using government e-services, how credible they are among 
the citizens and, in general, what is the attitude of the citizens towards the activities of using 
the websites of state agencies.  

We have made some practical recommendations, the implementation of which, we 
think, will make some contribution to improving the e-government system in the country. 

On the basis of a complex analysis of the processes of formation and functioning of e-
government in Georgia, we have identified the fact that despite the introduction of the latest 
information technologies and the implementation of various strategic action plans, there are 
still challenges in terms of service and citizen involvement in governance. 

The theoretical provisions of the dissertation, we think, will be interesting for 
researchers, students and all interested parties, and the results of the research conducted 
within the paper can be used to determine the structure of Internet users' demand to improve 
the e-government services of Georgia and, in general, to improve the e-government system in 
the country. 

 Modern technologies in public administration is a set of consistent and rational actions 
performed by people with creative potential, based on modern scientific knowledge, the 
implementation of which leads to the implementation of targeted government programs and 
high results in all areas of public administration. 
 
 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
 

თემის აქტუალურობა − თანამედროვე სახელმწიფო მართვის სპეციფიკა 

დაკავშირებულია საზოგადოების ურთულესი სოციალურ-ეკონომიკური, პოლი-

ტიკური, კულტურული ხასიათის პრობლემების მოგვარებასთან, რაც ბუნებრივია, 

ზუსტი და სწორი გადაწყვეტილებების მიღების გზაზე ბევრ სიძნელეს აწყდება. 

დღევანდელი მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის სახელმწიფო მართვის სისტემა 

სერიოზულ ცვლილებებს განიცდის სახელმწიფო მართვის კონცეპტუალური 

საფუძვლების განვითარებისა და მართვის ფორმების, მეთოდებისა და ტექნო-

ლოგიების შეცვლის კუთხით. 

 მიმდინარე გლობალურ ცვლილებებთან ადაპტაციისთვის და ზემოაღნიშ-

ნულ გამოწვევებთან გამკლავებისთვის საჭირო ხდება პერსპექტიულ ტექნოლო-
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გიებზე დაფუძნებული საჯარო მმართველობის ახალი მოდელების შემუშავება, 

რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ცხოვრების 

მდგრად და დინამიურ განვითარებას, საზოგადოებაში მიმდინარე სოციალურ-

ეკონომიკურ, სამეცნიერო-ტექნიკურ თუ სხვა პროცესებზე სახელმწიფო სისტემის 

მხრიდან ოპერატიულ რეაგირებას.  

 ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარება ახალ შესაძლებლო-

ბებს ქმნის ამ თვალსაზრისით. ასეთი ტექნოლოგიები, რომლებიც მიმართულია 

მმართველობითი საქმიანობის რაციონალიზაციისა და ოპტიმიზაციისკენ, მნიშ-

ვნელოვნად ამაღლებს საჯარო მმართველობის ეფექტიანობას, ღიაობას და გამ-

ჭვირვალობას. ამიტომ, სახელმწიფო და მუნიციპალური ხელისუფლების ორგა-

ნოების ინფორმატიზაცია ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლების ერთ-ერთი პრიორიტე-

ტული ამოცანაა. 

კვლევის ობიექტია თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და განვითა-

რების პროცესი საქართველოს საჯარო მმართველობაში და ამ პროცესში 

წარმოშობილი საზოგადოებრივი ურთიერთობები. 

კვლევის საგანია საქართველოს სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობა 

თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და განვითარების კუთხით. 

კვლევის მიზანია საჯარო მმართველობაში გამოყენებული თანამედროვე 

ტექნოლოგიების როლის განსაზღვრა სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოების 

ფუნქციონალური შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში, საქართველოს საჯარო 

მმართველობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და განვითარების 

დინამიკის შესწავლა და დღეს არსებული მდგომარეობის გაცნობა/გაანალიზება. 

კვლევის ამოცანებია: 

1. საჯარო მმართველობაში გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიების 

მიმოხილვა; 

2. საქართველოს საჯარო მმართველობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების 

დანერგვისა და განვითარების ეტაპების სისტემატიზება და გაანალიზება;  

3. საჯარო მმართველობაში ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენების 

როლისა და მნიშვნელობის დადგენა; 

4. საქართველოში „ელექტრონული მთავრობის“ განვითარების მიზნების, 

ამოცანებისა და ძირითადი ტენდენციების გაცნობა; 
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5. საქართველოში ელექტრონული მმართველობის განვითარების დინამიკის 

შესწავლა/გაანალიზება გაეროს ელექტრონული მმართველობის განვითა-

რების ინდექსის ბოლო ათი წლის კვლევების მიხედვით. 

6. საქართველოს მოსახლეობის ციფრული უნარების, ინტერნეტის ხელმისაწ-

ვდომისა და სამთავრობო ელექტრონული სერვისებით სარგებლობის 

გამოკვლევა; 

7. ჩატარებული კვლევების შედეგების ანალიზის საფუძველზე, საქართვე-

ლოში ელექტრონული მმართველობის დანერგვასთან დაკავშირებული 

პრობლემებისა და რისკების გამოვლენა და მათ დასაძლევად რეკომენ-

დაციების შემუშავება. 

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიურ ბაზას წარმოადგენს სადისერტაციო 

თემასთან დაკავშირებული საკითხების ამსახველი სამეცნიერო წყაროები − სტატი-

ები, სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები; საჯარო მმართველობაში თანამედროვე 

ტექნოლოგიების გამოყენების თემატიკასთან დაკავშირებული სადისერტაციო 

ნაშრომები, კვლევები, სამეცნიერო პროექტების ანგარიშები, პუბლიკაციები და 

ინფორმაციები; ასევე, საჯარო მმართველობის სფეროში განხორციელებულ 

რეფორმებთან და საჯარო მმართველობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერ-

გვასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული 

დოკუმენტები. 

დისერტაციის მეთოდოლოგიურ საფუძველს შეადგენს მეცნიერული კვლე-

ვის მეთოდების ერთობლიობა, რომელიც სრულად შეესაბამება კვლევის 

ობიექტისა და საგნის სპეციფიკას და მოიცავს, როგორც ზოგადმეცნიერულ 

(ინფორმაციის მოძიება, დალაგება-დახარისხება, მონაცემების შეგროვება, ანალი-

ზი), ასევე, სპეციალურ (დოკუმენტების ანალიზი, ანკეტირება, მეორეულ 

ინფორმაციაზე დამყარებული ანალიტიკური კვლევა) მეთოდებს. 

თვისებრივი კვლევის მეთოდებმა: დოკუმენტების ანალიზმა და მეორეულ 

ინფორმაციაზე დამყარებულმა ანალიტიკურმა კვლევამ (გვ. 90-111) საშუალება 

მოგვცა, შეგვესწავლა ქვეყნის ელექტრონული მმართველობის განვითარების დინა-

მიკა; გამოგვევლინა პროგრესის გამომწვევი და ხელის შემშლელი ფაქტორები.  

რაოდენობრივი კვლევის ანკეტირების მეთოდმა (გვ.112-129), რომლის 

ინსტრუმენტად გამოყენებულია სპეციალურად შემუშავებული ელექტრონული 
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კითხვარი, ხოლო გამოკითხვის მიზნად დასახულია მოსახლეობის დამოკიდე-

ბულების შესწავლა ინტერნეტითა და სახელმწიფო ელექტრონული სერვისებით 

სარგებლობის მიმართ, წარმოდგენა შეგვიქმნა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის 

ციფრულ უნარებზე, ინტერნეტთან წვდომის ხარისხზე, ინტერნეტის გამოყენების 

მიზნებზე; პასუხები გაგვცა კითხვებზე, თუ რა ადგილი უკავია მიზანთა შორის 

სამთავრობო ელექტრონული სერვისებით სარგებლობას, როგორი სანდოობით 

სარგებლობენ ისინი მოქალაქეთა შორის და, ზოგადად, როგორია მოქალაქეთა 

დამოკიდებულება სახელმწიფო უწყებების ვებგვერდებით სარგებლობის 

აქტივობებთან დაკავშირებით. 

სამეცნიერო სიახლე − თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა სახელმწიფო 

ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანო-

ბაში სახელმწიფო მართვის გამჭვირვალობისა და ეფექტიანობის ამაღლების 

წინაპირობა და შეუცვლელი რესურსია. საქართველოს ელექტრონული მთავრობის 

ფორმირებისა და ფუნქციონირების პროცესების კომპლექსური ანალიზის 

საფუძველზე ჩვენ მიერ გამოვლენილია ის ფაქტი, რომ მიუხედავად უახლესი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და განვითარების სხვადასხვა 

სტრატეგიული სამოქმედო გეგმების რეალიზაციისა, ამ მიმართულებით მაინც 

არსებობს გამოწვევები მოქალაქეთა მომსახურებისა და მმართველობითი 

პროცესში მათი ჩართვის კუთხით.  

სადისერტაციო კვლევის სიახლეს წარმოადგენს ის, რომ: 

გაეროს ელექტრონული მმართველობის განვითარების კვლევებზე 

დაყრდნობით, შესწავლილი და გაანალიზებულია ელექტრონული მმართველობის 

განვითარების ინდექსისა და ელექტრონული ჩართულობის ინდექსის განმსაზ-

ღვრელი ცალკეული კომპონენტების ცვლილებების დინამიკა ცალ-ცალკე, წლების 

მიხედვით (2010-2020 წწ. პერიოდში) და გამოვლენილია ამ მიმართულებით 

არსებული პრობლემები;  

განსაზღვრულია ელექტრონული მმართველობის განვითარების ტენდენცი-

ები და სახელმწიფოს მიერ ონლაინ სერვისების გამოყენების ეფექტურობის 

ხარისხი; 

დადგინილია საქართველოს ელექტრონული მმართველობის განვითარების 

დინამიკა გაეროს ელექტრონული მმართველობის განვითარების ინდექსის ბოლო 
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ათი წლის (2010-2020) კვლევების მონაცემების ანალიზის საფუძველზე; 

გამოვლენილია ქვეყნის ელექტრონული მმართველობის სუსტი მხარეები და 

პროგრესის ხელშემშლელი ფაქტორები; 

გაანალიზებულია ელექტრონული ჩართულობის ინდექსის ცვლილების 

დინამიკა 2010-2020 წლებში, სადაც კარგად ჩანს ამ პერიოდში ხელისუფლების 

მზადყოფნის ხარისხი მმართველობის პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობის 

ხელშეწყობის კუთხით; 

გამოკვლეულია საქართველოს მოსახლეობის ციფრული უნარების, 

ინტერნეტის ხელმისაწვდომისა და სამთავრობო ელექტრონული სერვისებით 

სარგებლობის დონე და გამოვლენილია ხელისუფლებისა და მოსახლეობის 

„ორმხრივი“ კომუნიკაციის ხელის შემშლელი ფაქტორები; 

სისტემატიზებულ და გაანალიზებულია საქართველოს საჯარო მმართველო-

ბაში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და განვითარების ეტაპები;  

დადასტურებულია ელექტრონული მმართველობის განსაკუთრებული 

როლი და მნიშვენლობა COVID-19 პანდემიის დროს და სოციალური დისტანციის 

ფონზე განვითარებული ციფრული სამთავრობო სერვისების, ელ-პლატფორმებისა 

და ინოვაციების საჭიროება; 

ჩამოყალიბებულია რამდენიმე პრაქტიკული რეკომენდაცია, რომელთა 

გათვალისწინება, ვფიქრობთ, გარკვეულ წვლილს შეიტანს ქვეყანაში ელექტრო-

ნული მმართველობის სისტემის სრულყოფის საქმეში. 

  ნაშრომს გააჩნია გარკვეული თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება. 

მისი გამოყენება შესაძლებლობას მისცემს დაინტერესებულ პირებს, მეცნიერებს, 

საჯარო მოხელეებს ღრმად და საფუძვლიანად გაეცნონ საჯარო მმართველობაში 

თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის სახელმწიფო პოლიტიკას. ნაშრომის 

ფარგლებში ჩამოყალიბებული პრაქტიკული რეკომენდაციები და თეორიული 

მიგნებები სათანადო სამსახურს გაუწევს უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორ-

მასწავლებლებს, საჯარო მმართველობის სისტემაში დასაქმებულთა კვალიფიკა-

ციის ამაღლების ორგანიზატორებს ლექცია-საუბრების, პრაქტიკული მეცადინე-

ობების მომზადების საქმეში.  

  დისერტაციაში მოცემული თეორიული დებულებები, ვფიქრობთ, საინ-

ტერესო იქნება მეცნიერ-მკვლევარების, სტუდენტებისა და ყველა 
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დაინტერესებული პირისთვის. ნაშრომის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის 

შედეგები და დასკვნები კი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ინტერნეტმომხმარებ-

ლების მოთხოვნის სტრუქტურის განსაზღვრისთვის, საქართველოს ელექტრო-

ნული მთავრობის სერვისების გაუმჯობესებისთვის და, ზოგადად, ქვეყანაში 

ელექტრონული მმართველობის სისტემის სრულყოფისათვის. 

დისერტაციის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი შედგება 

კომპიუტერზე ნაბეჭდი 126 გვერდისგან და მოიცავს: შესავალს, 4 თავს, 6 ქვეთავს, 

დასკვნასა და გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხას. 

დისერტაციის შინაარსი 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა  

საჯარო მმართველობაში გამოყენებული თანამედროვე 

 ტექნოლოგიები  

 1.1. ინფორმაციული ტექნოლოგიები  

 1.2. „ელექტრონული მთავრობა“ 

 2. ელექტრონული მმართველობა, როგორც ინოვაციური მმართველობითი  

 სისტემის მნიშვნელოვანი თანამედროვე ფორმა 

2.1. ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნოლოგიების როლი  

 თანამედროვე საჯარო მმართველობაში  

2.2. საჯარო მმართველობაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების  

 მსოფლიო გამოცდილება  

2.3. თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და განვითარების ეტაპები  

 საქართველოს საჯარო მმართველობაში − „ელექტრონული მთავრობა“ 

2.4. საქართველოში „ელექტრონული მთავრობის“ განვითარების მიზნები, 

ამოცანები და ძირითადი ტენდენციები  

3. საქართველოში ელექტრონული მმართველობის განვითარების დინამიკა 

გაეროს ელექტრონული მმართველობის განვითარების ინდექსის ბოლო ათი წლის 

კვლევების მიხედვით (ანალიზი)  

4. საქართველოს მოსახლეობის ციფრული უნარების, ინტერნეტის 

ხელმისაწვდომისა და სამთავრობო ელექტრონული სერვისებით სარგებლობის 

კვლევა 
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 დასკვნა  

 გამოყენებული ლიტერატურა. 

  

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

დისერტაციის შესავალში მოცემულია კვლევის აქტუალობა, სიახლე, 

მიზნები, ამოცანები, მეთოდოლოგია და თეორიულ-პრაქტიკული მნიშვნელობა; 

ჩამოყალიბებულია კვლევის საკვანძო საკითხები. 

ლიტერატურის მიმოხილვაში განხილულია მმართველობით სფეროებზე 

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავლენის ამსახველი და ელექ-

ტრონული მმართველობის პრობლემების შემსწავლელი ქართული და უცხოური 

სამეცნიერო ლიტერატურა: სტატიები, სახელმძღვანელოები, დისერტაციები, 

სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციების უახლესი კვლევები; ქვეყანაში 

მოქმედი საკანონმდებლო ბაზა, სადაც კანონები და ნორმატიული აქტები 

მოცემულია ცვლილებებითა და დამატებებით; სახელმწიფო ხელისუფლების 

ორგანოთა სისტემაში ელექტრონული მმართველობის დანერგვისა და 

განვითარების სტრატეგიის, სამოქმედო გეგმებისა და სახელმწიფო პრაქტიკის 

შემცველი სახელმწიფო დოკუმენტები. 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში − საჯარო მმართველობაში გამოყე-

ნებული თანამედროვე ტექნოლოგიები − მიმოხილულია თანამედროვე ინფორ-

მაციული ტექნოლოგიები, რომლებიც დღევანდელი ინფორმაციული საზოგადო-

ების ხელში ინფორმაციის შექმნის, გავრცელებისა და მისით მანიპულირების 

საშუალება ხდება და ამით საზოგადოების პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ 

კულტურული ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვან კომპონენტად გვევლინება.  

„ინდუსტრიული საზოგადოების“ „ინფორმაციულ საზოგადოებად“ გარდაქ-

მნამ გაზარდა თანამედროვე საზოგადოების მოთხოვნილება სახელმწიფო ორგანო-

ების საქმიანობის მიმართ მოქალაქეთა მომსახურების ხარისხის ამაღლებისა და 

სოციალური გარანტიების დაცვის კუთხით, რამაც თავის მხრივ, საჯარო 

მმართველობის ტრანსფორმაციის აუცილებლობა გამოიწვია. ამ მიზნით ყველაზე 

კარგი ინსტრუმენტი თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგი-

ები აღმოჩნდა, რომელთა გამოყენება სახელმწიფო ორგანოების საქმიანობაში 

ამარტივებს ურთიერთობებს მოქალაქეთა და სახელმწიფო ორგანოებს შორის და 
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უზრუნველყოფს თანამედროვე მმართველობის ისეთი მნიშვნელოვანი მიზნების 

რეალიზაციას, როგორიცაა ღიაობა, გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, 

მოქალაქეთა ჩართულობა მმართველობასა და დემოკრატიის შენებაში.  

ნაშრომის ამავე თავში თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

ერთერთ სახეობად განხილულია ახალი მმართველობითი ინოვაცია − „ელექტრო-

ნული მთავრობა“, რომელიც გლობალური ინტერნეტქსელის საშუალებით ახდენს 

მოქალაქეების, კერძო ბიზნესისა და სახელმწიფო ხელისუფლების ინტეგრაციას 

კომპიუტერული კომუნიკაციის ერთიან გარემოში. ამგვარი ინტეგრაციის 

ძირითად მიზანს წარმოადგენს მთავრობასთან და ხელისუფლების სხვადასხვა 

დონის ორგანოებთან მოქალაქეთა და კერძო ბიზნესის ურთიერთობის ახალი, 

ოპერატიული და შედეგიანი ფორმების ჩამოყალიბება და მხარდაჭერა, რაც 

გულისხმობს ხელისუფლების მიერ საზოგადოებისთვის სხვადასხვა ონლაინრე-

სურსების შეთავაზებას, როგორიცაა საჯარო ინფორმაციის ონლაინგამოქვეყნება, 

საზოგადოებრივი ონლაინგამოკითხვები, აქტიური ორმხრივი ინტერაქტივი 

სახელმწიფო სტრუქტურებსა და მომხმარებლებს შორის, სხვადასხვა ონლაინსერ-

ვისების არსებობა, ხმის მიცემის ელექტრონული ფორმატი და სხვ.  

მეორე თავში − ელექტრონული მმართველობა, როგორც ინოვაციური მმარ-

თველობითი სისტემის მნიშვნელოვანი თანამედროვე ფორმა − „ინოვაციის“ ცნება 

მმართველობით ინტერპრეტაციაშია მოცემული, რაც გულისხმობს საჯარო 

მმართველობის სფეროში ტრადიციულად არსებული კონცეპტუალური მოდე-

ლების სპექტრის გაფართოებას ახალი თეორიული მოდელებისა და იმ მიდგო-

მების ფორმირებისა და აქტიური გამოყენების გზით, რომლებიც იქმნება სხვა-

დასხვა ეკონომიკური და მმართველობითი დისციპლინების კვეთაზე, ასევე, 

რთული ორგანიზაციული სტრუქტურების ეფექტიან მართვაში წარმატებული 

ინოვაციური ინსტრუმენტების გადმოტანით და საჯარო მმართველობის 

საჭიროებაზე მათი მორგებით. 

დღეს შეუძლებელია მმართველობითი საქმიანობისა და საჯარო მმართვე-

ლობის სისტემის სრულყოფა ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავებისა და 

განვითარების გარეშე. იგულისხმება არა ძველი ბიუროკრატიული პროცედურე-

ბისა და ოპერაციებისთვის ახალი სახელების მინიჭება და ბიუროკრატიული 

ოფისების თანამედროვე ელექტრონული საშუალებებით აღჭურვა, არამედ საჯარო 
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მმართველობის თვისობრივად ახლებური გაგება. ინოვაციურმა ტექნოლოგიებმა 

უნდა გამოიწვიოს ღრმა გარდაქმნები მთელ სისტემაში, უზრუნველყოს სახელმწი-

ფო აპარატის ადმინისტრაციული საქმიანობის რაციონალურობა და ეფექტურობა. 

დისერტაციაში ასეთ ინოვაციურ ინსტრუმენტებად განხილულია თანამედ-

როვე ინფორმაციულ-კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, ხოლო ინოვაციური 

მართვის ფორმად − „ელექტრონული მთავრობა“, რომელიც მოიცავს მმართველო-

ბითი პროცესების ყველა ასპექტს, მათ შორის მომსახურების მიწოდების პროცე-

სებს, რომელიც ემყარება ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

გამოყენებას.  

ამავე თავის პირველ ქვეთავში ინფორმაციული და კომუნიკაციური ტექნო-

ლოგიების როლი თანამედროვე საჯარო მმართველობაში − ნაჩვენებია, თუ რა 

უზარმაზარი როლის შეასრულება შეუძლია ინფორმაციულ/კომუნიკაციურ 

ტექნოლოგიებს (ICT-ს) საჯარო მმართველობის სისტემის ოპტიმიზაციის პროცეს-

ში. მოქმედებს რა როგორც კატალიზატორი და ტრანსფორმაციის მთავარი ინ-

სტრუმენტი, ICT გამოწვევას უცხადებს ტრადიციულ ინსტიტუციებსა და მექანიზ-

მებს სახელმწიფო მართვის ისეთი სისტემის შექმნის მიზნით, რომელიც უფრო 

მეტად იქნება ორიენტირებული საზოგადოების და ბიზნესის საჭიროებებზე, 

უზრუნველყოფს სახელმწიფო აპარატის ადმინისტრაციული საქმიანობის რაცი-

ონალურობასა და ეფექტურობას. და, ზოგიერთ შემთხვევაში, ზრდის სახელ-

მწიფოს ფუნქციურ შესაძლებლობებს.  

საჯარო მმართველობითი საქმიანობის სრულყოფისა და გამარტივების 

თვალსაზრისით, სახელმწიფო ორგანოებსა და მოსახლეობას შორის ურთიერთ-

ქმედების პროცესებში თანამედროვე ტექნოლოგიების განსაკუთრებული ჯგუფის 

– ტრანსპარენტობის (გამჭვირვალობა), კრაუდსორსინგისა და ბენჩმარკინგის 

(შეფასება) გამოყენებამ უკვე მიიღო აღიარება. აღნიშნული ტექნოლოგიები 

მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს საჯარო მმართველობის გამჭვირვალობას, ბიუჯე-

ტისა და ხარჯვის ღიაობას, მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებაში 

მოსახლეობის ფართო მასების ჩართვის უზრუნველსაყოფად, ხელისუფლების 

ორგანოების საქმიანობისადმი ნდობის გაზრდას და წარმატებული მმართვე-

ლობითი გამოცდილების დანერგვას საჯარო მმართველობის ყველა დონეზე. 

საჯარო მმართველობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი და მნიშვნე-
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ლობა ნათლად გამოჩნდა COVID- 19 -ის პანდემიის პერიოდში. პანდემიამ ბევრ 

ქვეყანაში წინა პლანზე წამოწია საჯარო მმართველობის ეფექტურობის საკითხები. 

ის ყველა ქვეყნის სახელმწიფო აპარატის მუშაობის ტრანსფორმაციის კატალიზა-

ტორი გახდა, ხელი შეუწყო სწრაფ, მასშტაბურ ციფრიზაციას. და სახელმწიფო 

სამსახურებში ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის გადახედვას. 

კორონავირუსის ინფექციის სწრაფმა გავრცელებამ საქართველოს ჯანდაცვის, 

განათლების, ეკონომიკისა და სხვა სფეროებშიც შექმნა საგანგებო მდგომარეობა, 

რითაც გამოცდის წინაშე დააყენა მთელი სახელმწიფო თავისი ინსტიტუტებით. 

პანდემიამ მნიშვნელოვნად დააჩქარა ელექტრონული სახელმწიფო სერვისების 

დანერგვა/განვითარების პროცესი. შედეგად კი ის მივიღეთ, რომ ამჟამად 

საქართველოს მოქალაქეებს 700-მდე ელ-სერვისი მიეწოდება.  

შეიძლება ითქვას, რომ საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა გადამწყვეტი მნიშ-

ვნელობა შეიძინეს საჯარო სამსახურებისთვის, საგანმანათლებლო დაწესებუ-

ლებებისთვის, საწარმოებისთვის, ბიზნეს-სექტორისთვის, სხვადასხვა დანიშნუ-

ლების დაწესებულებების, ობიექტებისა და ორგანიზაციებისთვის და დღესაც 

საშუალებას აძლევს მათ დისტანციურად გააგრძელონ თავიანთი საქმიანობა და 

სერვისების მიწოდება. 

მეორე თავის მეორე ქვეთავი − საჯარო მმართველობაში ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების გამოყენების მსოფლიო გამოცდილება − ეძღვნება მსოფლიოს 

სხვადასხვა ქვეყნების ელექტრონული მთავრობის მოდელებისა და საუკეთესო 

პრაქტიკის განხილვას. პირველ რიგში, წარმოდგენილია თანამედროვე ინფორმა-

ციულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სახელმწიფო და მუნიციპალური მმართვე-

ლობის პირველი ელექტრონული ინფრასტრუქტურა, რომელიც 1991 წელს „ელექ-

ტრონული მთავრობის" კონცეფციის სახელწოდებით შეიქმნა ამერიკის შეერთე-

ბულ შტატებში და, რომელიც თავის თავში მოიცავდა ინტერნეტ ურთიერთ-

ქმედების ტექნოლოგიებს, ერთი მხრივ, სახელმწიფო ორგანოებსა და, მეორე 

მხრივ, სახელმწიფო ორგანოებს, მოქალაქეებს, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტი-

ტუტებს, ბიზნეს-სტრუქტურებსა და საზოგადოებრივ გაერთიანებებს შორის.  

 „ელექტრონული მთავრობის" კონცეფციის მიხედვით, აღმასრულებელი 

ხელისუფლების ორგანოების მთელი სისტემა ფუნქციონირებს მომსახურების 

ერთიანი ორგანიზაციის სახით, რომლის დანიშნულებაა მოსახლეობისთვის 
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მომსახურების გაწევა; მთავრობის საქმიანობა არის საკმარისად ღია, ინფორმაცია 

კი გამჭვირვალე და მოქალაქეებისთვის ხელმისაწვდომი; განსაკუთრებული 

ყურადღება ექცევა უკუკავშირის პრინციპს, ცენტრალიზებული ინტერნეტ 

სისტემების გამოყენებით მიწოდებული მომსახურების სიჩქარესა და ხარისხს. ეს 

ყოველივე მოწოდებულია როგორც სახელმწიფო სერვისების ხარისხის, ისე თავად 

მთავრობის ფუნქციონირების ეფექტიანობის ამაღლებისთვის. 

 „ელექტრონული მთავრობის" კონცეფცია აშშ-ს, მერე მე-20 საუკუნის 90-იანი 

წლებიდან დასავლეთისა და შორეული აღმოსავლეთის პოსტინდუსტრიულ 

ქვეყნებშიც დაინერგა. ამჟამად, ყველაზე მაღალი ხარისხის „ელექტრონული 

მთავრობა" აქვს აშშ-ს, ავსტრალიას, ახალ ზელანდიას, სინგაპურს, ნორვეგიას, 

დიდ ბრიტანეთს, კანადას, ნიდერლანდებს, დანიასა და გერმანიას. ამ ქვეყნებში, 

ელექტრონული მთავრობის ონლაინ რეჟიმში საქმიანობის შედეგად, მოსახლე-

ობისთვის რეალურად ხელმისაწვდომი გახდა მრავალი სახის სერვისის მიღება. 

 მოცემულ ქვეთავში გაანალიზებულია „ელექტრონული მთავრობის" ორი 

მოდელი: „დასავლური“ და „აღმოსავლური“. დასავლეთის ქვეყნებსა და ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო მმართველობის რეფორმის პროცესი, 

რომელიც ორიენტირებულია ელექტრონული დემოკრატიის მოდელზე, მთავ-

რობის ორგანოების რეორგანიზაციას აწარმოებს „ახალი სახელმწიფო ადმინის-

ტრაციის“ პრინციპების საფუძველზე, ხოლო აღმოსავლეთის ქვეყნებში − სამხრეთ 

კორეის რესპუბლიკაში, სინგაპურსა და იაპონიაში − ელექტრონული მმართვე-

ლობის დანერგვის პროექტები წარმატებით ხორციელდება „რაციონალური 

ბიუროკრატიის" პრინციპებზე დაყრდნობით. აქვე განხილულია აშშ-ს, დიდი 

ბრიტანეთის, ფინეთის, საფრანგეთის, ჰოლანდიის, კანადის, სამხრეთ კორეის, 

სინგაპურისა და იაპონიის ელექტრონული მთავრობების ფუნქციონირების 

გამოცდილება. 

ელექტრონული მმართველობის სისტემის დანერგვის მსოფლიო გამოცდი-

ლებიდან რამდენიმე დადებითი მაგალითის საფუძველზე, ნაჩვენებია მისი 

პრაქტიკული უპირატესობები: 

1. მოქალაქეებისთვის − მიიღონ სხვადასხვა ორგანოებისა და დაწესებუ-

ლებების მიერ გაწეული მომსახურება, ჰქონდეთ მათზე წვდომა 

ინტერნეტის საშუალებით, ისწავლონ მთელი ცხოვრების მანძილზე და 
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მიიღონ მონაწილეობა საჯარო მმართველობაში; 

2. ბიზნესისთვის − ჰქონდეთ ინტერნეტწვდომა სახელმწიფო სამსახურებ-

თან, ითანამშრომლონ მთავრობასთან ეკონომიკური განვითარების 

ხელშეწყობის მიზნით; 

3. სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის − სტრატეგიულ მიმართულებებზე 

ფოკუსირების კვალდაკვალ გაზარდონ თავიანთი ეფექტიანობა, გააუმ-

ჯობესონ მომხმარებელთან ურთიერთობები და ჩართონ ყველა 

მოქალაქე პოლიტიკურ განხილვებში. 

მესამე ქვეთავი − თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვისა და განვითა-

რების ეტაპები საქართველოს საჯარო მმართველობაში − ეთმობა ჩვენ ქვეყანაში 

ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პრაქტიკის და ამ მიმართულებით 

სახელმწიფო პოლიტიკის, სტრატეგიისა და საქმიანობის განხილვას. ნაჩვენებია, 

რომ საქართველო, ისევე, როგორც სხვა სახელმწიფოები, თავისი ეკონომიკური, 

სოციალური და პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, ქმნის და მუდმივად 

აუმჯობესებს ელექტრონული მმართველობის მექანიზმებს. 

დისერტაციის ამ ნაწილში სისტემატიზებულ და გაანალიზებულია ინფორმა-

ციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და განვითარების ეტაპები საქართველოს 

საჯარო მმართველობაში, განხილულია ის საერთაშორისო და ეროვნული 

პროექტები, ასევე, მნიშვნელოვანი სახელმწიფო დოკუმენტები, სტრატეგიული 

გეგმები, საკანონმდებლო ბაზა, რეფორმები, რომლებიც შემუშავდა და 

განხორციელდა ჩვენ ქვეყანაში 1997 წლიდან დღემდე. 

საქართველოში ელექტრონული მმართველობის დანერგვისა და განვითა-

რების კუთხით მთელი რიგი წარმატებული რეფორმები განხორციელდა და ახლაც 

რეალიზდება. თუმცა, ამ გზაზე ხარვეზებიც ყოფილა, კერძოდ, ადმინისტრა-

ციული ორგანოები ელექტრონულ სერვისებს არაკოორდინირებულად და ერთმა-

ნეთთან შეუთანხმებლად ავითარებენ, რასაც საბოლოო ჯამში მივყავართ 

საკითხების დუბლირებასთან, ტექნოლოგიური ურთიერთთავსებადობის არარსე-

ბობასთან, საჯარო რესურსების არარაციონალურად ხარჯვასთან და არადამაკ-

მაყოფილებელ შედეგებთან. 

განვითარების რამდენიმე ეტაპის გავლის შემდეგ დღეს ჩვენი ქვეყნის 

ელექტრონული მთავრობა სახელმწიფო ინფორმაციას და ელექტრონულ 
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სერვისებს აწვდის მოქალაქეებს, ბიზნესს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და 

ხელისუფლების სხვა შტოების წარმომადგენლებს ინფორმაციულ-კომუნიკაციური 

ტექნოლოგიების და ინტერნეტის მეშვეობით. ხოლო ორმხრივი ელექტრონული 

ურთიერთქმედების საშუალებით მთავრობის სტრუქტურების და ფუნქციების 

გარდაქმნის გზით, ხელს უწყობს ელექტრონული დემოკრატიის განვითარებას. 

მეოთხე ქვეთავში − საქართველოში „ელექტრონული მთავრობის“ განვითა-

რების მიზნები, ამოცანები და ძირითადი ტენდენციები − ელექტრონული მთავ-

რობის მთავარ მიზნად, ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით, მოსახლე-

ობის ცხოვრების ხარისხის ამაღლება, სამეწარმეო საქმიანობის გაუმჯობესება და 

საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლება განიხილება. ამ მიზნების 

მისაღწევად ყურადღება მახვილდება მთელი რიგი ამოცანების გადაჭრაზე, 

მოქალაქეების ისეთი ციფრული უნარ-ჩვევებისა და შესაძლებლობების განვითა-

რებაზე, როგორიცაა ტექნოლოგიური, კომერციული, ინფორმაციული და საკომუ-

ნიკაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის ინსტალაციისთვის საჭირო ტექნი-

კური უნარები და, ასევე, შესაბამისი უნარების მქონე კვალიფიციური კადრებისა 

და ადეკვატური ადამიანური რესურსის მოზიდვაზე. ელექტრონული მმართვე-

ლობის ტენდენციებს რაც შეეხება, გამოკვეთილია რამდენიმე გლობალური 

ტენდენცია და პერსპექტივის სახით აღნიშნულია, რომ სახელმწიფოს ეფექტური 

ინფორმაციულ-ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა ცხოვრების ხარისხის 

ამაღლების, ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, კონკურენტუნარი-

ანობის ზრდისა და სამეწარმეო საქმიანობისთვის პირობების გაუმჯობესების 

მნიშვნელოვანი ფაქტორი ხდება. 

მესამე თავი − საქართველოში ელექტრონული მმართველობის განვითარების 

დინამიკა გაეროს ელექტრონული მმართველობის განვითარების ინდექსის ბოლო 

ათი წლის კვლევების მიხედვით (ანალიზი) – ეძღვნება მეორეულ ინფორმაციაზე 

დამყარებულ ანალიტიკურ კვლევას, რომელიც მოიცავს გაეროს ელექტრონული 

მმართველობის 2010-2020 წლების კვლევების ანგარიშებში საქართველოს მონაცემ-

თა ანალიზს და მიღებული შედეგების საფუძველზე გამოტანილ დასკვნებს.  

გაეროს გლობალური ელექტრონული მმართველობის განვითარების 

ინდექსი წარმოადგენს ყოვლისმომცველ ინდიკატორს, რომელიც აფასებს ეროვნუ-

ლი სამთავრობო უწყებების მზაობასა და შესაძლებლობას გამოიყენონ ინფორ-
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მაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები მოქალაქეებისთვის სახელმწიფო 

სერვისების მიწოდების უზრუნველყოფის მიზნით. ელ-ჩართულობის ინდექსი კი 

ასახავს ხელისუფლების მზადყოფნას, ახალი ტექნოლოგიების დახმარებით, ხელი 

შეუწყოს მმართველობის პროცესებში მოქალაქეთა ჩართულობას. 

იქიდან გამომდინარე, რომ გაეროს ელექტრონული მმართველობის კვლევა 

ყველაზე სანდო და აღიარებულ წყაროდ მიიჩნევა, ამ კუთხით საქართველოში 

არსებული მდგომარეობისა და პრობლემატიკის შესწავლის მიზნით ჩვენ მიერ, 

გაეროს კვლევებზე დაყრდნობით, გაანალიზებულია ელექტრონული მმართვე-

ლობის განვითარებისა და ელექტრონული ჩართულობის ინდექსების ცალკეული 

კომპონენტების ცვლილებების დინამიკა დროის მოცემულ მონაკვეთში (2010-2020) 

წლების მიხედვით და გამოვლენილია ამ მიმართულებით არსებული პრობლე-

მები; შესწავლილია ქვეყნის ელექტრონული მმართველობის განვითარების დინა-

მიკა, გამოვლენილია მისი სუსტი მხარეები და პროგრესის ხელშემშლელი 

ფაქტორები. 

გაეროს კვლევების დასაწყისში ქვეყანა ინფორმატიზაციისა და ელექტრო-

ნული მმართველობის მხრივ განვითარების დაბალ საფეხურზე იმყოფებოდა (179 

ქვეყანას შორის 153-ე ადგილზე). პირველი პროგრესი 2010 წელს დაფიქსირდა (190 

ქვეყანას შორის მე-100 ადგილი), რაც ელ-მმართველობის განვითარებაზე 

პასუხისმგებელი მთავარი ორგანოს − საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს შექმნას უკავშირდება. მეორე შესამჩნევი პროგრესი 

2012 წელს გამოვლინდა (28 საფეხურით დაწინაურება, 72-ე ადგილი), რომლის 

მიზეზად „ღია მმართველობა პარტნიორობის“ (OGP) საერთაშორისო პროექტში 

საქართველოს გაწევრიანება და ელექტრონული სერვისების დანერგვის სამოქმე-

დო გეგმის განხორციელების დაწყება შეიძლება ჩაითვალოს, რაც აისახა კიდეც 

ქვეყნის ელექტრონული სერვისების განვითარების ინდექსზე. 2014 წლის 

პროგრესი (16 საფეხურით დაწინაურება, 56-ე ადგილი) ძირითადად მხოლოდ 

ინფრასტრუქტურის განვითარების ხარჯზე მოხდა. თუმცა, ასევე, აღსანიშნავია 

ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება არაურბანულ, 

დაშორებულ რეგიონებში. შემდგომ − 2016, 2018 და 2020 წლებში მიუხედავად 

იმისა, რომ ზოგიერთ კომპონენტში შეფასების ქულები გაიზარდა, საქართველოს 

პოზიცია გაეროს გლობალურ რეიტინგში მხოლოდ 61-ე, მე-60 და 65-ე ადგილებით 
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განისაზღვრა, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ განვითარების მხრივ საქართველო სხვა 

ქვეყნებს ჩამორჩა. 

ქვემოთ მოყვანილ გრაფიკზე (1) ასახულია საქართველოს შედეგები ელ-

მმართველობის ინდექსში გაეროს ბოლო ათი წლის კვლევების მიხედვით. 

 

გრაფიკი 1 

 
წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 

ელ-მმართველობის ინდექსის სამივე კომპონენტის განვითარების დინამიკაც 

მეტ-ნაკლებად ცვლადი ხასიათისაა. (იხ. გრაფიკი 2). 

 

გრაფიკი 2 

 
წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 
მოცემულ გრაფიკზე ჩანს, რომ: 

1. ერთ-ერთი ძირითადი კომპონენტის, ადამიანური კაპიტალის მხრივ გაეროს 
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კვლევებში საქართველოს ყოველთვის მაღალი შეფასება ჰქონდა და აქვს; 

2.  ონლაინ სერვისების კომპონენტი თავიდანვე − 2003 წლიდან თითქმის 

დინამიურად ვითარდებოდა. გამონაკლისია 2008, 2010 და 2020 წლების 

მონაცემები, სადაც ამ კომპონენტის შედეგებში კლება ფიქსირდებოდა. 

3. საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურის კომპონენტის 

განვითარება რეალურად 2012 წლიდან იწყება და OGP-ის სამოქმედო გეგმის 

განხორციელებას უკავშირდება. ამ მხრივ მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა, 

ასევე, ქვეყანაში ჯერ ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტისა და შემდეგ 

მობილური ინტერნეტის გავრცელება/განვითარებამ. 

ელექტრონული მმართველობის გლობალური რეიტინგის განმსაზღვრელი 

მეორე ინდექსის − ელ-ჩართულობის ინდექსის − ცვლილების დინამიკის ანალიზმა 

შემდეგი სურათი მოგვცა: 2010 წლის კვლევაში ელექტრონულ მმართველობაში 

მოქალაქეების მონაწილეობის მხრივ საქართველოს 170 ქვეყანას შორის მხოლოდ 

135-ე ადგილი ეკავა. იმ პერიოდში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის და 

გამოყენების, მოქალაქეთა მომსახურებისა და მათი მმართველობითი პროცესში 

ჩართვის კუთხით საქართველო განვითარების დაბალ საფეხურზე იდგა. პირველი 

ყველაზე დიდი პროგრესი 2012 წელს აღინიშნა, როცა საქართველომ 62 

საფეხურით აიწია და მსოფლიო რეიტინგში 73-ე ადგილი დაიკავა. პროგრესი 2014 

წელსაც შენარჩუნდა − ქვეყანამ 24 საფეხურით აიწია 49-ე ადგილზე გადაინაცვლა.  

 

გრაფიკი 3 

 
წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 
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ზემოაღნიშნული წარმატებების მიზეზად საინფორმაციო-საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული პლატფორმების გამოყენება უნდა ჩაითვალოს. 

შემდეგ შემდეგ წლებში ასეთი მიღწევები აღარ ყოფილა, ქვეყანა გლობალურ 

რეიტინგში ელ-ჩართულობის ინდექსის მაჩვენებლით ჯერ 76-ე, შემდეგ კი 87-ე 

ადგილებამდე ჩამოქვეითდა, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ განვითარების ტემპით 

საქართველო სხვა ქვეყნებს ჩამორჩა. (იხ. გრაფიკი 3). 

უშუალოდ ელ-ჩართულობის ინდექსის კომპონენტებს, რაც შეეხება, მათი 

განვითარების დინამიკა კარგად ჩანს ქვემოთ მოცემულ გრაფიკზე: 

 

გრაფიკი 4.  

  
წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ 

 

ელ-ინფორმაციის კომპონენტში საქართველოს ყველაზე კარგი შედეგი 2014 

წელს ჰქონდა, შემდეგ წლებში რეგრესი ფიქსირდებოდა, რის ერთ-ერთ მიზეზად, 

ალბათ, ის უნდა ჩაითვალოს რომ ღია მონაცემების პორტალზე DATA.GOV.GE 

მწირი რაოდენობის მონაცემები იყო ხელმისაწვდომი; 2020 წელს კი მაჩვენებელი 

მცირედით, 4. 45%-ით გაუმჯობესდა. 

ელ-კონსულტაციის კომპონენტი 2020 წლამდე მცირე პროგრესიით ვითარ-

დებოდა. უნდა აღინიშნოს, რომ 2016 წელს საქართველომ მხოლოდ ელ-კონსულ-

ტაციის კუთხით გაიუმჯობესა მდგომარეობა ელ-ჩართულობის რეიტინგში, 

აღნიშნულ კომპონენტში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2018 წელს დაფიქსირდა, 

2020 წელს კი 12.43 ქულით შემცირდა. 
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ელ-გადაწყვეტილების მიღების კომპონენტში ქვეყანას ყველაზე დაბალი 

მაჩვენებლები ჰქონდა 2018 წლამდე. კერძოდ, 2012 და 2016 წლებში - 0%, 2014 

წელს - 11.11%, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არ არსებობდა 

მოქალაქეთა ჩართულობისთვის შექმნილი პლატფორმები. მხოლოდ 2018 წელს 

დაფიქსირდა პროგრესი, როცა მაჩვენებელმა 45.45%-ს მიაღწია. ამის მიზეზად 

მთავრობის მიერ 2017 წელს ელექტრონული პეტიციების პორტალის − 

ICHANGE.GOV.GE გაშვება დასახელდა, რამაც მოქალაქეებს მთავრობისთვის 

პეტიციების წარდგენის საშუალება მისცა. თუმცა, 2020 წელს მაჩვენებელი 18%-ით 

შემცირდა, რაც მოქალაქეთა მონაწილეობაზე ორიენტირებული ელ-

პლატფორმების სიმცირითა და ნაკლებეფექტურობით აიხსნება. 

მეოთხე თავში − საქართველოს მოსახლეობის ციფრული უნარების, ინტერნე-

ტის ხელმისაწვდომისა და სამთავრობო ელექტრონული სერვისებით სარგებლო-

ბის კვლევა − ასახულია დისერტაციის ფარგლებში ჩატარებული რაოდენობრივი 

კვლევა, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს სახელმწიფოსთან ციფრულ დიალოგში 

მონაწილეობისთვის მოქალაქეთა მზაობისა და ქვეყანაში არსებული ციფრული 

უთანასწორობის, ასევე, ინტერნეტისა და სახელმწიფო ელექტრონული სერვისების 

მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულების შესწავლა/გამოვლენა. კვლევის 

მეთოდად შერჩეულია ანკეტირება, ხოლო ინსტრუმენტად გამოყენებულია 

სპეციალურად შემუშავებული ელექტრონული კითხვარი. 

კვლევის შედეგად გამოვლენილია საქართველოს მოსახლეობის ციფრული 

უნარების დონე, ინტერნეტზე წვდომის ხარისხი და ინტერნეტით სარგებლობის 

მიზნები; დადგენილია, თუ რა ადგილი უკავია მიზნებს შორის სამთავრობო 

ელექტრონული სერვისებით სარგებლობას, როგორი სანდოობით სარგებლობენ 

ისინი მოქალაქეთა შორის და, ზოგადად, როგორია მოქალაქეთა დამოკიდებულება 

სახელმწიფო უწყებების ვებგვერდებით სარგებლობის აქტივობებთან დაკავში-

რებით; ჩამოყალიბებულია რამდენიმე პრაქტიკული რეკომენდაცია, რომელთა 

გათვალისწინება, ვფიქრობთ, გარკვეულ წვლილს შეიტანს ქვეყანაში ელექტრო-

ნული მმართველობის სისტემის სრულყოფის საქმეში. 

 

დასკვნა 

ელექტრონული მმართველობა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით 
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მმართველობის პროცესის გაუმჯობესებას გულისხმობს, რაც ერთი მხრივ, 

სახელმწიფოსა და, მეორე მხრივ, მოქალაქეებს და ბიზნესს შორის კომუნიკაციის 

გამარტივებაში, კომფორტულობაში, სისწრაფესა და ეფექტურობაში გამოიხატება. 

სწორედ ამას ელოდება თანამედროვე ინფორმაციული საზოგადოება მთავრო-

ბისგან. 

საქართველო 1997 წლიდან მოყოლებული, საერთაშორისო თუ ადგილობ-

რივი პროექტების საშუალებით ცდილობს ელექტრონული მმართველობის 

დანერგვას და განვითარებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით. იმის დასადგენად, თუ 

როგორ ვითარდებოდა პროცესები და რას მიაღწია საქართველომ ამ 

მიმართულებით, ჩვენ მიერ სისტემატიზებულია ელექტრონული მთავრობის 

ფორმირებისა და ფუნქციონირების პროცესები და გაანალიზებულია გაეროს 

ელექტრონული მმართველობის განვითარების ინდექსის ბოლო ათი წლის (2010-

2020) კვლევების შედეგები. 

იმის გასარკვევად, თუ რა სახის გამოწვევები არსებობს საქართველოში 

მოსახლეობის მომსახურებისა და მმართველობითი პროცესში მათი ჩართულობის 

თვალსაზრისით, როგორია ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეთა მზაობა ხელისუფლებასთან 

ციფრულ დიალოგში მონაწილეობისთვის და რა დონის ციფრული უთანასწორობა 

არსებობს ქვეყანაში, დისერტაციის ფარგლებში ჩატარებულია რაოდენობრივი 

კვლევა: „მოსახლეობის ციფრული უნარების, ინტერნეტის ხელმისაწვდომისა და 

სამთავრობო ელექტრონული სერვისებით სარგებლობის კვლევა“. 

 გაეროს ელექტრონული მმართველობის განვითარების ინდექსის ბოლო ათი 

წლის (2010-2020) კვლევების შედეგების ანალიზმა აჩვენა, რომ 2010 წლისთვის 

საქართველო მხოლოდ ადამიანური კაპიტალის განვითარების კუთხით 

იმსახურებდა კარგ შეფასებას, ხოლო ინფორმატიზაციისა და ელექტრონული 

მმართველობის განვითარების მხრივ დაბალ საფეხურზე იმყოფებოდა; ასევე, 

დაბალი იყო თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვის, გამოყენების, მოქალაქეთა 

მომსახურებისა და მმართველობით პროცესში მათი ჩართულობის მაჩვენებლები. 

მომდევნო წლებში განვითარების დინამიკა მეტ-ნაკლებად ცვლადი იყო. ადამი-

ანური რესურსების კომპონენტის გარდა, რომელიც ყოველთვის დინამიურობით 

ხასიათდებოდა, დანარჩენი კომპონენტების მაჩვენებლები მუდმივად იცვლებოდა, 

იყო წინსვლაც და უკანდახევაც. რაც შეეხება უკანასკნელ წლებს, ამ პერიოდის 
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საქართველოში ელექტრონული მმართველობის სფეროში არსებითი რეფორმები 

არ განხორციელებულა. 

საქართველოს ელექტრონული მმართველობის ინდექსის კომპონენტების 

განვითარების დინამიკის ანალიზმა აჩვენა, რომ: 

 ონლაინსერვისების ინდექსი თავიდანვე - 2003 წლიდან (2008. 2010 და 

2020 წლების გარდა) თითქმის დინამიურად ვითარდებოდა, თუმცა 2020 

წლის კვლევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი კლება სწორედ ამ კომპონენ-

ტში დაფიქსირდა; 

 ICT ინფრასტრუქტურა, რომლის მაჩვენებელიც მოიცავს ინფორმაციას 

ინტერნეტთან წვდომის მქონე მოქალაქეთა რაოდენობაზე და 

ინტერნეტის ხარისხზე, ჩვენ ქვეყანაში რეალურად 2010 წლიდან იწყებს 

განვითარებას ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტისა და შემდეგ მობილური 

ინტერნეტის გავრცელება/განვითარების ფონზე. თუმცა, ინტერნეტ მომ-

ხმარებელთა პროცენტული წილი კვლავ დაბალია. ICT-ინფრასტრუქ-

ტურის არასათანადო განვითარება თავისთავად წარმოადგენს ელ-

მმართველობის დანერგვის ერთ-ერთ უმთავრეს ხელშემშლელ ფაქტორს. 

მაგრამ ეს არ არის ქვეყნის უმთავრესი ბარიერი, რადგან იგივე მაჩვენებ-

ლების მქონე ქვეყნები ელ-მმართველობის გლობალური ინდექსით 

ჩვენზე ბევრად წინ არიან; 

 საქართველოში, ასე თუ ისე, არსებობს G2C ელ-მმართველობის განხორ-

ციელებისთვის საჭირო როგორც ინფრასტრუქტურა, ისე ელექტრონული 

სერვისები, მაგრამ მოქალაქეთა დამოკიდებულება სახელმწიფო ელექ-

ტრონული პორტალების მიმართ პასიურია, რაზეც მეტყველებს მთავარი 

სამთავრობო პორტალების მომხმარებელთა დაბალი მაჩვენებლები; 

 ადამიანური კაპიტალის მხრივ გაეროს კვლევებში საქართველოს ყოველ-

თვის მაღალი შეფასება ჰქონდა და აქვს. თუმცა, 2020 წლის გლობალურ 

რეიტინგში საქართველო იმ ქვეყნების სიაში მოხვდა, რომლებშიც განვი-

თარებული ადამიანური კაპიტალის მიუხედავად, სუსტი სატელეკომუ-

ნიკაციო ინფრასტრუქტურის გამო, პროგრესი შესუსტებულია. 

ელექტრონული ჩართულობის ინდექსის კომპონენტების განვითარების 

დინამიკის ანალიზის შედეგების თანახმად: 
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 2012-2014 წლებში ინფორმაციო-კომუნიკაციურ ტექნოლოგიებზე დაფუძნე-

ბული პლატფორმების გამოყენებამ ელ-ჩართულობის ინდექსის მაჩვენე-

ბელი გაზარდა, მაგრამ მომდევნო წლებში საჯარო ინფორმაციის ელექტრო-

ნული ხელმისაწვდომობის კუთხით მცირედი რეგრესი განიცადა, რაც ღია 

მონაცემების პორტალზე DATA.GOV.GE განთავსებული ინფორმაციის 

სიმწირით შეიძლება აიხსნას. თუმცა უკანასკნელი-2020 წლის მონაცემებით 

მდგომარეობა 4. 45%-ით არის გაუმჯობესებული; 

 მიუხედავად იმისა, რომ ელ-ჩართულობის მხრივ ბოლო შეფასება მცირე-

დით - 0.06 ერთეულით გაუმჯობესდა, საქართველოს რეიტინგი 11 პოზიცი-

ით დაქვეითდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ განვითარების ტემპით საქართველო 

სხვა ქვეყნებს ჩამორჩება; 

 ელ-კონსულტაცია ანუ რამდენად აქვთ მოქალაქეებს საჯარო პოლიტიკის 

შემუშავების პროცესში ჩართვის შესაძლებლობა, ცვლადი დინამიკით 

ვითარდება, ბოლო მონაცემებით მაჩვენებელი 12. 43 ერთეულით არის 

შემცირებული; 

 ელ-გადაწყვეტილების მიღების კრიტერიუმში საქართველოს ყოველთვის 

ძალიან დაბალი მაჩვენებლები ჰქონდა, 2016 წ – 0%. თუმცა, 2018 წ. 45%-მდე 

გაიზარდა, რაც სავარაუდოდ, 2017 წლის ბოლოს მთავრობის მიერ 

ელექტრონული პეტიციების პორტალის, ICHANGE.GOV.GE გაშვებას 

შეიძლება დაუკავშირდეს. მაგრამ 2020 წლისთვის ქვეყნის მაჩვენებელი 

კვლავ შემცირდა 18%-მდე, რაც შესაძლოა უკავშირდებოდეს გადაწყვეტი-

ლების მიღების პროცესში მოქალაქეთა მონაწილეობაზე ორიენტირებული 

ელ-პლატფორმების ნაკლებეფექტურობასა და სიმცირეს; 

 ქვეყნის მთავარ გამოწვევას წარმოადგენს ე.წ. „ციფრული უთანასწორობა“, 

რაც ნიშნავს ელექტრონული მმართველობის არათანაბარ განვითარებას 

ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების დონეებზე, ასევე, ინტერ-

ნეტის არათანაბარ ხელმისაწვდომობას მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფები-

სათვის. „ციფრული უთანასწორობა“, ერთი მხრივ, ნეგატიურად აისახება 

ქვეყნის ელ-მმართველობის რეიტინგზე და მეორე მხრივ, მოსახლეობისა და 

ხელისუფლების „ორმხრივი“ კომუნიკაციის პროცესზე; 

 დღევანდელ სამყაროში ინტერნეტ ტექნოლოგიების როლის ზრდასთან 
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ერთად, იზრდება კიბერ თავდასხმების საშიშროებაც. ამიტომ კიბერ დაცუ-

ლობის უზრუნველყოფის გარეშე წარმოუდგენელია სამთავრობო ელექ-

ტრონული სერვისების გამართული ფუნქციონირება და საზოგადოების 

ნდობის მოპოვება. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს განცდილი 

დიდი კიბერთავდასხმების შემდეგ, მთავრობის ძალისხმევით, საქართვე-

ლომ კიბერუსაფრთხოების გაძლიერების საკითხში მნიშვნელოვან წინ-

სვლას მიაღწია. 2018 წლის მონაცემებით, საქართველო მსოფლიოს იმ 10 

ქვეყანას შორის მოხვდა, რომელთაც კიბერ უსაფრთხოების სტანდარტები 

მაღალ საფეხურზე აქვთ აყვანილი და საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო 

კავშირის (ITU) კიბერ უსაფრთხოების გლობალურ ინდექსში ყველაზე 

მაღალი ქულები აქვთ მიღებული. სამწუხაროდ, 2020 წლის მონაცემებით 

საქართველოს მაჩვენებელი ამ მიმართულებით მკვეთრად გაუარესდა და 

ქვეყანამ კიბერუსაფრთხოების ინდექსის რეიტინგში მე-8 ადგილიდან 55-ე 

ადგილზე გადაინაცვლა. 

სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში ჩატარებული რაოდენობრივი კვლევის 

- „საქართველოს მოსახლეობის ციფრული უნარების, ინტერნეტის ხელმისაწ-

ვდომისა და სამთავრობო ელექტრონული სერვისებით სარგებლობის კვლევის“ - 

შედეგებითაც დასტურდება, რომ საქართველოში კვლავ არსებობს ციფრული 

უთანასწორობა, რაზეც მეტყველებს შემდეგი: 

o მოსახლეობის დიდი ნაწილი ჯერაც ვერ სარგებლობს ელექტრონული 

სერვისებით, განსაკუთრებით, სოფლებში და ქალაქის ტიპის დასახლებებში 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომი-

სიის 2021 წლის ანგარიშის თანახმად, ინტერნეტ მომსახურება ხელმისაწ-

ვდომია საქართველოს ყველა ქალაქსა და დაბაში; 

o მოსახლეობაში ციფრული უნარების უკმარისობა და ვებგვერდებზე პირადი 

წვდომის უქონლობა შეინიშნება, რაც ციფრული უთანასწორობის კიდევ 

ერთი მაჩვენებელია; 

o მოსახლეობის ციფრული უნარების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა ამ ეტაპზე 

დამაკმაყოფილებლად შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა არასაკმარისია და 

ახლო პერსპექტივაში სერიოზული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას ამ 

მიმართულებით, განსაკუთრებით რეგიონების მოსახლეობისთვის; 
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o სამთავრობო ვებგვერდების გამოყენება სათანადოდ არ არის დამკვიდ-

რებული მოქალაქეთა ონლაინ პრაქტიკაში, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ 

ქართველ ონლაინმომხმარებლებში ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი ინტერესი 

სახელმწიფო ვებგვერდების მიმართ, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს: 

სახელმწიფო ელექტრონული სერვისების საჭიროების ვერ გაცნობიერებით, 

ნდობის ნაკლებობით, არასაკმარისი ციფრული უნარებით და პერსონა-

ლური მონაცემების არგამჟღავნების სურვილით. 

o საჯარო მმართველობაში ჩართულობისა და გადაწყვეტილებათა მიღებაში 

მონაწილეობის უფლებების შესახებ, მართალია, მოქალაქეთა დიდ ნაწილს 

სმენია, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი და სახელმწიფოს მხრიდან ამ 

მიმართულებით უნდა გაძლიერდეს მუშაობა მოქალაქეთა ცნობიერების 

ამაღლებისა და პრაქტიკაში გამოყენების გააქტიურების კუთხით; 

o სამთავრობო ვებგვერდებით მოსარგებლე მოქალაქეთა უმრავლესობა მეტ-

ნაკლებად კმაყოფილია ელექტრონული მომსახურებით, მაგრამ არსებობს 

საწინააღმდეგო მოსაზრებებიც. სახელმწიფო დაწესებულების მხრიდან 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უარის თქმა ან ინფორმაციის მოწოდებისგან 

თავის არიდება, კითხვაზე პასუხის დაგვიანება ან არასრულყოფილი 

პასუხის გაცემა მოცემული დაწესებულების არაეფექტიან მუშაობაზე და 

მდგომარეობის სასწრაფოდ გამოკეთების აუცილებლობაზე მიუთითებს. 

რეკომენდაციები 

  ზემოთ მოცემული დასკვნების საფუძველზე ჩამოყალიბებულია რამდენიმე 

რეკომენდაცია, რომელთა მიხედვით საჭიროა: 

 ელექტრონული მმართველობის უახლესი საერთაშორისო ტენდენციებისა 

და ინოვაციური მიდგომების გათვალისწინებით, ქვეყნის ერთიანი ხედვისა 

და ამოცანების მომცველი ელექტრონული მმართველობის სტრატეგიის 

შემუშავება;  

 ღია მონაცემების ხელმისაწვდომობის ერთიანი სტანდარტების დანერგვა და 

გაუმჯობესება; 

 ინტერნეტის გავრცელების არეალის გაზრდა და მასზე საყოველთაო 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით, რეგიონებში; 

 მეტი საჯარო ონლაინ სერვისის დანერგვა, მათზე ხელმისაწვდომობის 
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გამარტივება, გამოყენების წახალისება. სერვისების მიწოდების ხარისხის 

გაუმჯობესება, რაც შესამჩნევად გაზრდის ფაქტებსა და მონაცემებზე 

დაყრდნობით მიღებული გადაწვეტილებების მნიშვნელობა და, მასთან 

ერთად, მოქალაქეთა ნდობას ხელისუფლებისადმი;  

 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის გააქტი-

ურებისა და ონლაინ სერვისების გამოყენების შესახებ მათი ცნობიერების 

ამაღლების მიზნით მედია-საშუალებების, პეტიციების, ფორუმების და 

სხვათა უფრო აქტიურად გამოყენება; 

 „ციფრული უთანასწორობის“ აღმოფხვრა საქართველოს რეგიონებში ელ-

მმართველობის სისტემების დანერგვის გააქტიურებით. იქიდან გამომდინა-

რე, რომ ციფრული უთანასწორობა არა მხოლოდ ინტერნეტ კავშირის არარ-

სებობას ნიშნავს, არამედ იმასაც, რომ მოქალაქეებმა შეიძლება შეგნებულად 

თქვან უარი მის გამოყენებაზე მოტივაციის არქონისა და ინტერესის 

ნაკლებობის გამო, ამიტომ საჭიროა თანამედროვე ტექნოლოგიებით საჯარო 

მმართველობის იმ დონემდე უზრუნველყოფა, რაც განაპირობებს აქტიურ 

კომუნიკაციას საჯარო მმართველობის ორგანოებსა და მისი სერვისების 

მიმღებებს შორის და, ამ გზით აამაღლებს მოქალაქეთა ინტერესს და 

მოტივაციას სამთავრობო პორტალებით სარგებლობისა და ქვეყნის 

განვითარების საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი 

ჩართულობის თვალსაზრისით. 

 აღსანიშნავია, რომ ელ-მმართველობის მნიშვნელობა კარგად გამოჩნდა 

დღევანდელ რეალობაში, COVID-19 პანდემიის დროს, როცა სოციალური დისტან-

ციის ფონზე განსაკუთრებით საჭირო აღმოჩნდა განვითარებული ციფრული 

სამთავრობო სერვისები, ელ-პლატფორმები და ინოვაციები. 

ამგვარად, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ხალხის მომსახუ-

რება – ის მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომელიც უზრუნველყოფს ხარისხიან და 

ეფექტიან სახელმწიფო მართვის სისტემას და საზოგადოების დინამიურ სოცი-

ალურ-ეკონომიკურ თუ პოლიტიკურ განვითარებას. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

საგანმანათლებლო პროგრამით გათვალისწინებული სამეცნიერო-

კვლევითი  კომპონენტის სახით შესრულებულია 2 თემატური სემინარი და 

თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევის შედეგების ამსახველი 3 კოლოკვიუმი. 

 

კოლოკვიუმები: 

1. საჯარო მმართველობაში გამოყენებული ზოგიერთი თანამედროვე 

ტექნოლოგია; 

2. თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების დანერგვისა და 

განვითარების ეტაპები საქართველოს საჯარო მმართველობაში; 

3. ელექტრონული მმართველობა, როგორც ინოვაციური მართვის 

სისტემის უმნიშვნელოვანესი თანამედროვე ფორმა. 

  

დისერტაციის ძირითადი დებულებები ასახულია ავტორის მიერ 

გამოქვეყნებულ შემდეგ პუბლიკაციებში: 

 

1. რუსუდან შამუგია, თამარ რევაზიშვილი. საჯარო მმართველობაში 

გამოყენებული ზოგიერთი თანამედროვე ტექნოლოგიის შესახებ. 

სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 

(ისტორია,თეორია, პრაქტიკა)”, № 3 (59), 2021. გვ. 20-29. 

2. რუსუდან შამუგია. ელექტრონული მმართველობის განვითარების 

მიზნები, ამოცანები და ძირითადი ტენდენციები საქართველოში. 

,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია,თეორია, პრაქტიკა)”, № 1 

(61), 2022. გვ. 62-67. 

3. რუსუდან შამუგია. თანამედროვე ტექნოლოგიების როლი საჯარო 

მმართველობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. მონოგრაფიების სერიიდან 
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