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Perspectives of establishment of e-governance by using blockchain technology in 

Georgia 

Abstract 

 In the modern epoch, the development of digital technologies has raised 
new challenges and tasks in front of the states management systems. Digital 
technologic progress has led to the change of paradigm of the states and has 
significantly influenced on the sphere of management. The issue of development 
of electronic governance has become a priority direction of the agenda for each 
state. In this regard, the exception is neither Georgia. 
 E-governance is a tool for sustainable development of the state governance 
that ensures the transformation of state governance using modern digital 
technologic innovations. For Georgia, one of the most important challenges is to 
introduce/develop a sustainable system of electronic governance, which will be 
able to implement effective governance throughout the country. 
 On the background of high-tech development of the 21st century, digital 
transformation in each state goes at different speed and in different sequences. 
This process is related to the integration of digital technologies to the state 
management, which provide the growth of the potential, efficiency and 
effectiveness of governance.  
 The present dissertation work is dedicated to the development of the model 
for an effective e-governance system, which is based on modern digital innovative 
technology - Blockchain. Consequently, dynamically developing blockchain 
technology and the prospect of introduction the effective e-governance system by 
using this technology are one of the most important issues for Georgia. 
 It is noteworthy that technologic innovations has made not only electronic 
governance as a new standard of the state management, but electronic democracy 
and electronic participation. Unlike e-governance, which is created "above" in 
order to improve the effective functioning of the state apparatus, electronic 
democracy is oriented on the participation of the society in the political processes, 
the initiative of the state management from the "lower" part (from the society). 
Mediatory between the electronic governance and the electronic democracy is the 
electronic participation. The work discuses the essence and role of e-governance, 
electronic democracy and e-participation in modern state management, as well as 
their interaction issues. 
 We have discussed the best practice of the countries in the world for the 
implementation of the e-governance and international legal framework, also 
development trends of e-governance. We have identified advantages and 
disadvantages of e-governance, as well as a factors acting on the implantation of its 
sustainable system. 
 In this paper, we analyze the digital innovative technology - blockchain - a 
common global database for the encrypted, decentralized and chronologic data 
collection, their verification and maintenance. We present - its essence, history, 
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working principles, types, introduction problems, as well as advantages and 
disadvantages. Within the survey carried out in July, 2020, we have studied a joint 
project of LEPL National Agency of the Public Registry and the company Bitfury, 
which includes the use of blockchain in the registration of real estate, in particular, 
storage of information about the real estate registration in secured system. Georgia 
is one of the first countries in the world in the direction of introduction 
blockchain technology. Accordingly, the efficiency of the use of this technology in 
the Georgian reality, are shown in conducted survey and the results and their 
analysis are outlined in this paper. 
 The paper identifies the core issues of the development of sustainable 
system of e-governance based on the cognitive approach. By considering strong 
and weak sides of e-governance system, its opportunities and threats, the SWOT 
analysis has been carried out. On basis of literature analysis and expert 
assessments, we offer a number of factors, which in our opinion, define the 
external, boundary and internal fields of e-governance. We present the expert 
system of the interaction of factors and the methodology for building cognitive 
models. Research process of e-governance system, as the hardly formalizable 
system, belongs to the complex intellectual process. In order to support this 
process, it is necessary to establish new approaches for the development of formal 
models and problem-solving methods. Thus, cognitive approach toward modeling 
and management of hardly formalizable system is directed against the 
development of formal models and methods that will aid the intellectual moment 
of decision making process. In this paper, we have designed the cognitive model of 
formation, evaluation and analysis of scenarios for the sustainable development of 
e-governance system on base of blockchain. 
 We hope that the work will have practical application in order to improve 
the efficiency in running the managerial processes, as in the state (public) 
institutions, also in local self-government bodies. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

XXI საუკუნე ხასიათდება ციფრული ტექნოლოგიების სწრაფი 

განვითარებითა და მათი დანერგვით სხვადასხვა სფეროში. თანამედროვე 

სახელმწიფო მართვის სისტემა ტექნოლოგიური განვითარებისა და 

ცვლილებების ფონზე, მუდმივად მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშე 

დგას, რაც განაპირობებს მის ფუნქციონირებას მოდერნიზაციის პირობებში. 

მოდერნიზაცია მოითხოვს, რომ სახელმწიფო მმართველობა იყოს მოქნილი, 

ეფექტიანი, ინოვაციური, სერვისზე, საზოგადოებასა და რესურსების 

ოპტიმალურ გამოყენებაზე ორიენტირებული. ამასთან, აუცილებლად 

დაცულ უნდა იქნას სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპები და 

ადამიანის უფლებები. სახელმწიფო მართვამ მაქსიმალურად უნდა 

წაახალისოს ინიციატივა და ხელი შეუწყოს თანამედროვე ინოვაციურ 

მიდგომებს. 

ტექნოლოგიური ინოვაციების გამოყენებას სახელმწიფო მართვით 

პროცესებში ეფუძნება ელექტრონული მმართველობა, რომელიც  

უზრუნველყოფს სახელმწიფო მმართველობის ტრანსფორმაციას და 

სახელმწიფო მმართველობის მდგრადი განვითარების ინსტრუმენტია.  

ციფრულ ეპოქაში, ეფექტიანი სახელმწიფო მართვა წარმოუდგენელია 

ელექტრონული მმართველობის გარეშე. საქართველოს 2021-2024 წლების 

სამთავრობო პროგრამის - „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“ 

ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად სწორედ ელექტრონული მმართველობის 

განვითარება რჩება. ამ მიზნით შემუშავდება ქვეყნის რიგით მეორე 

ციფრული მმართველობის სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა. 

მთავრობის მიზანია, ერთი მხრივ, საჯარო უწყებებში შიდა პროცესების 

გაციფრულება მეტი ეფექტიანობისათვის და დისტანციური სერვისების 

კიდევ უფრო მეტად დახვეწა და გაფართოება ხელმისაწვდომობისა და 

ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, ხოლო მეორე მხრივ, მოქალაქეებისა და 

ბიზნესისათვის გამარტივებული, მომხმარებელზე ორიენტირებული და 

ხარისხიანი ელექტრონული სახელმწიფო სერვისების შეთავაზება 
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ინფორმაციული უსაფრთხოებისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.1 

საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლამ ცხადყო, რომ ელექტრონული 

მმართველობის მდგრადი სისტემის დანერგვისათვის საქართველომ 

არაერთი დაბრკოლება უნდა გადალახოს, რათა მიუახლოვდეს დასავლურ 

სტანდარტებს და შეძლოს მათი სრული დანერგვა. ინოვაციურ 

ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ელექტრონული მმართველობის 

დანერგვის საკითხი, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ დონეზე, 

ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს.  

ამ ფონზე, თანამედროვე დინამიკურად განვითარებადი  ბლოკჩეინ 

ტექნოლოგია და ამ ტექნოლოგიის გამოყენებით ელექტრონული 

მმართველობის სისტემის მდგრადი და ეფექტიანი მოდელის 

შექმნის/დანერგვის პერსპექტივა, საქართველოსთვის ერთ-ერთი 

პრიორიტეტული და აქტუალური საკითხია.  

კვლევის მეცნიერული სიახლე. ნაშრომში შემოთავაზებულია 

მონაცემთა ბაზა და ელექტრონული მმართველობის სისტემის გარე, 

სასაზღვრო და შიგა ფაქტორების კლასიფიკაცია, აღნიშნული ფაქტორების 

ურთიერთგავლენის ექსპერტული სისტემა. შემუშავებულია ბლოკჩეინის 

ბაზაზე ელექტრონული მმართველობის სისტემის მდგრადი განვითარების 

სცენარების ანალიზის, შეფასებისა და ფორმირების კოგნიტიური მოდელი. 

კვლევის ჰიპოთეზა. ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენებით იზრდება 

ელექტრონული მმართველობის ეფექტიანობა. 

კვლევის ობიექტი და საგანი. კვლევის ობიექტია ელექტრონული 

მმართველობის სისტემები, ხოლო საგანია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე 

დაფუძნებული ელექტრონული მმართველობა, რომელიც უზრუნველყოფს 

სახელმწიფო მმართველობის ეფექტიანობას. 

კვლევის მიზანია: ეფექტიანი ელექტრონული მმართველობის 

სისტემის  მოდელის  შემუშავება. 

1 სამთავრობო პროგრამა 2021-2024 „ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისათვის“, 
დეკემბერი, 2020, გვ. 46.   
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კვლევის ძირითადი ამოცანებია:  

 ელექტრონული მმართველობის, ელექტრონული დემოკრატიისა და 

ელექტრონული ჩართულობის კონცეფციის წარმოშობის, განვითარებისა და 

ურთიერთმიმართების თეორიული ასპექტების შესწავლა-ანალიზი; 

 ელექტრონული მმართველობის საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლა-

ანალიზი; 

 ციფრული ინოვაციური ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის შესწავლა-ანალიზი; 

 საქართველოში ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული და 

რეალიზებული პროექტის კვლევა და ანალიზი; 

 ელექტრონული მმართველობის სისტემაზე მოქმედი ფაქტორების 

გამოვლენა;  

 ელექტრონული მმართველობის სისტემაზე მოქმედ ფაქტორებს შორის 

ურთიერთკავშირის დადგენა და ზეგავლენის ხარისხის განსაზღვრა; 

 ელექტრონული მმართველობის სისტემაზე მოქმედი ფაქტორების გარე, 

სასაზღვრო და შიგა ველების განსაზღვრა; 

 ელექტრონული მმართველობის სისტემის მდგრადი განვითარების 

სცენარების ფორმირება, ანალიზი და შეფასება; 

 ბლოკჩეინის ბაზაზე ელექტრონული მმართველობის სისტემის 

კოგნიტიური მოდელის შემუშავება. 

კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძველი. ელექტრონული 

მმართველობა, როგორც კვლევის ობიექტი, მიეკუთვნება რთულ, ძნელად 

ფორმალიზებად სისტემას, რომლის არსებული დონის პირდაპირი შეფასება 

შეუძლებელია.  

შესაბამისად, კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, განხორციელდა მისი 

შესწავლა სხვადასხვა საშუალების, მიდგომისა და მეთოდის გამოყენებით.  

კვლევა ეფუძნება ისეთ მეთოდებს, როგორებიცაა:   ანალიზის და სინთეზის, 

მათემატიკურ-იმიტაციური მეთოდები, ექსპერტული შეფასებები, 

სიღრმისეული ინტერვიუ და გრაფთა თეორია.  სადისერტაციო ნაშრომის 

პირველი, მეორე და მესამე თავები ეფუძნება ანალიზის მეთოდს, მეორე და 

მესამე თავები თავის მხრივ, ექსპერტულ შეფასებებს, სინთეზისა და 
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სიღრმისეული ინტერვიუს მეთოდებს. მესამე თავი, ასევე ეფუძნება 

მათემატიკურ-იმიტაციურ მეთოდს და გრაფთა თეორიას.  

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. თეორიული 

თვალსაზრისით, ნაშრომი მნიშვნელოვანია, რადგან მასში გაანალიზე-

ბულია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის მნიშვნელობა მმართველობით სფეროში, 

განსაზღვრულია ელექტრონული მმართველობის მდგრადი განვითარების 

აქტუალური საკითხები, ასევე შემოთავაზებულია ელექტრონული 

მმართველობის სისტემის ეფექტიანი მოდელის აგების კოგნიტიური 

მიდგომა და მდგრადი განვითარების სცენარები.  

პრაქტიკული თვალსაზრისით, შემოთავაზებული მიდგომა 

დაეხმარება სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმართველობის 

ორგანოებს ელექტრონული მმართველობის მიმართულებით პოლიტიკის  

განვითარება-გაუმჯო-ბესებაში, ასევე ამ მიმართულებით ხელს შეუწყობს 

ხარვეზების აღმოფხვრის პროცესს.  

ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა. სადისერტაციო ნაშრომი 

შედგება 162 ნაბეჭდი გვერდისაგან და მოიცავს შესავალს, ლიტერატურის 

მიმოხილვას, სამ თავს, თერთმეტ ქვეთავს, დასკვნასა და რეკომენდაციებს, 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხასა და დანართებს. 

 

ნაშრომის შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი I. სახელმწიფო მმართველობის ციფრული ტრანსფორმაციის 

თანამედროვე  ტენდენციები 

1.1.  ელექტრონული მმართველობის არსი თანამედროვე სახელმწიფო 

მართვაში 

1.1.1.  ელექტრონული მმართველობის განვითარების ტენდენციები, 

საერთაშორისო საკანონმდებლო ჩარჩოსა და პრაქტიკის ანალიზი 

1.1.2. ელექტრონული მმართველობის დანერგვის საკვანძო საკითხები 
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1.2. ელექტრონული დემოკრატია, როგორც ციფრული ტრანსფორმაციის 

ახალი ფორმა  

1.3. ელექტრონული ჩართულობის როლი თანამედროვე სახელმწიფო 

მმართველობაში 

თავი II.  ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის ზოგადი დახასიათება და მისი 

გამოყენების  პერსპექტივა  ელექტრონულ  მმართველობაში 

2.1.   ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის ცნება, არსი, განვითარების ისტორია და                          

მუშაობის პრინციპები  

2.2.   ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის დანერგვის პრობლემები 

2.3.   ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის უპირატესობები და ნაკლოვანებები  

თავი  III. კოგნიტიური მიდგომა ელექტრონული მმართველობის მდგრადი 

სისტემის დანერგვის კვლევასა და მოდელირებაში  

3.1.  SWOT - ანალიზი  

3.2.  ელექტრონული მმართველობის სისტემაზე მოქმედი ფაქტორების გარე, 

სასაზღვრო და შიგა ველები 

3.3. კოგნიტიური მოდელირება, როგორც მდგრადი ელექტრონული 

მმართველობის სისტემის განვითარების ინსტრუმენტი (კოგნიტიური რუკა 

და მოდელირების სცენარები) 

დასკვნა, გამოყენებული ლიტერატურა, დანართები. 

 

ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 
 

საქართველოსათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა  

ელექტრონული მმართველობის მდგრადი სისტემის დანერგვა/ 

განვითარების საკითხი, რომლის მეშვეობით შესაძლებელი იქნება 

ეფექტიანი მმართველობის განხორციელება ქვეყნის მასშტაბით. 

წინამდებარე სადისერტაციო ნაშრომი ეძღვნება ეფექტიანი 

ელექტრონული მმართველობის სისტემის მოდელის შემუშავებას, 

რომელსაც საფუძვლად უდევს თანამედროვე ციფრული ინოვაციური 

ტექნოლოგია - ბლოკჩეინი.  
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ნაშრომის შესავალში განსაზღვრულია კვლევის აქტუალურობა, 

სიახლე, ჰიპოთეზა, მიზნები, ამოცანები, მეთოდოლოგია და თეორიულ-

პრაქტიკული მნიშვნელობა, ასევე ჩამოყალიბებულია საკვლევი თემის 

საკვანძო საკითხები. 

ლიტერატურის მიმოხილვაში ნაშრომის თემატიკიდან გამომდინარე, 

წარმოდგენილია და გაანალიზებულია როგორც ქართველი, ისე უცხოელი 

ავტორების სამეცნიერო ლიტერატურა, პუბლიკაციები, სადისერტაციო 

შრომები, ევროკავშირისა და გაეროს მნიშვნელოვანი დოკუმენტები, 

მოქმედი საკანონმდებლო ბაზა, ასევე მოძიებულია ვებ-გვერდებიდან 

ინფორმაცია, რომელიც შეეხება საკვლევ საკითხს და ქმნის მისი შესწავლის 

საფუძველს.  

საკვლევ თემასთან დაკავშირებული წყაროები, ავტორისეული 

მოსაზრებებისა და ექსპერტთა შეფასებების გათვალისწინებით,  

წარმოადგენს მნიშვნელოვან მონაცემთა ბაზას ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის 

გამოყენებით ელექტრონული მმართველობის, როგორც სახელმწიფო 

მმართველობის ახალი სტანდარტის შესწავლის, ანალიზის, შეფასების და 

ეფექტიანი მოდელის ფორმირების თვალსაზრისით. ნაშრომში 

წარმოდგენილი ყველა წყარო დაკავშირებულია სადისერტაციო 

თემატიკასთან, მნიშვნელოვანია და საინტერესო.  

ნაშრომის პირველ თავში „სახელმწიფო მმართველობის ციფრული 

ტრანსფორმაციის თანამედროვე ტენდენციები“ განხილულია 

ელექტრონული მმართველობის, ელექტრონული დემოკრატიისა და 

ელექტრონული ჩართულობის არსი და როლი თანამედროვე სახელმწიფო 

მართვაში, გაანალიზებულია მათი ურთიერთმიმართების საკითხები. 

ნიშანდობლივია, ის ფაქტი, რომ ტექნოლოგიურმა ინოვაციებმა დასაბამი 

მისცეს არა მხოლოდ ელექტრონულ მმართველობას, როგორც სახელმწიფო 

მართვის ახალ სტანდარტს, არამედ ელექტრონულ დემოკრატიას და 

ელექტრონულ ჩართულობას.  

ელექტრონული მმართველობისაგან განსხვავებით, რომელიც იქმნება 

„ზევიდან“ სახელმწიფო აპარატის ეფექტური ფუნქციონირების 

10 
 



გასაუმჯობესებლად, ელექტრონული დემოკრატია ორიენტირებულია 

საზოგადოების უფრო აქტიურ ჩართვაზე პოლიტიკურ პროცესებში, სახელ-

მწიფოს მართვის „ქვევიდან“ (საზოგადოებიდან) მომდინარე ინიციატივაზე. 

ელექტრონულ მმართველობასა და ელექტრონულ დემოკრატიას შორის 

შუალედურ რგოლს წარმოადგენს ელექტრონული ჩართულობა.  

ამავე თავში, გაანალიზებულია მსოფლიო ქვეყნების საუკეთესო 

პრაქტიკა ელექტრონული მმართველობის დანერგვის კუთხით და 

საერთაშორისო საკანონმდებლო ჩარჩო, ასევე ელექტრონული 

მმართველობის განვითარების ტენდენციები.  

ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ევროკავშირის ქვეყნების 

ელექტრონული მმართველობის განვითარების ტენდენცია არის მზარდი. 

სამოქმედო გეგმებით გათვალისწინებულმა საკითხებმა მათი შესრულების 

თვალსაზრისით დადებითი შედეგები აჩვენა. კერძოდ, ინოვაციური 

ტექნოლოგიების განვითარებამ, განაპირობა ელექტრონული 

მმართველობის გამოყენების მასშტაბების ზრდა და სერვისების 

ხელმისაწვდომობა ევროკავშირის ფარგლებში. გაიზარდა სახელმწიფო 

მართვის ეფექტიანობა, ასევე საზოგადოების უფლებები და 

შესაძლებლობები როგორც ციფრული სერვისების მიღების, ისე 

პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვის თვალსაზრისით.  

მიუხედავად მზარდი ტენდენციებისა, ევროკავშირი მიდის იმ 

დასკვნამდე, რომ ციფრული ტრანსფორმაციისათვის აუცილებელია 

ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების მიმართულებით პოტენციალის 

გაძლიერება, რაც გულისხმობს ციფრული უნარების განვითარებას, 

ციფრული შესაძლებლობების ოპტიმალურ გამოყენებას, 

კიბერუსაფრთხოების, მონაცემთა და ციფრული უფლებების დაცვას, 

საიმედოობის  უზრუნველყოფას, ინოვაციური ტექნოლოგიების/ 

ბლოკჩეინის დანერგვას, შესაბამისი ინფრასტრუქტურის (ინოვაციური 

ცენტრების) შექმნას და ა.შ.   

გაანალიზებული საერთაშორისო პრაქტიკის და ქართული რეალობის 

გათვალისწინებით, ნაშრომის პირველ თავში გამოვლენილია 
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ელექტრონული მმართველობის უპირატესობები და ნაკლოვანებები, 

აგრეთვე ელექტრონული მმართველობის ეფექტიანი სისტემის დანერგვაზე 

მოქმედი ფაქტორები. 

ნაშრომის მეორე თავში „ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის ზოგადი 

დახასიათება და მისი გამოყენების პერსპექტივა ელექტრონულ 

მმართველობაში“ გაანალიზებულია ციფრულ-ინოვაციური ტექნოლოგია 

ბლოკჩეინი - შიფრით დაცული დეცენტრალიზებული მონაცემების 

ქრონოლოგიურად შეგროვების, მათი დადასტურებისა და შენახვის 

ერთიანი გლობალური ბაზა.  ჩამოყალიბებულია მისი არსი, ისტორია, 

მუშაობის პრინციპები, ტიპები, დანერგვის პრობლემები, ასევე 

უპირატესობები და ნაკლოვანებები.  

შესწავლილია, 2020 წლის ივლისში ჩატარებული კვლევის ფარგლებში, 

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოსა და კომპანია Bitfury-ის 

ერთობლივი პროექტი, რომელიც გულისხმობს ბლოკჩეინის გამოყენებას 

უძრავი ქონების რეგისტრაციის მიმართულებით, კერძოდ, უძრავი ქონების 

რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციის შენახვას დაცულ სისტემაში. 

საქართველო ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის დანერგვის კუთხით ერთ-ერთი 

პირველია მსოფლიოში. შესაბამისად, რამდენად ეფექტიანია ამ 

ტექნოლოგიის გამოყენება ქართულ რეალობაში, ცხადყო სსიპ საჯარო 

რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ჩატარებულმა კვლევამ. კვლევით 

დადგინდა, რომ:   

• ბლოკჩეინი ძვირადღირებული ტექნოლოგიაა. იმისთვის, რომ კერძო 

და სახელმწიფო სექტორი მზად იყოს მომავალში ბლოკჩეინ პროექტების 

რეალიზაციისათვის, საჭიროა ტექნოლოგიური განვითარებისათვის 

საბიუჯეტო დაფინანსებისა და ინვესტიციების ზრდა.  

• ბლოკჩეინ სისტემაში, ანუ ყველაზე დიდ გლობალურ ქსელში 

ინფორმაციის შენახვა, ტრადიციულ, ცენტრალიზებულ სერვერებთან 

შედარებით, დამატებითი საერთაშორისო დონის უსაფრთხოებაა. 

შესაბამისად, ბლოკჩეინში შენახული ინფორმაცია უფრო დაცულია, 

ვიდრე ტრადიციულ სერვერზე.  
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• ბლოკჩეინში პრაქტიკულად გამორიცხულია დაცული ინფორმაციის 

გაყალბება, თეორიული დაშვება შეიძლება არსებობდეს, თუ ქსელში 

ჩართული კომპიუტერების 51% მოექცა ერთი მომხმარებლის კონტროლის 

ქვეშ. შესაბამისად, კონკრეტული სფეროს სპეციფიკის გათვალისწინებით, 

თუ მოხდება ინფორმაციის შენახვა ბლოკჩეინში, ამ ინფორმაციის 

გაყალბების შესაძლებლობა პრაქტიკულად არ არსებობს.  

• ნდობის ამაღლების მიმართულებით საკმაოდ კარგი შედეგებით 

ხასიათდება ბლოკჩეინის პროექტი. ბლოკჩეინში ამონაწერების 

განთავსების მიმართ მოქალაქეები დიდ სანდოობას იჩენენ.  შესაბამისად, 

სხვა სფეროში ბლოკჩეინ პროექტის განხორციელება აამაღლებს 

საზოგადოების ნდობას უწყების მიმართ, რაც სახელმწიფოსთვის მეტად 

ავტორიტეტული საკითხია, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ისე 

საერთაშორისო დონეზე.  

• საჯარო რეესტრისთვის ბლოკჩეინის გამოყენების პირველი ფაზა 

შემოიფარგლა ამონაწერების შენახვით ბლოკჩეინში, ხოლო მეორე და 

საბოლოო ფაზა იქნება სმარტ-კონტრაქტების დანერგვა. მხარეებს 

შეეძლებათ უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა რეესტრში მისვლის გარეშე, 

დისტანციურად. პირველ ფაზის განხორციელებისთვის არ იყო 

აუცილებელი საკანონმდებლო ცვლილებები, ხოლო მეორე ფაზის 

განხორციელება, მხოლოდ საკანონმდებლო ცვლილებებით იქნება 

რეალური.   

  აღნიშნულიდან, შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ თითოეული 

უწყების სპეციფიკის გათვალისწინებით, ბლოკჩეინ პროექტები შესაძლოა 

რამდენიმე ფაზაში განხორციელდეს, რაც დადებითად აისახება  

უწყების/დაწესებულების სამუშაო პროცესზე. ის უფრო მოქნილი და 

ეფექტიანი გახდება.  

• ბლოკჩეინის გამოყენებას სჭირდება საკანონმდებლო ცვლილებები, 

მით უფრო სმარტ-კონტრაქტების ეტაპზე. იურისპრუდენცია ის სფეროა, 

რომელსაც მნიშვნელოვნად შეცვლის ტექნოლოგიური პროგრესი. 

კოდირების სამართალზე, უკვე მიმდინარეობს მუშაობის პროცესი 
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ამერიკაში, ევროპასა და ჩინეთში. საქართველოს კანონმდებლობაში, 

ჯერჯერობით არ გვაქვს ჩანაწერები ამ მიმართულებით. ამდენად, 

შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ საჭიროა ამ მიმართულებით 

საკანონმდებლო  ინიციატივაზე მუშაობა და კანონმდებლობის დახვეწა, 

რადგან ხშირ შემთხვევაში, ტექნოლოგიური განვითარება, უკან 

მოიტოვებს ხოლმე სამართლებრივ მხარდაჭერას. 

ნაშრომის მესამე თავში „კოგნიტიური მიდგომა ელექტრონული 

მმართველობის მდგრადი სისტემის დანერგვის კვლევასა და 

მოდელირებაში“ განსაზღვრულია კოგნიტიური მიდგომის საფუძველზე 

ელექტრონული მმართველობის მდგრადი სისტემის განვითარების 

საკვანძო საკითხები. ელექტრონული მმართველობის სისტემის ძლიერი და 

სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების გათვალისწინებით 

ჩატარებულია SWOT ანალიზი.  

ელექტრონული მმართველობის, როგორც SWOT-ანალიზის ობიექტის 

ძლიერი და სუსტი მხარეების, შესაძლებლობებისა და საფრთხეების 

გამოვლენა განხორციელდა ამ ობიექტზე მოქმედი შიგა და გარე 

ფაქტორების შესწავლა-ანალიზის საფუძველზე.  

ასეთ ფაქტორებს მიეკუთვნებიან: ეკონომიკური, პოლიტიკური, 

სოციალური, ტექნიკური, სამართლებრივი და ეკოლოგიური ფაქტორები. 

თავის მხრივ, აღნიშნული ფაქტორები იყოფა ქვეფაქტორებად, რომლებსაც 

აქვს როგორც პირდაპირი, ისე ირიბი გავლენა ელექტრონულ 

მმართველობაზე და მის მდგრადობაზე. 

ლიტერატურის ანალიზისა და ექსპერტთა შეფასებების საფუძველზე, 

შემოთავაზებულია რიგი ფაქტორები, რომლებიც ჩვენი აზრით, 

განსაზღვრავს  ელექტრონული მმართველობის გარე, სასაზღვრო და შიგა 

ველებს. 

 
 
 
 
 
 

14 
 



ნახაზი 1. 
გარე, სასაზღვრო და შიგა ველების ფაქტორები2 

ასევე, წარმოდგენილია კოგნიტიური მოდელის აგების 

მეთოდოლოგია. ელექტრონული მმართველობის სისტემის, როგორც 

ძნელად ფორმალიზებადი სისტემის კვლევის პროცესი, მიეკუთვნება 

რთულ ინტელექტუალურ პროცესს. აღნიშნული პროცესის მხარდასაჭერად 

აუცილებელია ფორმალური მოდელების შემუშავების ახალი მიდგომები და 

პრობლემების გადაჭრის მეთოდები. სწორედ, კოგნიტიური მიდგომა 

მოდელირებისადმი და ძნელად ფორმალიზებადი სისტემების 

მართვისადმი მიმართულია ფორმალური მოდელებისა და მეთოდების 

2 წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ. 
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შემუშავებისაკენ, რომელიც ხელს უწყობს გადაწყვეტილების მიღების 

ინტელექტუალურ პროცესს. ნაშრომის ამ თავში, შემუშავებულია 

ბლოკჩეინის ბაზაზე ელექტრონული მმართველობის სისტემის მდგრადი 

განვითარების სცენარების ანალიზის, შეფასებისა და ფორმირების 

კოგნიტიური მოდელი. მოცემულია რამდენიმე სცენარი, კერძოდ:  
 

სცენარი 1  

პირველი სცენარის თანახმად, მმართველ ფაქტორებად, ანუ 

ფაქტორებად, რომელთა მართვით შესაძლებელია მოდელში პროცესების 

მართვა, შერჩეულია: 9. ბიუჯეტი; 23. საზოგადოების ნდობის დონე 

ხელისუფლების მიმართ; 25. ხელისუფლებისა და საზოგადოების 

უკუკავშირი/უკუკავშირის მარეგულირებელი კანონმდებლობა - სასურ-

ველი ცვლილების ტენდენციებით შემდეგი მიზნებისათვის: 1. ელე-

ქტრონული მმართველობის მდგრადობა; 10. ბლოკჩეინ ტექნოლოგია; 26. 

მონაცემთა დაცვა; 29. ინვესტიციები; 30. უსაფრთხოება; 31. ინფორმაციის 

საიმედოობა; 34. საერთაშორისო იმიჯი, 35. სამართლებრივი 

უზრუნველყოფა. 
 

დიაგრამა 1. 
ფაქტორების საწყისი მნიშვნელობების და მმართველი ზემოქმედების შედეგები3 

 

3 წყარო: შედეგები მიღებულია ავტორის მიერ. 
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სცენარში, სადაც გათვალისწინებულია ბლოკჩეინ ტექნოლოგია (10), 

მოდელირების შედეგების თანახმად მივიღეთ, რომ მისი გამოყენებით 

მნიშვნელოვნად იზრდება ელექტრონული მმართველობის მდგრადობის 

დონე (1), გაუმჯობესებულია მონაცემთა დაცვის დონე (26), ზრდადი 

ტენდენცია შეინიშნება ინვესტიციების განხორციელებისა (29) და 

ინფორმაციის საიმედოობის (31) მიმართულებით, ასევე უმჯობესდება 

უსაფრთხოების საკითხი (30), იზრდება ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯი (34) 

და სამართლებრივი უზრუნველყოფის (35) გაძლიერების დონე.  
 

სცენარი 2 

მეორე სცენარის თანახმად, მმართველ ფაქტორებად ასევე შერჩეულია: 

9. ბიუჯეტი; 23. საზოგადოების ნდობის დონე ხელისუფლების მიმართ; 25. 

ხელისუფლების და საზოგადოების უკუკავშირი/უკუკავშირის მარეგული-

რებელი კანონმდებლობა - სასურველი ცვლილების ტენდენციებით 

შემდეგი მიზნებისათვის: 1. ელექტრონული მმართველობის მდგრადობა; 

26. მონაცემთა დაცვა; 29. ინვესტიციები; 30. უსაფრთხოება; 31. 

ინფორმაციის საიმედოობა; 34. საერთაშორისო იმიჯი, 35. სამართლებრივი 

უზრუნველყოფა.  

 
დიაგრამა 2.  

ალგორითმის მუშაობის შედეგები4 

 

4 წყარო: შედეგები მიღებულია ავტორის მიერ. 
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აღნიშნულ სცენარში არ არის გათვალისწინებული ბლოკჩეინ 

ტექნოლოგია. მოდელირების შედეგების თანახმად მივიღეთ, რომ 

ელექტრონული მმართველობის მდგრადობის დონე (1), როდესაც მასზე არ 

შეინიშნება ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გავლენა, მისი პროგნოზირებადი 

მნიშვნელობა მიზნობრივთან მიმართებაში არის გაუარესებული. 

გაუარესებულია პროგნოზირებადი პარამეტრების მნიშვნელობები, 

მიზნობრივ მნიშვნელობებთან მიმართებაში სხვა პარამეტრებისთვისაც, 

კერძოდ,  მონაცემთა დაცვის დონე (26), უსაფრთხოება (30) და ინფორმაციის 

საიმედოობა (31) ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯი (34), სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის (35) საკითხი. რაც შეეხება ინვესტიციებს (29), აქ 

დაგეგმილთან შედარებით არ არის გაუარესებული მონაცემები. 

ზემომოყვანილი სცენარების საფუძველზე შესაძლებელია დავასკვნათ, 

რომ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენებით იზრდება ელექტრონული 

მმართველობის ეფექტიანობა. 

 

დასკვნა და რეკომენდაციები 

 

თანამედროვე პირობებში, თითოეული სახელმწიფო მიისწრაფვის 

ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით გააუმჯობესოს მმართველობის 

პროცესი და დანერგოს ელექტრონული მმართველობის მდგრადი სისტემის 

ეფექტიანი მოდელი. 

საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლისა და ქართული რეალობის 

გათვალისწინებით, შესაძლებელია ითქვას, რომ ელექტრონული 

მმართველობის დანერგვის პროცესს სჭირდება კომპლექსური მიდგომა. 

მასზე მოქმედებს მრავალი ფაქტორი. ამ ფაქტორთა განსაზღვრისა და 

ანალიზის გარეშე ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროცესი 

წარიმართება ხარვეზებით და იქნება წარუმატებელი.  

მოცემული ნაშრომის ფარგლებში შესწავლილ და გაანალიზებულ იქნა 

ელექტრონული მმართველობის, ელექტრონული დემოკრატიისა და 

ელექტრონული ჩართულობის ურთიერთმიმართების თეორიული 
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ასპექტები - ანალიზის შედეგად დადგინდა, რომ ელექტრონული 

მმართველობა თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით 

უზრუნველყოფს სახელმწიფო მმართველობის ტრანსფორმაციას, რაც 

გულისხმობს მართვის პროცესის გაციფრულებას. ელექტრონული 

მმართველობა ხელს უწყობს სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის 

ურთიერთკავშირს, რაც ერთი მხრივ, დაკავშირებულია  საზოგადოები-

სათვის ციფრული სერვისების მიწოდებასთან, ხოლო მეორე მხრივ, 

საზოგადოების პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობასთან.  

ელექტრონული მმართველობისაგან განსხვავებით, ელექტრონული 

დემოკრატია გულისხმობს საზოგადოებასა და სახელმწიფოს შორის 

კავშირს და ორიენტირებულია ელექტრონული გზით საზოგადოების აქტი-

ურ ჩართვაზე პოლიტიკურ პროცესებში. ქვეყანაში ელექტრონული 

დემოკრატიის განვითარების დონე მაღალია, თუ: 1. არსებობს 

პოლიტიკური ნება საზოგადოების პოლიტიკურ პროცესებში 

ჩართულობაზე; 2. არსებობს საზოგადოების ნდობა ხელისუფლების 

მიმართ; 3. ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთკავშირის 

პროცესი არის გამჭვირვალე. აღსანიშნავია, რომ ელექტრონული გზით 

ჩართულობა, შეიძლება განხორციელდეს სხვადასხვა ფორმით, თუმცა 

ელექტრონული ჩართულობა ყოველთვის არ არის დაკავშირებული 

პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობასთან და გადაწყვეტილებების 

მიღებასთან.  

მაშასადამე, ელექტრონული მმართველობა არის მექანიზმი, რომელიც 

ხელს უწყობს საზოგადოების პოლიტიკური კულტურის ზრდას, 

პოლიტიკური გადაწყვეტილებების ლეგიტიმურობას, მმართველობის 

მოქნილობას, გამჭვირვალობასა და ეფექტიანობას.  

ნაშრომის ფარგლებში შესწავლილი საერთაშორისო პრაქტიკისა და 

საკანონმდებლო ჩარჩოს ანალიზი საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ 

ცალკეული რეკომენდაციები ელექტრონული მმართველობის სისტემის 

ეფექტიანობის გაზრდის და მდგრადი დანერგვა-განვითარების 
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მიმართულებით. ჩვენ მიერ შემუშავებულია საერთაშორისო 

გამოცდილებაზე დაყრდნობით, შემდეგი რეკომენდაციები:  

1. ელექტრონული მმართველობის დანერგვა-განვითარების პროცესში 

უმნიშვნელოვანესია ICT ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხი. ICT 

ინფრასტრუქტურის არასათანადო დონეზე განვითარება ხელშემშლელი 

ფაქტორია ელექტრონული მმართველობის დანერგვისათვის. შესაბამისად, 

აუცილებელია ქვეყანაში არსებული ციფრული უთანასწორობის დაძლევა 

და ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისი პოლიტიკის გატარება 

მათ შორის 5G მომსახურების განვითარების, რადიოსიხშირული სპექტრის 

ხელმისაწვდომობის კუთხით, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს 

ინტეგრაციის პროცესის დაჩქარებას ევროკავშირის ქვეყნების ერთიან 

ციფრულ ბაზართან. 

2. ელექტრონული მმართველობის ფორმირებისათვის კიბერ-

უსაფრთხოება უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. ციფრული ტექნოლოგიების 

განვითარებასთან ერთად ნებისმიერი სახელმწიფო, ვალდებულია დაიცვას 

საკუთარი კიბერსივრცე კიბერშეტევებისგან, კიბერშეტევების რისკის 

შესამცირებლად: აუცილებელია, მიღებულ იქნას საკანონმდებლო 

ნორმატიული აქტები როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე, 

რომლებიც მოახდენენ ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო/ციფრული 

ტექნოლოგიების დანაშაულებრივი მიზნით გამოყენების შემთხვევაში 

წამოჭრილი პრობლემის რეგულირებას. ასევე უნდა შეიქმნას 

ინფორმაციული უსაფრთხოების ისეთი სისტემა, რომლის დროსაც 

ნებისმიერი კიბერშეტევის საზიანო შედეგები მინიმუმამდე იქნება 

შემცირებული და ასეთი შეტევის შემდეგ უმოკლეს ვადებში იქნება 

შესაძლებელი ინფორმაციული ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების 

აღდგენა. საქართველოს კიბერუსაფრთხოების 2021-2024 წლების რიგით 

მესამე ეროვნული სტრატეგია და მისი სამოქმედო გეგმა, ხაზს უსვამს 

ხელსაყრელი გარემოს შექმნის საკითხს ელექტრონული მმართველობის 

განვითარებისათვის 5G, ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებისა და ხელოვნური 

ინტელექტის განვითარების ფონზე.  
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3. ციფრულ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ელექტრონული 

მმართველობის დანერგვა-განვითარების საკითხი მჭიდრო კავშირშია 

სახელმწიფო პოლიტიკურ ნებასთან. შესაბამისად, ევროკავშირის 

პრაქტიკის გათვალისწინებით, აუცილებელია სახელმწიფომ უზრუნ-

ველყოს ელექტრონული მმართველობის განვითარებისა და მისი ეფექტიანი 

ფუნქციონირებისათვის შესაბამისი ინვესტიციების განხორციელება და 

დაფინანსების გამოყოფა, სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების 

შემუშავება, ასევე შესაბამისი ნორმატიული ბაზის შექმნა. ვფიქრობთ, 

საქართველოს 2021-2024 წლების სამთავრობო პროგრამით „ევროპული 

სახელმწიფოს მშენებლობისთვის“ გათვალისწინებული საკითხი რიგით 

მეორე ციფრული მმართველობის სტრატეგიის და შესაბამისი სამოქმედო 

გეგმის შემუშავების შესახებ, ქართული რეალობისათვის მეტად 

მნიშვნელოვანია. 

მოცემული ნაშრომის ფარგლებში გაანალიზდა ბლოკჩეინ 

ტექნოლოგია და შესწავლილ იქნა ამ ტექნოლოგიის გამოყენებით სსიპ 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ რეალიზებული პროექტი. 

კვლევის შედეგად, შესაძლებელია შემდეგი მიგნებების ფორმულირება: 

• ბლოკჩეინი ძვირადღირებული ტექნოლოგიაა. 

• ბლოკჩეინ სისტემაში, ანუ ყველაზე დიდ გლობალურ ქსელში 

ინფორმაციის შენახვა, ტრადიციულ, ცენტრალიზებულ სერვერებთან 

შედარებით, დამატებითი საერთაშორისო დონის უსაფრთხოებაა.  

• ბლოკჩეინში პრაქტიკულად გამორიცხულია დაცული ინფორმაციის 

გაყალბება.  

• ნდობის ამაღლების მიმართულებით საკმაოდ კარგი შედეგებით 

ხასიათდება  ბლოკჩეინის პროექტი. შესაბამისად, სხვა სფეროში ბლოკჩეინ 

პროექტის განხორციელება აამაღლებს საზოგადოების ნდობას უწყების 

მიმართ, რაც სახელმწიფოსთვის მეტად ავტორიტეტული საკითხია.  

• საჯარო რეესტრისთვის ბლოკჩეინის გამოყენების პირველი ფაზა 

შემოიფარგლა ამონაწერების შენახვით ბლოკჩეინში, ხოლო მეორე და 

საბოლოო ფაზა იქნება სმარტ-კონტრაქტების დანერგვა. აღნიშნულიდან 
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გამომდინარე, თითოეული უწყების სპეციფიკის გათვალისწინებით, 

ბლოკჩეინ პროექტები შესაძლოა რამდენიმე ფაზაში განხორციელდეს.  

• ბლოკჩეინის გამოყენებას სჭირდება საკანონმდებლო ცვლილებები, 

მით უფრო სმარტ-კონტრაქტების ეტაპზე. იურისპრუდენცია ის სფეროა, 

რომელსაც მნიშვნელოვნად შეცვლის ტექნოლოგიური პროგრესი. 

საქართველოს კანონმდებლობაში, ჯერჯერობით არ გვაქვს ჩანაწერები ამ 

მიმართულებით. ამდენად, საჭიროა საკანონმდებლო ინიციატივაზე 

მუშაობა და კანონმდებლობის დახვეწა, რადგან ხშირ შემთხვევაში, 

ტექნოლოგიური განვითარება, უკან მოიტოვებს ხოლმე სამართლებრივ 

მხარდაჭერას. 

ვფიქრობთ, საქართველოში, ბლოკჩეინის გამოყენებით ელექტრონული 

მმართველობის დანერგვა დაკავშირებულია საიმედოობასთან, 

დაცულობასთან, ის გვაძლევს შესაძლებლობას, შევამციროთ ბიუროკრატია, 

საბიუჯეტო ხარჯები, კორუფციული რისკები, გავზარდოთ სახელმწიფო 

მმართველობის ეფექტიანობა, ეს კი საწინდარია იმისა, რომ დავიმკვიდროთ 

ღირსეული ადგილი ინოვაციურ სახელმწიფოთა შორის. 

კვლევის ფარგლებში დადგენილია, რომ ელექტრონული 

მმართველობის ეფექტიანი სისტემის დანერგვა დაკავშირებულია 

კომპლექსურ მიდგომასთან. შესაბამისად: 

კვლევის საწყის ეტაპზე განხორციელდა ექსპერტულ ცოდნაზე 

დამყარებით ელექტრონულ მმართველობაზე მოქმედი ფაქტორების 

დადგენა (92 ფაქტორი), მათ შორის, ურთიერთკავშირისა და ზეგავლენის 

ხარისხის განსაზღვრა, ასევე ფაქტორების გარე, სასაზღვრო და შიგა 

ველების  ფორმირება და ფაქტორთა სისტემური ანალიზი. 

კვლევის შემდეგ ეტაპზე, კოგნიტიური მიდგომის საფუძველზე 

შემუშავებულ იქნა ბლოკჩეინის ბაზაზე ელექტრონული მმართველობის 

სისტემის მდგრადი განვითარების სცენარების ფორმირების, ანალიზისა და 

შეფასების კოგნიტიური მოდელი. ნაშრომში შემოთავაზებულია ელექტრო-

ნული მმართველობის სისტემის მდგრადი განვითარების სხვადასხვა 

22 
 



სცენარი. დადგენილია, რომ ბლოკჩეინი მკვეთრად ზრდის ელექტრონული 

მმართველობის სისტემის ეფექტიანობას.  

ბლოკჩეინის ბაზაზე ელექტრონული მმართველობის სისტემის 

ეფექტიანი მოდელის დანერგვა უნდა განვიხილოთ, როგორც ქვეყნის 

მდგრადი განვითარების კონცეფციის შემადგენელი ნაწილი.  

 

ნაშრომის აპრობაცია 
  

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საგამოცდო 

კომისიაში დაცულ იქნა ორი თემატური სემინარი და სამი კოლოკვიუმი. 

 

I    კოლოკვიუმი:  ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის ზოგადი დახასიათება - არსი, 

ისტორია და მუშაობის პრინციპები, 2020წ. 

II კოლოკვიუმი: ბლოკჩეინ ტექნოლოგია: დანერგვის პრობლემები, 

უპირატესობები და ნაკლოვანებები, 2020წ. 

III კოლოკვიუმი: დემოკრატია და მმართველობა ციფრულ ეპოქაში 

(ახალი ფორმები და პერსპექტივები), 2021წ.  
 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები გამოქვეყნებულია 

შემდეგ პუბლიკაციებში:  

1. კანდელაკი ნ., „ტექნოლოგიური ინოვაციები სახელმწიფო 

მმართველობის ტრანსფორმაციის კონტექსტში (ბლოკჩეინ 

ტექნოლოგია: დანერგვის პრობლემები, უპირატესობები და 

ნაკლოვანებები)“,  საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი 

სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“ ISSN2587-4713, ტომი 104, 6-9 2021, 

გვ. 124-136. 

2. კანდელაკი ნ., „ელექტრონული მმართველობის სისტემის მდგრადი 

განვითარების მოდელის შემუშავების კოგნიტური მიდგომა“, 

რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 

„განათლება“ ISSN2346-8300, №3(34) 2021, გვ. 100-103. 
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3. კანდელაკი ნ., „ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის გამოყენების 

პერსპექტივები ელექტრონულ მმართველობაში“,  საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის მულტიდისციპლინური რეფერირებადი 

სამეცნიერო შრომების კრებული „შრომები“ ISSN1512-0996, №3(513) 

2019, გვ. 11-18. 

 

სადისერტაციო ნაშრომთან დაკავშირებული დებულებები, ასევე 

წარდგენილი იყო შემდეგ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე:  

1. კანდელაკი ნ., „ბლოკჩეინ ტექნოლოგია და მისი მომავალი 

ელექტრონულ მმართველობაში“, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, 

საქართველოს პარლამენტარიზმის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საქართველოს 

პარლამენტარიზმი - 100“, საქართველო, ქ.თბილისი, 2019 წელი. 

2. კანდელაკი ნ., „ბლოკჩეინ ტექნოლოგიის დანერგვის პერსპექტივები 

თანამედროვე განათლების სისტემაში“, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია, საქართველო, ქ. თბილისი, 2019 წელი. 
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