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Abstract 

21st century is the period of digital revolution, which enhanced the improvement of 

electronic services and therefore creation of electronic government. A key characteristic 

of this era is digital politics, requiring the development of human-centered models of 

socioeconomics processes. 

The operative decision-making and instant responses to challenges represent the 

matter of the utmost importance in the modern society. The main purpose of electronic 

systems through the digitalization is to organize the information necessary for recording 

and reporting, creating the simplified basis of assessing the current situation adequately 

and making the right decisions.  

The electronic services and their reporting functionality allow management to 

obtain information regarding the resources timely and plan the future based on analysis. 

This process is in the need of constant digital transformation, which is closely linked to 

socio-economic system, electronic services, electronic document management systems 

and remote decision-making processes. The characteristic of this process is the 

participation of IT specialists in the management of socio-economic processes. 

Although their values, communication style or outlook may not match to management, 

the situation assessment, and preparation of technical and strategic solutions are key 

elements of effective e-governance. Nowadays, in the field of public administration, the 

main challenge is that the process of digitalization of a specific service and ensuring the 

protection can’t be done simultaneously. The solution of this problem can be found in 

the concept of digital transformation and cyber security compatibility that must serve 

as a basis for the transformed management.  

The paper presents the essence of digital transformation and its role in the 

development of e-government system. The key issues of the digital transformation 

theory in the system of socioeconomic development are analyzed. International best 

practices and characteristics of digital transformation of Georgia in the conditions of e-

governance are generalized. The basics of digital transformation are identified, tools for 

ensuring transformation are selected, and a theoretical model for managing digital 

transformation process is developed through the scenario approach.  

Qualitative and quantitative research has been conducted in order to highlight the 

trends regarding problem identification and solution providing. According to this 

research, we have analyzed the basics of the inefficiency of digital transformation in the 

Georgian public sector.  
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Lack of stuff motivation  and qualifications (37.1%), vague distribution of 

functions (24,5%), lack of support in professional development (19,9%) and low level 

of development of e-services (17,9%) are significant problems that were among those 

10 main challenges mentioned by the respondents The research assessed the current 

attitudes and perceptions of public servants towards electronic systems. However, 

demand from the society appeared in questions about the availability of e-services. The 

majority of respondents (82,1%) believes that the development of e-services is an 

indicator of management efficiency in the public sector. Therefore, the primary task is 

to separate the functions and responsibilities of the personnel which are involved in the 

process of creating, implementing and integrating e-services, to use modern 

management methodologies, to improve the user feedback system.  

Based on the information requested from the Ministry of Defense of Georgia, 

situation before and after introduction of the electronic document management system 

(Eflow) has been studied. This system allows the exchange information in the units, 

delegation of tasks and correspondence. It regulates the case management process, 

simplifies communication and saves material resources. Research of the data showed 

that Eflow has increased document movement process about 4 times. In-depth 

interviews with experts and statistical analysis showed that the process is not completed 

with the properly running software and trained staff. It is necessary to constantly update 

and adapt to the challenges. Properly planned e-governance has the potential to 

effectively deliver and manage services.  

To achieve the efficiency of a e-governance, a theoretical model of digital 

transformation has been developed based on agile methodology. The model implies the 

existence of a cross-functional team and the standardization of responsibility-oriented 

functions in the management process. Also, tasks are designed for relatively small 

activities and deadlines. It is important to have an entity that will help public 

administrators to overcome the obstacles caused by technological processes, will be 

responsible for refining, accelerating and modernizing processes. It can also identify 

and evaluate the risks, and develop a process-related risk plan with a formalized and 

systematic approach.    

The main elements of the model are:  

 Chief digital transformation officer in each ministry (level of deputy minister); 

 A governmental deliberative body with high coordination functions with Prime 

Minister; 
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 Legal support and unified guidelines (framework); 

 Implemented digital platforms for public services; 

 Continues training of IT skills; 

 Strengthen public-private cooperation; 

 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

სადისერტაციო კვლევის აქტუალობას განაპირობებს ციფრული 

ტექნოლოგიების აქტიური შეღწევა თანამედროვე საზოგადოების ცხოვრება-

ში. მსოფლიოს ყველა სახელმწიფოს, მათ შორის საქართველოს ხელისუფ-

ლებას ელექტრონული მმართველობის კონცეფციის ფარგლებში გაცნობიე-

რებული აქვს დიგიტალიზაციისა და ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესე-

ბის დაჩქარების აუცილებლობა. ეს პროცესი შესაბამის ანალიტიკურ და 

მეცნიერულ-მეთოდურ განვითარებას მოითხოვს.  

ციფრული ეკონომიკა, ელექტრონული მომსახურების სერვისები და 

საჯარო მართვის პროცესი გრძელვადიანი პერსპექტივაში საჭიროებს 

კვლევას და ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესების ყოვლისმომცველ 

ანალიზს. დღეს, ციფრული ტრანსფორმაცია მასობრივ ფენომენად იქცა და ამ 

მიმართულებით მოძრაობა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ 

ინდივიდუალური ორგანიზაციების, არამედ სახელმწიფოებისა და 

რეგიონებისთვის. თუ საქართველოს ინტერესს გავითვალისწინებთ, 2030 

წლისთვის ევროპული ციფრული ათწლეულის კურსის მიმართულებით, 

ნათელი ხდება ევროკავშირის ნორმებისა და სტანდარტებისადმი 

შესაბამისობისა და მათთან დაახლოების მექანიზმების კვლევის საჭიროება. 

საქართველო აპირებს 2024 წელს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი 

გააკეთოს. იმისათვის, რომ ინტეგრაცია სრულყოფილი იყოს, რეკომენდი-

რებულია ელექტრონული სისტემები წარმატებით იყოს დანერგილი, 

გამჭირვალეობა და ღიაობა გაზრდილი, მოქალაქეებისთვის ინფორმაციაზე 

წვდომა გაუმჯობესებული.  

მნიშვნელოვანია თანამედროვე საჯარო მმართველობის მეთოდოლო-

გიამ გადაიაზროს მიდგომები, შეეცადოს ტექნოლოგიების დანერგვით თუ 



6 

ბიზნეს-პროცესების მართვის ოპტიმიზაციით მარტივად ადაპტირებადი 

გახდეს და რაც მთავარია იზრუნოს სამომავლო განვითარებაზე. 

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ თითქმის ყველა სამეცნიერო კვლევა თუ 

პროგნოზი თანხმდება, რომ „მომავლის“ პროფესიები უკავშირდებიან 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებს და მასთან დაკავშირებული საკითხები 

დღითიდღე უფრო აქტუალური გახდება. 

ზოგადად, ციფრული ტრანსფორმაცია მჭიდრო კავშირშია 

სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების, ელექტრონული სერვისიზაციის, 

ელექტრონული საქმისწარმოებისა დისტანციურად გადაწყვეტილების 

მომზადების ტენდენციასთან. ასეთ პირობებში, საჯარო მმართველობითი 

ურთიერთობები და მისი განხორციელების მექანიზმი არასაკმარისად 

შესწავლილია, რაც პრობლემათა იდენტიფიკაციის, პროცესის შეფასების და 

მართვის ინსტრუმენტების განვითარების საჭიროებას განაპირობებს. 

კვლევის მიზანია: სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის ციფრული 

ტრანსფორმაციის პროცესის მართვის მეთოდოლოგიური საფუძვლების 

შესწავლა და თეორიულ-პრაქტიკული მოდელის შემუშავება; 

 ამოცანებია:  

1. საჯარო სექტორში არსებული გამოწვევების შესწავლა და ციფრუ-

ლი ტრანსფორმაციის ტერმინოლოგიური აპარატის დამუშავება;  

2. მეთოდოლოგიური მიდგომის დამუშავება ციფრული პლატფორ-

მების ფორმირებისა და განვითარებისთვის ელექტრონული 

მმართველობის პირობებში; 

3. ციფრული ტრანსფორმაციის წანამძღვრების გამოვლენა და 

სისტემატიზირება; 

4. რაოდენობრივი და თვისებრივი კვლევის განხორციელება 

ციფრული ტრანსფორმაციის სისტემის განვითარების მიდგომის 

შესამუშავებლად; 

5. სერვისული ურთიერთქმედების ახალი ინსტრუმენტების 

სისტემატიზაცია; 

6. ციფრული ტრანსფორმაციის მართვის მოდელის შემუშავება 
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ელექტრონული მმართველობის მოქალაქეებზე სტრატეგიული 

ორიენტაციის გათვალისწინებით; 

7. დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავება ერთიანი ციფრუ-

ლი პლატფორმისა და ტრანსფორმაციის მართვის მოდელის დანე-

რგვის ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად.  

კვლევის ობიექტი და საგანი. კვლევის ობიექტია - ელექტრონული 

მმართველობის პროცესში ციფრული ტრანსფორმაციით გამოწვეული 

სტრუქტურული ცვლილებები; 

კვლევის საგანია - სოციალურ-ეკონომიკური და მართვითი 

ურთიერთობები, რომლებიც წარმოიშობა ელექტრონული მმართველობის 

სისტემის დანერგვის პროცესში. ასევე, ელექტრონული მმართველობის 

პროცესთან დაკავშირებული გამოწვევები; 

კვლევის მეთოდოლოგია. სადისერტაციო კვლევის მეთოდოლოგიურ 

საფუძველს წარმოადგენს ქართველი და უცხოელი მკვლევარების და 

სპეციალისტთა სამეცნიერო ნაშრომები საჯარო მმართველობის თეორიის 

სფეროში, აგრეთვე სამეცნიერო-პრაქტიკული კვლევები ინსტიტუციური 

ტრანსფორმაციების, ელექტრონული მმართველობის, ინოვაციების 

მართვის, სოციალურ-ეკონომიკური სისტემების განვითარების, ციფრულ 

ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სერვისების  მოდერნიზაციის სფეროში.  

კვლევის მეთოდოლოგია ფორმულირებულია ზოგადმეცნიერული 

პრინციპებისა და  ციფრული ტრანსფორმაციის მიდგომების საფუძველზე.  

ციფრული ტრანსფორმაცია ჩვენს შემთხვევაში გულისხმობს საჯარო მარ-

თვის სფეროში ახალი ტექნოლოგიების დანერგვის პროცესთან დაკავშირე-

ბული თეორიული პოსტულატების სისტემას და სამეცნიერო ცოდნის  

კომპლექსურ ანალიზს.  

ციფრული ტრანფორმაციის მიდგომებია: პროცესიული, დარგობრივი 

და ტექნოლოგიური. 

პროცესიული მიდგომა წარმოადგენს საჯარო მართვის დეკომპოზი-

ციას, რომლის შედეგად მართვის თითოეული ელემენტი დასაშვები 

ინსტრუმენტების გამოყენებით ტრანსფორმირდება.  
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დარგობრივი მიდგომის საფუძველს წარმოადგენს ტრანსფორმირე-

ბადი სისტემის  დარგთაშორისი კავშირები. ეს მიდგომა მაღალი ტექნო-

ლოგიების დანერგვის უზრუნველსაყოფად  სახელმწიფოს, ბიზნეს 

სექტორის, სამეცნიერო საზოგადოების, საერთაშორისო პარტნიორობის 

ძალისხმევათა ინტეგრირების საშუალებას იძლევა.  

ტექნოლოგიური მიდგომა, როგორც სახელწოდებიდან ჩანს, საფუძ-

ველს იღებს ტექნოლოგიათა ერთობლიობიდან, რომელთა დანერგვა და 

რეალიზაცია უზრუნველყოფს ციფრულ ტრანსფორმაციას.  

გამოყენებულ მიდგომათა ერთიანობა წარმოადგენს დინამიურ 

სისტემას და შეიძლება იცვლებოდეს ციფრული ტექნოლოგიებისა და 

ციფრული სივრცის გაფართოებასთან დაკავშირებით.  

 კვლევის პროცესში გამოყენებულია ზოგადმეცნიერული და სპეცია-

ლური მეთოდები: სისტემური ანალიზის; კომპარატიულ-შედარებითი; 

პოლიტიკურ-სამართლებრივი; თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევის, 

სტრატეგიულ-მმართველობითი; ორგანიზაციულ-სტრუქტურული მოდე-

ლირების და სხვა. 

  ჩვენს მიერ შერჩეული მეთოდები და მიდგომები ერთობლიობაში 

ქმნის ე.წ. ციფრული პლატფორმის კონცეფციას, რომლის საფუძველზე 

შესაძლებელია სოციალურ-ეკონომიკური სისტემის ციფრული 

ტრანსფორმაციის პროცესის მართვის  ეფექტურობის უზრუნველყოფა. 

ნაშრომის სამეცნიერო სიახლე. ციფრული ტრანსფორმაციის მართვის 

თეორიული მოდელი, რომელიც გულისხმობს:  

 მინისტრის მოადგილე/ციფრული ტრანსფორმაციის მთავარი 

ოფიცრის თანამდებობის შექმნას თითოეულ სამინისტროში 

(CDTO); 

 სამთავრობო სათათბირო ორგანოს შექმნას პრემიერ-მინისტრთან 

გაზრდილი საკოორდინაციო ფუნქციებით; 

 საერთაშორისო დონეზე აპრობირებული მართვის თანამედროვე 

კოპორატიული მეთოდოლოგიის გადმოტანას და დანერგვას (Agile); 

 ერთიანი ჩარჩო სახელმძღვანელოების შემუშავებას (framework); 
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 საჯარო-კერძო თანამშრომლობის გაღრმავებას, 

 სახელმწიფო სერვისების ციფრული პლატფორმების დანერგვას; 

 IT სამუშაო უნარ-ჩვევების მუდმივ სწავლებას. 

 საქართველოს საჯარო სექტორში პირველად ჩატარდა კვლევა, 

რომელიც ერთის მხრივ ეხებოდა საჯარო მოხელეების აღქმებს, მეორეს 

მხრივ გაანალიზებული იყო გამოწვევები იმ ადამიანების გადმოსახედიდან, 

რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ჩართულები სისტემის შემუშავებასა და 

დანერგვაში. სიღრმისეული ინტერვიუები, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს 

ადგილობრივმა და უცხოელმა ექსპერტებმა საშუალებას იძლევა კვლევას 

თეორიურ-პრაქტიკული დატვირთვა მიეცეს. კვლევის საფუძველზე, 

ნაშრომში წარმოდგენილია მეცნიერული სიახლის მქონე შედეგები. 

შესწავლილი და გაანალიზებულია საჯარო სექტორში არსებული 

გამოწვევები, რომელიც ეხება როგორც ორგანიზაციას, ისე საჯარო მოხე-

ლეებს. აღნიშნულის შედეგად, შემოთავაზებულია აქტივობები ცნობიერების 

ამაღლების კუთხით და პერსონალის გადამზადება ტექნიკური უნარ-

ჩვევების განსავითარებლად. 

დადგენილია მიზეზ-შედეგობრივი კავშირები, რაც ართულებს 

ელექტრონული სისტემების შექმნას, მის დანერგვას და ორგანიზაციების-

თვის სარგებლის რეალიზებას. 

გამოვლენილია ხელისშემშლელი ფაქტორები, რომლებიც ფიქსირ-

დებოდა საჯარო მოხელეების მიერ და წარმოდგენილია საშუალებები მათ 

გადასაჭრელად.  

შემოთავაზებულია რეკომენდაციები, რომელიც ხელს შეუწყობს ორგა-

ნიზაციებისთვის ციფრულ ტრანსფორმაციას, დაარეგულირებს პროექტე-ბის 

მართვის პროცესს და გაამარტივებს დანერგვას. აღნიშნული რეკომენ-

დაციები ეყრდნობა მსოფლიოში არსებულ წარმატებულ პრაქტიკებს და ის 

მორგებულია საჯაროს სექტორში არსებულ გამოწვევებზე. 

კვლევის პრაქტიკული მნიშვნელობა: კვლევის საბოლოო შედეგები 

აისახა რეკომენდაციებში, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოს საჯარო სექ-

ტორში ელექტრონული სერვისების დანერგვის პარალელურად ორგანიზა-
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ციული მართვის პროცესის გაუმჯობესებას და უწყვეტობას. ასევე, საინფორ-

მაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ საქმიანობასთან მიმართებაში 

თანამედროვე მეთოდოლოგიების გამოყენებას.  

კვლევის შედეგები შესაძლოა გამოყენებული იყოს ელექტრონული 

სისტემებთან დაკავშირებული პროექტების მართვის ჩარჩოს მოდელის 

ცვლილებისთვის. ასევე, კვლევის შედეგების გამოყენება შესაძლებელი 

იქნება ქვეყნისთვის ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესის გაუმჯობესე-

ბაში. შეთავაზებულია მოდელი, რომელიც ამარტივებს უწყებათშორის 

კოორდინირებულ მუშაობას, რესურსების მოძიებას და ეფექტიან გამოყე-

ნებას, დასაქმებულებისთვის საინფორმაციო ტექნოლოგიებთან დაკავშირე-

ბული უნარ-ჩვევების დაუფლებას. 

კვლევის შედეგები ორგანიზაციებს საშუალებას მისცემთ, გაანალი-

ზონ გამოწვევების მრავალფეროვნება, შეაფასონ რისკები და ცვლილებები 

ეფექტიანად განახორციელონ. 

დისერტაციის სტრუქტურა და მოცულობა. დისერტაცია შედგება 

შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, 4 თავისა და 10 ქვეთავისაგან, 

რომელსაც თან ერთვის გამოყენებული ლიტერატურის სია. მისი საერთო 

მოცულობაა 125 გვერდი. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი  

 ლიტერატურის მიმოხილვა  

 თავი 1. ციფრული ტრანსფორმაციის თეორიული საფუძვლები 

 1.1. ციფრული ტრანსფორმაციის არსი და როლი ელექტრონული 

მმართველობის განვითარების სისტემაში 

 1.2.ციფრული ტრანსფორმაციის თეორიის საკვანძო საკითხები სოციალ-

ეკონომიკური განვითარების სისტემაში 

 თავი 2. ციფრული ტრანსფორმაციის მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

ელექტრონული მმართველობის პირობებში 

 2.1.ციფრული ტრანსფორმაციის მეთოდოლოგიის განმსაზღვრელი 

ფაქტორები 

 2.2. ციფრული  ტრანსფორმაციის მართვის ინსტრუმენტები  სახელმწიფო 
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სერვისების სფეროში 

 2.3. Agile  მეთოდოლოგიის დანერგვის მოდელი 

 2.4. ციფრული პლატფორმა, როგორც ციფრული ტრანსფორმაციის 

ინსტრუმენტი 

 2.5.ელექტრონული მმართველობის ტექნოლოგიის რეალიზაციის პრაქტიკა 

(ესტონეთი, შვედეთი, ლატვია 

 თავი 3. საქართველოს ციფრული ტრანსფორმაციის თავისებურებები 

ელექტრონული მმართველობის პირობებში  

 3.1. ციფრული ტრანსფორმაციის პრობლემა და გამოწვევები 

 3.2.მმართველობის სისტემის შეფასების კვლევა ციფრული ტრანსფორმა-

ციის პირობებში 

 3.2.1.კვლევის მეთოდოლოგია 

 3.2.2.ელექტრონული სერვისების ორგანიზების ეფექტურობის ანალიზი 

 3.2.3. ციფრულ ტრანსფორმაციის პირობებში ინფორმაციულ უსაფრთხო-

ების ანალიზი 

 3.2.4. კვლევის შედეგების შეჯამება 

 3.3. ციფრული ტრანსფორმაციის დანერგვის პერსპექტივებზე საზოგადოე-

ბის მოლოდინების განსაზღვრა 

 3.3.1. კვლევის დიზაინი და მეთოდოლოგია 

 3.3.2. ელექტრონულ სისტემების მიმართ დამოკიდებულების არსებული 

მდგომარეობის ანალიზი 

 3.3.3. კვლევის შედეგების შეჯამება 

 3.4. მონაცემთა შედარებითი ანალიზი და დასკვნა 

 თავი 4. ციფრული ტრანსფორმაციის მართვის მოდელი 

 დასკვნა 

 რეკომენდაციები 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომში მოცემულია ციფრული ტრანსფორმაციის არსი. შესწავ-

ლილია მისი როლი ელექტრონული მმართველობის განვითარების სისტე-
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მაში. გაანალიზებულია ციფრული ტრანსფორმაციის თეორიის საკვანძო 

საკითხები სოციალ-ეკონომიკური განვითარების სისტემაში.  შესწავლილია 

საერთაშორისო პრაქტიკა და საქართველოს ციფრული ტრანსფორმაციის 

თავისებურებები ელექტრონული მმართველობის პირობებში. განხორცი-

ელებულია თვისებრივი და რაოდენობრივი კვლევა პრობლემის იდენტიფი-

ცირებისა და გადაჭრის გზების ტენდენციების გამოსავლენად.  გამოვლენ-

ლია ციფრული ტრანსფორმაციის წანამძღვრები. შერჩეულია ტრანსფორმა-

ციის უზრუნველყოფის ინსტრუმენტები. სცენარული მიდგომის მეთოდების 

საშუალებით შემუშავებულია ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესის 

მართვის თეორიული მოდელი.  

ლიტერატურის მიმოხილვა მოიცავს როგორც ადგილობრივ, ისე 

საერთაშორისო  აკადემიურ ნაშრომებსა და სტატიებს. ნაშრომის სპეციფიკი-

დან გამომდინარე ძირითადი აქცენტი გაკეთდა უკანასკნელი წლების 

გამოცდილებაზე, რადგან მართვის მეთოდოლოგია თუ ინსტრუმენტები, 

ხშირად განიცდიან ცვლილებებს. განხილულია ელექტრონულ მმართველო-

ბის ისტორიული რაკურსი და საკანონმდებლო მიმოხილვა. სხვადასხვა 

ქვეყნის მაგალითზე დაყრდნობით წარმოდგენილია მათი გამოცდილებები 

და გადაწყვეტის გზები. ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია საერთა-

შორისო თანამშრომლობასა და მართვის თანამედროვე ორგანიზაციულ 

თეორიებზე. 

 ნაშრომის პირველ თავში განხილულია ციფრული ტრანსფორმაციის 

თეორიული საფუძვლები. განმარტებულია მისი არსი და როლი ელექტრო-

ნული მმართველობის განვითარების სისტემაში. მიმოხილულია ქართული 

და საერთაშორისო კანონმდებლობა, რომელიც  საქართველოში ელექტრო-

ნულ მმართველობას არეგულირებს. აღნიშნულ თავში წარმოდგენილია 

ციფრული ტრანსფორმაციის ის ძირითადი თეორიული საკითხები, 

რომლებიც სოციალურ-ეკონიმიკურ ასპექტებს უკავშირდება. 

ნაშრომის მეორე თავში მიმოხილულია ციფრული ტრანსფორმაციის 

მეთოდოლოგიური საფუძვლები. წარმოდგენილია ის ძირითადი ინსტრუ-

მენტები, რომლებიც მართვის ეფექტურობის გასაზრდელად გამოიყენება. 
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სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკების მაგალითზე გაანალიზებულია ის 

გამოწვევები და გამოცდილება, რომლებიც არგუმენტირებულად ამყარებს 

ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ თეორიულ მოდელს. აღნიშნულ თავში 

განხილულია მართვის ინსტრუმენტები და თანამედროვე მეთოდოლოგიები, 

რომლებსაც ქვეყნები ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესში იყენებენ.  

ნაშრომის მესამე თავი ეთმობა საქართველოს ციფრული ტრანსფორ-

მაციის თავისებურებებს. თვისებრივი და  რაოდენობრივი კვლევის გამოყე-

ნებით, სტატისტიკის დამუშავებით საკვლევ კითხვებზე პასუხებია გაცემუ-

ლი. გამოვლენილია გამოწვევები და დადგენილია მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირები. კვლევის კითხვებზე პასუხის გასაცემად ჩატარდა შერეული 

ტიპის კვლევა, რომელიც მოიცავდა როგორც რაოდენობრივ, ასევე თვისებრივ 

ნაწილს. ასევე, შესაბამისი უწყებების არქივიდან მოხდა საჭირო ინფორმა-

ციის ამოღება და სტატისტიკური ანალიზის მეშვეობით გამოწვევების 

შეფასება. ჩატარებული კვლევის მიზანი იყო ელექტრონული სერვისების 

დანერგვისა და გამოწვევების შესწავლა. კვლევა პასუხობდა შემდეგ 

კითხვებს: 

 როგორ აფასებენ ელექტრონული სერვისების დანერგვის პროცესს 

საჯარო სექტორში? 

 გამოწვევების როგორი აღქმები აქვთ საჯარო მოხელეებს? 

 რა გავლენა აქვს ელექტრონულ სერვისებს ორგანიზაციის 

ეფექტურ მართვაში? 

 რა უნდა გაკეთდეს ელექტრონული სერვისების სრულფასოვანი 

გამოყენებისთვის? 

ნაშრომის ბოლო, მეოთხე თავში წარმოდგენილია ციფრული 

ტრანსფორმაციის მართვის მოდელი. აღნიშნული მოდელის შემუშავება 

დაფუძნებულია როგორც საერთაშორისო წარმატებულ პრაქტიკაზე, 

კვლევის შედეგების მიხედვით დაიდენტიფიცირებულ გამოწვევებზე და იმ 

მიგნებებზე, რომელიც ავტორმა წარმოადგინა. აგრეთვე, ნაშრომში 

შემოთავაზებულია რეკომენდაციები, რომლებიც აღნიშნულ გამოწვევებთან 

გამკლავების ეფექტური გზაა.  
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დასკვნა 

ციფრული ტრანსფორმაციის ჩვენს მიერ შემუშავებული მოდელი 

უკავშირდება ციფრული ტრანფორმაციის ეფექტებს. საქართველოს 

თავისებურებებისა და კვლევის შედეგების გათვალისწინებით  ჩვენს მიერ 

შეთავაზებული მოდელი გულისხმობს როგორც სამთავრობო დონეზე 

ცვლილებებს და კონცეპტუალური დოკუმენტების შექმნას, ასევე მისი 

აღსრულების პროცესის ეფექტიან გზას. მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანა 

ციფრული ტრანსფორმაციის მიმართულებით გახდეს „თამაშის წესების“ 

დამდგენი და კოორდინირებული მუშაობის ხარისხი გაზარდოს ყველა 

აქტორთან. ციფრული ტრანსფორმაცია არ გულისხმობს მართივ მოდელის 

სრულ ტრანსფორმაციას, მისი მთავარი არსი და იდეა შესაძლებლობების 

შექმნაა.  

ჩვენს მიერ წარმოდგენილ მოდელში არსებობს ახალი თანამდებობა 

ციფრული ტრანსფორმაციის მთავარი ოფიცერი (CDTO). საკვლევ მასალაზე 

მუშაობის პროცეში გამოიკვეთა ერთი გარემოება, რომ აღნიშნული საკითხი 

არც თუ ისე აქტიურია და ხშირად დამკვეთი ნაკლებად არის ჩართული ამა 

თუ იმ პროექტის მიმდინარეობის პროცესში. შესაბამისად, 

რეკომენდირებულია, რომ აღნიშნული ფუნქცია-მოვალეობის მქონე 

ადამიანი იკავებდეს მინისტრის მოადგილის თანამდებობას. ერთის მხრივ 

აღნიშნული ადამიანი ნაკლებად უნდა იყოს ჩართული სამინისტროს 

ბიუროკრატიულ საქმიანობაში, არ ჰყავდეს საკურატორო დეპარტამენტები 

და სრულად კონცენტრირებული უნდა იყოს ციფრული ტრანსფორმაციის 

მიმართულებაზე. მსგავსი მინისტრის მოადგილეები კოორდინირებულად 

უნდა მუშაობდნენ და ანგარიშვალდებულები უნდა იყვნენ პრემიერ-

მინისტრის წინაშე. აღნიშნული ფაქტი გაზრდის კოორდინირებული 

მუშაობის ხარისხს, ქვეყანას წაიყვანს ციფრული ტრანსფორმაციის ერთიანი 

პროცესით და საკითხს აქტუალობას გაუზრდის.  

ჩვენს მიერ შემოთავაზებული მოდელი ასევე გულისხმობს კერძო-

საჯარო თანამშრომლობის გაღრმავებას. წარმატებული ქვეყნების მაგალი-

თების ანალიზის შედეგად იკვეთება, რომ აღნიშნული თანამშრომლობა 
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ზრდის ეფექტიანობას, წარმოებული პროდუქტის ხარიხს და გამოწვევების 

დაძლევაც გაცილებით მარტივად ხდება. სამთავრობო დონეზე უნდა მოხდეს 

კონცეპტუალური დოკუმენტების თუ პოლიტიკების დამტკიცება, რომელიც 

საჯარო უწყებებს დაუზოგავს იმ ადამიანურ რესურსს, რაც სტრუქტურის 

შიდა დაგეგმარებისთვის სჭირდებათ. მნიშვნელოვანია გაიზარდოს კერძო 

კომპანიების ჩართულობა და სერვისის ძირითადი მომწოდებლები სწორედ 

აღნიშნული კომპანიები გახდნენ. მათ მიერ მიღებული შემოსავალის ნაწილი  

უნდა დაიხარჯოს ელექტრონული მმართველობის რეფორმების 

დასაფინანსებლად და რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია საზოგადოების 

IT უნარების მიმართულებით გადასამზადებლად. ერთის მხრივ მნიშვნე-

ლოვანია, რომ IT სფეროში დასაქმებული ადამიანების მუდმივი პროფესი-

ული ზრდა გაგრძელდეს და მეორეს მხრივ, არა IT მიმართულებით 

დასაქმებული ადამიანების გადამზადება დაიწყოს.  

ჩვენი მოდელი ასევე გულისხმობს ორგანიზაციული შიდა პროცე-

სების ტრანსფორმაციას. კერძო სექტორი IT მიმართულებით რამდენიმე 

წელია, რაც Agile მეთოდოლოგიას იყენებს. მიღებული შედეგებიდან 

გამომდინარე, საჯარო სექტორშიც გარკვეული მიმართულებებით უნდა 

მოხდეს აღნიშნული მეთოდოლოგიის დანერგვა. აგრეთვე მნიშვნელოვანია 

გამოცდილი კადრების ჩართულობა და მოდელი გულისხმობს მენტორინგის 

ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას, რომელიც ციფრული ტრანსფორმაციის 

პროცესს უფრო უმტკივნეულოს გახდის. 

დღესდღეობით, ხალხი ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნო-

ლოგიებს როგორც ხსნას ისე უყურებს, რომელსაც შეუძლია შეამციროს 

კორუფცია, დაასრულოს ცუდი მმართველობა, ხელი შეუშალოს 

მონოპოლიების შექმნას, ბიზნესი გახადოს უფრო სტაბილური და ა.შ. მაგრამ 

მნიშვნელოვანია დეველოპერებმა შექმნან ისეთი სერვისი, რომელიც იქნება 

მაქსიმალურად უნივერსალური და გათვალისწინებული იქნება ყველა 

შესაძლო მოულოდნელობა. პროგრამის შექმნით პროცესი არ სრულდება და 

აუცილებელია მუდმივად მოხდეს განახლებები. სწორად დაგეგმილელ 

ელექტრონული მმართველობას აქვს უდიდესი პოტენციალი, რომ 
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გააუმჯობესოს სერვისის მიწოდება და ქმედითუნარიანობა, ბიზნესისა თუ 

მოქალაქეების მოთხოვნებს სათანადო პასუხი გაეცეს და უზრუნველყოს 

მთავრობის მომსახურების ხელმისაწვდომობა. 

საჯარო სექტორში არსებული გამოწვევების შესწავლის  შედეგად 

დადგინდა, რომ  ელექტრონული მმართველობის  არსებული სისტემა 

ციფრულ ტრანფორმაციას საჭიროებს. ტრანსფორმაცია უნდა განხორცი-

ელდეს Agile მეთოდოლოგიის აპრობირებული პრინციპებით. ამ მეთოდის 

უპირატესობა საჯარო მმართველობაში ფულისხმობს  კროსფუნქციური 

გუნდის არსებობას. გარდა ამისა იგი არის  მომხმარებელზე მორგებული 

მიდგომა და არასასურველი შედეგის შემთხვევაში „გადაწყობა“ სირთულეს 

ნაკლებად წარმოადგენს. ამ მეთოდის გამოყენების შემთხვევაში გათვალის-

წინებული უნდა იქნეს ის უარყოფით მხარე რაც პროცესში  მენეჯმენტის 

ნაკლებ ჩართულობას გულისხმობს. 

კვლევის შედეგებიდან  დადგინდა, რომ საჯარო მოხელეების ნაწილის 

აღქმები ელექტრონულ სისტემებთან მიმართებაში გამოწვეულია 

ინფორმაციულობის ნაკლებობით, ცნობიერების დაბალი დონით და შიშით, 

რომ შესაძლოა სამუშაო ადგილი დაკარგონ ან მათი ფუნქცია-მოვალეობა 

რომელიმე ელექტრონულმა სისტემამ ჩაანაცვლოს. ლიტერატურის 

მიმოხილვის მეშვეობით ირკვევა, რომ სამუშაო უნარების ცვლილება სწრაფ 

ტემპში მიმდინარეობს, ევროპულ ქვეყნებს პრობლემა ექმნებათ პერსონალის 

ტექნიკური უნარ-ჩვევების ცოდნის კუთხით. აღნიშნული ფაქტი დადას-

ტურდა სადისერტაციო ნაშრომშიც, 44-51 და 51 წელზე მეტ ასაკობრივ 

ჯგუფებს უჭირდათ ელექტრონულ სისტემებთან შეგუება. რეკომენდირებუ-

ლია საქართველომ შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმა, რის მიხედვითაც მოახდენს 

მოსახლეობის სამუშაო ძალის გადამზადებას ტექნიკური უნარ-ჩვევების 

მიმართულებით. აღნიშნული ფაქტი შეამცირებს იმის ალბათობას, რომ 

მომავალში არ შეიქმნება დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის 

მოთხოვნა-მიწოდების ნაპრალი.  

კვლევის შედეგებიდან ასევე დადგინდა, რომ ელექტრონული სისტე-

მები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ორგანიზაციის ეფექტურ მართვაში. 
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მაგალითის სახით, დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულმა სისტემამ, 

ორგანიზაციაში საქმისწარმოების წარმადობა 80%-ით გაზარდა. 

იმისათვის, რომ ორგანიზაციამ ელექტრონული სისტემების დანერ-

გვისას დახარჯული რესურსის სარგებლის რეალიზება მოახდინოს, 

რეკომენდირებულია გააუმჯობესოს მომხმარებლებთან უკუკავშირი. 

აღნიშნული ფაქტი ერთის მხრივ დადებითად აისახება პროდუქტის 

ხარისხზე და მეორეს მხრივ ზრდის თანამშრომლების ჩართულობას.  

კვლევა გვაჩვენებს, რომ ელექტრონული სერვისების დანერგვა 

საჯარო სექტორში მთელ რიგ გამოწვევებთან ასოცირდება. სხვადასხვა 

მოდელის ანალიზზე დაყრდნობით შევიმუშავეთ რამდენიმე რეკომენდაცია, 

რომელიც აღნიშნულ პროცესს გაცილებთ გაამარტივებს: 

არსებული ბიზნეს-პროცესების შესწავლა და ანალიზი - აღნიშნული 

ეტაპი გულისხმობს გარკვეულ აუდიტორულ საქმიანობას. არსებული 

სიტუაციას დიაგნოსტიკას, აღწერას. მნიშვნელოვანია მოკვლევა იმისა, არის 

თუ არა დადოკუმენტირებული პროცესები. საქართველოში ორგანიზა-

ციების უმრავლესობა მსგავს პრაქტიკას თითქმის არ ცნობს. მიუხედავად 

იმისა, რომ კოლაბორაცია მაინც არსებობს, ის უფრო ავტომატურ, პრაქტიკით 

მიღებულ პროცესს წარმოადგენს და არა წინასწარ გაწერილს. 

სწორი რეკომენდაციების შემუშავება ეფექტური ცვლილებების 

განსახორციელებლად - აუდიტის და ანალიზის შედეგად ჩნდება მეორე 

ეტაპი, რომლის დროსაც ხდება პრობლემის იდენტიფიცირება, მოკვლევა და 

რეკომენდაციის გაცემა მის მოსაგვარებლად. აგრეთვე ხდება პრობლემის 

მოგვარების გეგმის შემუშავება.  

ბიზნეს-პროცესების მოდელირება -  პროცესების ალტერნატიული 

განვითარების შესაძლო ვარიანტების მიმოხილვა. აღნიშნული მოდელირება 

ამცირებს სამომავლო რისკებს და ორგანიზაციას ეხმარება გარემოსთან 

მარტივ ადაპტაციაში. 

ცვლილებების მართვა (ტრანსფორმაცია, ავტომატიზაცია, ციფრული 

ტექნოლოგიები) - განსაკუთრებით აღსანიშნავია პოსტ-კოვიდ 19 პანდემი-

ური პერიოდი, როდესაც ორგანიზაციების უმრავლესობას მოუწია იმ 
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კომპრომისზე წასვლა, რომელსაც ორგანიზაციული ტრანსფორმაცია 

ეწოდება. სხვადასხვა ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით აღნიშნული 

ეტაპი ნაკლებად მტკივნეულად მიმდინარეობს. 

თანამედროვე პერიოდში, ბიზნეს-პროცესების აღწერასთან და მის 

შემდგომ ოპტიმიზაციასთან ერთად მნიშვნელოვანია სხვადასხვა პროექტი 

თუ აქტივობა განხორციელდეს ერთიანი, სტანდარტიზებული მიდგომით. 

საუკეთესო პრაქტიკას წარმოადგენს ერთიანი ჩარჩო/პორტფელი, რომლის 

მიზანიც უნიკალური პროდუქტის შექმნისკენ მიმართულ პროცესის, 

ურთიერთდამოკიდებული და მართვადი აქტივობების ერთობლიობაა. 

წარიმართება წინასწარ დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისი მიზნის 

მისაღწევად და გააჩნია დაწყების და დასრულების ვადა, აგრეთვე შეიცავს 

შეზღუდვებს დროის, ღირებულების და ხარისხის მხრივ. კვლევის ანალიზის 

საფუძველზე, ირკვევა, რომ ხშირად ელექტრონული სისტემების დანერგვის 

პროცესი არაფორმალურად მიმდინარეობდა და რეკომენდირებულია 

მოხდეს აღნიშნული პროცესის სტანდარტიზაცია. 

განისაზღვროს პასუხისმგებლობები, როლები და ანგარიშვალდებუ-

ლებები სხვადასხვა მიმართულების თუ პროექტის ფარგლებში ჩართული 

სტრუქტურული ერთეულებისთვის და შესაბამისი პირებისთვის. აგრეთვე, 

განისაზღვროს კრიტიკული დოკუმენტების ნუსხა და არქიტექტურა, მათ 

შექმნაზე პასუხისმგებელი პირები/ერთეულები. 

პროცესთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირება, შეფასება და 

მათზე რეაგირების გეგმის შემუშავება ფორმალიზებული და სისტემატი-

ზირებული მიდგომით. 

პროექტის დროში, განსაზღვრული ბიუჯეტით  და ხარისხით 

განხორციელების შესრულების შეფასებისთვის შესაბამისი ინდიკატორების 

განსაზღვრა. ამასთან, ინდიკატორების შესრულების შედეგებზე ანგარიშგე-

ბისათვის პასუხისმგებლობების მიხედვით, არხების, ფორმების და სიხშირის 

განსაზღვრა. 

პროექტის ეფექტიანად წარმართვისთვის მნიშვნელოვანია პროექტის 

მართვაზე პასუხისმგებელი პირების/ერთეულების განსაზღვრა და 
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პროექტის მართვისათვის შესაბამისი პოლიტიკისა და წესების მომზადება, 

რომელშიც გათვალისწინებული იქნება ადეკვატური კონტროლის ღონის-

ძიებები.  

ტექნოლოგიურ პროგრესთან ერთად ინფორმაციული სისტემები სულ 

უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი ხდება ორგანიზაციების ყოველდღიურ 

საქმიანობაში. ინფორმაციული სისტემები არსებითი წინაპირობაა მათი 

ეფექტიანობის, რისკების მართვის და დასახული ამოცანების მისაღწევად. 

ამიტომაა, რომ ორგანიზაციები სულ უფრო მეტ ინვესტიციას დებენ 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემების გასავითარებლად.  

მასშტაბური პროექტების განხროციელება, სადაც რამდენიმე სუბიექ-

ტია ჩართული, მაღალი ხარისხის კოორდინაციასა და კომუნიკაციას საჭირო-

ებს. აქედან გამომდინარე, საერთაშორისოდ აღიარებულია, სასურველი 

შედეგის მიღწევას შესაძლოა ხელი შეუშალოს ისეთმა ფაქტორებმა, 

როგორიცაა:  არასათანადოდ განსაზღვრული პროექტის მასშტაბი და ამოცა-

ნები, ზედა რგოლის მენეჯმენტის არასკმარისი მხარდაჭერა; მომხმარებლე-

ბის არასკმარისი ჩართულობა, არასწორი/არასათანადო ტექნოლოგიური 

ხასიათის გადაწყვეტილებები და სხვა. ჩამოთვლილ ფაქტორებზე 

არასათანადო ყურადღების მიქცევამ საბოლოო ჯამში შეიძლება გამოიწვიოს 

მატერიალური და არამატერიალური რესურსების არაეფექტური ხარჯვა, 

პასუხისმგებელი სტრუქტურული ერთულებისადმი ნდობის დაკარგვა და 

რეპუტაციის შელახვა. 

თანამედროვე ეპოქაში სწრაფი წვლილებები ზემოქმედებს გამოწვე-

ვებზეც. Covid-19 პანდემიამ აღნიშნული პროცესი გაცილებით დააჩქარა და 

გამოწვევების მრავალფეროვნებაც გაზარდა. კვლევის შედეგიდან 

დადგინდა, რომ კერძო და საჯარო სექტორს ან ქვეყნებს შორის კოორდინი-

რებული მუშაობა, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გამოწვევებთან 

ბრძოლას. რეკომენდირებულია შეიქმნას მემორანდუმი, რომლის მიხედვი-

თაც აღნიშნული სექტორი ერთმანეთში მიმოცვლის უსაფრთხოების 

მიმართულებით არსებულ გამოწვევებს, გაუზიარებს მართვის თანამედროვე 

კორპორატიულ მეთოდოლოგიას და ტექნიკურ მიგნებებს.  
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თანამედროვე პერიოდში, ბიზნეს-პროცესების აღწერასთან და მის 

შემდგომ ოპტიმიზაციასთან ერთად მნიშვნელოვანია სხვადასხვა პროექტი 

თუ აქტივობა განხორციელდეს ერთიანი, სტანდარტიზებული მიდგომით. 

საუკეთესო პრაქტიკას წარმოადგენს ერთიანი ჩარჩო/პორტფელი, რომლის 

მიზანიც უნიკალური პროდუქტის შექმნისკენ მიმართულ პროცესის, 

ურთიერთდამოკიდებული და მართვადი აქტივობების ერთობლიობაა. 

წარიმართება წინასწარ დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისი მიზნის 

მისაღწევად და გააჩნია დაწყების და დასრულების ვადა, აგრეთვე შეიცავს 

შეზღუდვებს დროის, ღირებულების და ხარისხის მხრივ. 

პროექტების პორტფელის მართვა წარმოადგენს პროცესების, 

მეთოდების და ტექნოლოგიების ცენტრალიზებული მართვას, იმისათვის, 

რომ გაანალიზდეს და ერთიან კონტექსტში იმართოს ორგანიზაციაში 

მიმდინარე პროექტები და ინიციატივები. პროექტების პორტფელის მართვის 

სისტემის მიზნებია რესურსების ოპტიმიზაცია, პროექტებიდან მაქსიმალუ-

რი სარგებელის მიღების ხელშეწყობა და პროექტების პორტფელის შესაბა-

მისობაში მოყვანა ორგანიზაციის ოპერატიულ და სტრატეგიულ  მიზნებთან. 

საჯარო სექტორში არსებულ გამოწვევებთან გასამკლავებლად შემუშავდა 

პროექტების მართვის პორტფელი, რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობე-

სებს ელექტრონული სისტემის შექმნის და დანერგვის პროცესს. 

რეკომენდაციები: 

1. შემუშავდეს ციფრული ტრანსფორმაციის კონცეფცია Agile 

მეთოდოლოგიის, აგრეთვე თვითმმართველობის, მთავრობის, 

სასამართლოს სისტემის მენეჯერთა მაქსიმალური ჩართულობის 

გათვალისწინებით; 

2. განხორციელდეს ორგანიზაციული ცვლილებები სამინისტროებში 

და შემოღებული იქნეს ციფრული ტრანსფორმაციის ოფიცრის 

თანამდებობა (მინისტრის მოადგილეების დონეზე); 

3. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეიქმნას ციფრული ტრან-

სფორმაციის ოფიცერთა საკოორდინაციო საბჭო და საქართველოს 

მთავრობამ დაამტკიცოს საბჭოს მუშაობის დებულება.  
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ელ.სერვისების ეფექტიანად დანერგვისთვის შემუშავდეს ციფრული 

ტრანსფორმაციის კონცეფციის განხორციელების გეგმა შემდეგი ღონისძი-

ებების გათვალისწინებით: 

 არსებული ბიზნეს-პროცესების შესწავლა და ანალიზი; 

 რეკომენდაციების შემუშავება ეფექტური ცვლილებების განსახორ-

ციელებლად; 

 მართვის-პროცესების მოდელირება;  

 ცვლილებების მართვა;  

 განისაზღვროს პასუხისმგებლობები, როლები და ანგარიშვალ-

დებულებები; 

 რისკების იდენტიფიცირება; 

 ინდიკატორების განსაზღვრა; 

 პოლიტიკისა და შესაბამისი ნორმატიული ბაზის მომზადება. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა 

ორი თემატური სემინარი და  სამი კოლოქვიუმი:  

 

I კოლოკვიუმი – მართვის ეფექტიანობის გასაზრდელად თანამედროვე 

კორპორატიული მეთოდოლოგიის გამოყენება; 

II კოლოკვიუმი – მართვის ეფექტიანობისთვის ბიზნეს-პროცესების 

ავტომატიზება და ოპტიმიზაცია;  

III კოლოკვიუმი – ციფრული ტრანსფორმაციის გამოწვევები და 

პერსპექტივები აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების მაგალითზე; 

 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 

 

სტატიები: 

1. ჩანჩიბაძე ვ. მართვის ეფექტიანობა და ტრანსფორმაცია Covid-19 

პანდემიის დროს, ჟურნალი „განათლება“, #4(31), თბ.,2020, გვ.203-208; 

2. ჩანჩიბაძე ვ. მართვის ეფექტიანობის გასაზრდელად თანამედროვე 

კორპორატიული მეთოდოლოგიის გამოყენება, ჟურნალი „განათლება“, 

#1(32), თბ.,2021, გვ.216-218; 

3. ჩანჩიბაძე ვ. ცვლილებების მართვის ეფექტი ორგანიზაციებისთვის, 

ჟურნალი „განათლება“, #2(33), თბ., 2021.  

 

კონფერენცია: 

1. სამუშაო უნარების ცვლილება, როგორც ციფრული ტრანსფორმაციის 

ერთ-ერთი გამოწვევა, ერეკლე მეორის დაბადებიდან 300 წლისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. შრომების 

კრებული. ნაწილი 2. თბ., 2022, გვ. 107-114.  

 


