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წინამდებარე ნაშრომის კვლევის მიზანს წარმოადგენს საქართველოში არსებული 

ელექტრონული მმართველობის დაგეგმვა-განვითარების პოლიტიკის შესწავლა, რაც 

მოიცავს ისეთი პრიორიტეტული მიმართულებების ანალიზს როგორებიცაა: 

ელექტრონული მმართველობის ქართული კონტექსტი, საერთაშორისო თანამშრომლობა, 

პოლიტიკასთან დაკავშირებული საკითხები, ელექტრონული მმართველობის სფეროში 

არსებული კვლევების მიმოხილვა, ლიდერი სამთავრობო უწყებები ელექტრონული 

მმართველობის განვითარების კუთხით, ამ მიმართულებით ქართულ რეალობაში 

არსებული წარმატებული პროექტები და ელექტრონული მმართველობის სისტემის 

განვითარების თვალსაზრისით არსებული გამოწვევები. 

წინამდებარე ნაშრომის კვლევის მეთოდოლოგიაა დოკუმენტების ანალიზი ე.წ. „Desk 

Research”, რომლის შესაბამისადაც ჩვენს მიერ გაანალიზდა ელექტრონული 

მმართველობის სფეროში არსებული ლიტერატურის კონკრეტული მიგნებები, 

გამოიკვეთა ქართულ კონტექსტში არსებული გამოწვევები და მათზე ეფექტურად 

რეაგირების განხორციელების მიზნით მომზადდა შესაბამისი რეკომენდაციები. 

ნაშრომში გამოკვეთილია ელექტრონული მმართველობის განვითარების პროცესში 

საქართველოს პოზიტიური მაჩვენებლები ასევე, ქვეყნის წინაშე მდგარი მთავარი 

გამოწვევები, შეჯამებულია ელექტრონული მმართველობის ქართული კონტექსტი და  

გამოწვევებზე რეაგირების განხორციელების მიზნით წარმოდგენილია ჩვენს მიერ 

შემუშავებული რეკომენდაციები. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ელექტრონული მმართველობა, ინფორმაციულ-

საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, ინოვაცია, ინფორმაციული ტექნოლოგიები. 
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Abstract 

 

 

The aim of this research is to study the e-government planning-development policy in Georgia, 

which includes the analysis of such priority issues as: Georgian e-government context, 

international cooperation, policy issues, e-government business model, review of e-government 

research, leader Government Successful projects in terms of e-government development and in 

this direction in the Georgian reality and challenges in terms of e-government system 

development. 

The research methodology is the analysis of documents ("Desk Research"), according to which we 

analyzed the specific findings of the literature in the field of e-government, identified the 

challenges in the Georgian context and prepared relevant recommendations in order to respond 

effectively to them. 

The paper highlights the positive indicators of Georgia in the development of e-government, as 

well as the main challenges facing the country, summarizes the Georgian context of e-government 

and there is presented the recommendations developed by us to respond to the current challenges. 
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