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კვლევის მიზნების მისაღწევად, გამოყენებულ იქნა  საკვლევი თემატიკის შესახებ 

გამოქვეყნებული სტატიები, სამეცნიერო წიგნები,  სადისერტაციო ნაშრომები და 

ინტერნეტ რესურსებში არსებული  მასალები. კვლევაში გამოყენებული თვისებრივი 

მეთოდის და Case Study-ის ანალიზის  საფუძველზე პროექტში წარმოდგენილი 
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Abstract 

Blokchain is an innovative technology, an example of institutional evolution that offers the way 

to break the existing centralized system through the decentralization that has no alternatives 

today. 

Smart Contracts, which are based on the Blockchain technology provides the potential to create 

startup companies, applications and develop innovative-technological environment, improve the 

existing services in various industrial sectors and improve Georgian economy and investment 

environment with the help of its revolutionary nature.  

Research topic covers various aspects of technology; However, it also indicates that we have to 

study much more about the introduction and implementation of technology.  Technology 

requires constant checking, analysis and discussion. It is important to protect and regulate the 

confidentiality.  

With the purpose of achieving the objectives, we have used published articles, scientific 

books, dissertation papers and available online resources about research topic. Given 

recommendations in the project, on the basis of the qualitative method and Case Study analysis 

used in the survey, will be usable for the implementation and spreading of Blockchain 

technology. 
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