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„გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“ 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
11-12 ნოემბერი, 2016 წელი 

 
კონფერენციის პროგრამა 

11 ნოემბერი 
 

09:30-10:00 მონაწილეთა  რეგისტრაცია 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, X (მაღლივი) კორპუსი, მეორე სართული, 
 ფილიპე გოგიჩაიშვილი სახელობის აუდიტორია #206 
 
10:00-10:20 პლენარული სხდომის გახსნა 
10:20-11:30 პლენარული სხდომა  
11:30-11:45 შესვენება 15 წუთი 
11:45-13:15 პლენარული სხდომა  
13:15-14:30 ფურშეტი (შესვენება 1 საათი და 15 წუთი) 
 
14:30-17:00 სექციებში მუშაობა 
სექცია 1 აუდ. # 206 
სექცია 2 აუდ. # 513 
სექცია 3 აუდ. # 414 
სექცია 4 აუდ. # 710 
სექცია 5 აუდ. # 609 
სექცია 6 აუდ. # 515 
სექცია 7 აუდ. # 612 
 
17:00-17:30 კონფერენციის დახურვა (აუდ. #206) 
რეგლამენტი (მოხსენება 12 წუთი, დისკუსია - 3 წუთი) 
 

12 ნოემბერი 
კულტურული პროგრამა 
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"Challenges of Globalization in Economics and Business" 
The International scientific conference 

11 – 12 November, 2016 
 

Conference Program 
11 November 

 
09:30-10:00 Registration (Ivane Javakhishvili Tbilisi State 
University, 10th Bulding, 2nd floor, P. Gogichaishvili Hall-aud. 206) 
 
10:00-10:20  Opening of the Plenary Session 
10:20-11:30 Plenary Session  
11:30-11:45 Coffee break (break 15 minutes) 
11:45-13:15 Plenary Session  
13:15-14:30 Buffet (1 hour and 15 minute break) 
 
14:30-17:00  Section work 
Section 1 aud. # 206 
Section 2 aud. # 513  
Section 3 aud. # 414 
Section 4 aud. # 710 
Section 5 aud. # 609 
Section 6 aud. # 515 
Section 7 aud. # 612 
 
17:00-17:30 Coference Closing (aud. 206) 
Regulations (Report 12 min. Disscasion -3 min) 
 

12 November 
Cultural Program 
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პლენარული სხდომა 
Plenary Session 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, აუდიტორია #206  

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Room 206 
 

10:00:10:20 პლენარული სხდომის გახსნა 
10:00-10:20  Opening of the Plenary Session 
 

ბერიძე თეიმურაზი, თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტის დეკანი -კონფერენციის გახსნა 
Teimuraz Beridze, TSU, Dean of the Economic and Business 
Faculty - Opening of the Plenary Session 
 

შარვაშიძე გიორგი, თსუ-ის რექტორი - მისასალმებელი 
სიტყვა 
Sharvashidze Gia, TSU Rector - Welcome Speech 
 

ნარმანია დავითი, თსუ-ის პროფესორი, ქ. თბილისის მერი  - 
მისასალმებელი სიტყვა 
Narmania David, TSU Professor, Mayor of Tbilisi City- Welcome 
Speech 
 

ხადური ნოდარი, თსუ-ის პროფესორი, საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრი  - მისასალმებელი სიტყვა 
Khaduri  Nodar, TSU Professor, Minister of Finance - Welcome 
Speech 
 
პაპავა ვლადიმერი, აკადემიკოსი, თსუ-ის პროფესორი - 
მისასალმებელი სიტყვა 
Papava Vladimer,  Academician, TSU Professor - Welcome Speech 
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სილაგაძე ავთანდილი, აკადემიკოსი, თსუ-ის პროფესორი - 
მისასალმებელი სიტყვა 
Silagadze  Avtandil,  Academician, TSU Professor - Welcome 
Speech 
 
10:20  სთ. 
პაპავა ვლადიმერი, აკადემიკოსი, თსუ-ის პროფესორი - რე-
ტროეკონომიკა - ნეკროეკონომიკის გლობალიზაციის წინა-
პირობა 
Papava Vladimer, Academician, TSU Professor - Retroeconomy – 
Pre-Condition for Globalization of the Necroeconomy 
 
10:40 სთ. 
Gavriletea Dan Marius, Assoc. Professor, Ph.D. Babes-Bolyai 
University, Business Faculty, ClujNapoca, Romania – Aviation 
Risks and Terror 
გავრილეტეა დან მარიუს, პროფესორი - ბიზნესისა და ეკონო-
მიკის საერთაშორისო აკადემიის (IABE) ვიცე-პრეზიდენტი - 
საავიაციო რისკები და ტერორიზმი 
 
11:00 სთ. 
მექვაბიშვილი ელგუჯა, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტო-
რი, თსუ-ის პროფესორი - მოდერნიზაციული ავტორიტარი-
ზმის ეკონომიკური შინაარსი: საქართველოს გამოცდილება 
Mekvabishvili  Elguja, Doctor of Economics Sciences, TSU Pro-
fessor - Economic Content of Modernized Authoritarianism: 
Georgia’s Experience 
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11:45 სთ. 
Арефьев Игорь Борисович, доктор технических наук, про-
фессор Морской академии Польши (г. Щецин, Польша). 
Действительный член Международной Академии информати-
зации ООН, Академии геополитики и безопасности, Между-
народной Академии транспорта. Член редакционных коллегий 
журналов "Геополитика и безопасность" и "Программные про-
дукты и системы" 
 
12:05 სთ. 
თოდუა ნუგზარი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 
თსუ-ის პროფესორი - გლობალიზაციის გავლენა საქართვე-
ლოს სამომხმარებლო ბაზრის უსაფრთხოებაზე 
Nugzar Todua – Doctor of Economics Sciences, TSU Professor – 
The Impact of Globalization on the Security of Consumer Market 
in Georgia 
 
12:25 სთ. 
Prof. Dr. Mattias Vogt  - ,,Hochschule Zittau/Gorlitz University 
Of Applied Sciences”  
ვოგთ მათიას - პროფესორი, ციტაუ/გორლიცის გამოყე-
ნებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტი 
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I სექცია / I Section  
 თეორიული ეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, 

ეკონომეტრიკა  
 Theoretical Economics, Macroeconomics, Econometrics 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი ელგუჯა 
მექვაბიშვილი  

Head of the session: Professor Elguja Mekvabishvili  
 

1. პაპავა ვლადიმერი  - რეტროეკონომიკა - 
ნეკროეკონომიკის გლობალიზაციის წინაპირობა  
Papava Vladimer - Retroeconomy – Pre-Condition for 
Globalization of the Necroeconomy 

2. აბუსელიძე გიორგი - საბიუჯეტო ფედერალიზმი - 
ფინანსურ-ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის ფაქტორი 
Abuselidze Giorgi - Budgetary Federalism as a Factor for 
Overcoming Financial-Economic Crisis 

3. ანანიაშვილი იური  - ფასების დონე და საშუალო 
საგადასახადო განაკვეთი ზოგადი წონასწორობის 
მოდელში  
Ananiashvili Iuri – The Price Level and Average Tax Rate in 
General Equilibrium Model 

4. ბედიანაშვილი გიორგი - კულტურა, როგორც ქვეყნის 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ბიზნესის 
ფაქტორი გლობალიზაციის კონტექსტით  
Bedianashvili  Givi - The Culture as a Factor of the Country's 
Socio-economic Development and Business in the Context of 
Globalization 

5. ბერიძე ელისო  - საქართველოს ეკონომიკის ინკლუზი-
ური ზრდის პრიორიტეტები  
Beridze Eliso - Priorities for Inclusive Growth of Georgian 
Economy 
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6. ბერიძე გია - ეკონომიკურ ზრდაზე მთავრობის ზომის 
გავლენის ანალიზი   
Beridze Gia - Analysing the Impact of the Size of Government 
on Economic Growth 

7. გელაშვილი მადონა  - გლობალიზაციის გამოწვევები და 
საქართველო   
Gelashvili Madona  - The Challenges of Globalization and 
Georgia 

8. გველესიანი რევაზი - ეკონომიკური წესრიგის 
სპეციფიკური ჩარჩო-პირობების  ფორმირების პრობლემა 
Gvelesiani Revaz – The Problem of Establishing the Specific 
Frame Conditions for the Economic Order 

9. ვერულავა თენგიზი - ადამიანის ჯანმრთელობა - 
ეკონომიკური ზრდის საფუძველი (საქართველოს 
მაგალითზე)  
Verulava Tengiz - Health of Human Capital and Economic 
Growth in Georgia 

10. ზურაშვილი ნინო  - უძრავი ქონების ანალიზი 
(თბილისის მაგალითზე) 
Zurashvili Nino -Real Estate Analysis (On the example of 
Tbilisi) 

11. თოთლაძე ლია - კომპოზიტური და დიფუზიური 
ინდექსების გაანგარიშების მნიშვნელოვნების შესახებ  
Totladze Lia -  Significance of Estimation of Composite and 
Diffusion Indexes  

12. თურმანიძე თამილა  - ქალის როლი საზოგადოებასა და 
ოჯახში 
Turmanidze Tamila -  Woman's Role in Sociaty and  Family 

13. კახნიაშვილი ნათია  - მოსახლეობის ცხოვრების დონის 
და სიღარიბის მაჩვენებელთა სისტემა  
Kakhniashvili Natia  - System of Indexes of Population Lives 
Level and Poverty 
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14. კვარაცხელია მურმანი  - ეკონომიკური უსაფრთხოების 
საკითხისათვის საქართველოში 
Kvaratskhelia Murman  - Economic Insecurity Issues  in Post-
soviet  Georgia 

15. მესხორაძე თამთა  - საგარეო ვალის გავლენა ეკონომიკურ 
ზრდაზე და მისი შეფასება ტრანსფორმაციის პროცესში 
ჩართული ქვეყნებისთვის  
Meskhoradze Tamta - External Debt Effect on Economic 
Growth and its Assessment for Transitional Countries  

16. მექვაბიშვილი ელგუჯა - მოდერნიზაციული 
ავტორიტარიზმის ეკონომიკური შინაარსი: 
საქართველოს გამოცდილება 
 Mekvabishvili Elguja - Economic Content of Modernized 
Authoritarianism: Georgia’s Experience 

17. მიქიაშვილი ნინო - მიგრაციული პროცესების 
მოდელირების საკითხისთვის 
Mikiashvili  Nino - Issues of Migration Process Modeling 

18. ნაცვალაძე მარინა -  საქართველოში მწვანე ეკონომიკის 
განვითარების შესაძლებლობები გლობალური 
გამოწვევების ფონზე 
Natsvaladze Marina - Opportunities of Development of Green 
Economics and Global Challenges 

19. ტაბატაძე მარინა  - სახელმწიფოს პოლიტიკური 
სტრატეგია ეკონომიკური არასტაბილურობის პირობებში 
Tabatadze Marina - Political Strategy of the Country during the 
Unstable Economic Environment 

20. ტყემალაძე ირმა  - დაგროვებითი საპენსიო სისტემის 
დანერგვის პერსპექტივები საქართველოში  
Tkemaladze Irma - Prospects for Introduction of Accumulative 
Pension System in Georgia 
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21. ჩიქობავა მალხაზი, კაკულია ნაზირა  - თანამედროვე 
ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის შესაძლებლობები 
უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთებით  
Chikobava Malkhaz, Kakulia Nazira - The possibility of 
Overcoming the Current Economic Crisis through the Use of 
Negative Interest R ates 

22. ჩუთლაშვილი ავთანდილი  - საქართველოს 
მოსახლეობის დანაზოგების საინვესტიციო პოტენციალი  
Chutlashvili Avtandil - Investment Potential of the Savings of 
Georgian Population 

23. ძოწენიძე ციცინო, იაკობიძე გიორგი  - სახელმწიფოს 
ეკონომიკური პოლიტიკა საჯარო საქონელთან 
მიმართებაში   
Dzotsenidze Tsitsino, Iakobidze Giorgi - State Economic 
Policy with Respect to Public Goods 

24. ჭანია მაია  - ეკონომიკური ზრდის შეფასების კრიტერიუ-
მები და მაჩვენებლები ღია ეკონომიკის პირობებში  
Chania Maia - Criteria and Indicators of the rate of Economic 
Growth in Open Economy 

25. ხარაიშვილი მედეა - ფინანსური კრიზისების ფორმირება 
და მსოფლიოს ეკონომიკაზე მისი გავლენის ზოგიერთი 
საკითხი  
Kharaishvili  Medea - The Formation of Financial Crisis and 
some Issues about its Influence on World Economics 
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II სექცია / II Section  
 

მიკროეკონომიკა, რეგიონული ეკონომიკა 
Microeconomics, Regional Economics. 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი ეთერ 
ხარაიშვილი  

Head of the session: Professor Eter Kharaishvili 
 

1. დამენია ნინო - ინტელექტუალური საკუთრება საქარ-
თველოში   
Damenia  Nino - Intellectual Property in Georgia 

2. ერქომაიშვილი გულნაზი, ფარესაშვილი ნინო - სოცია-
ლური მეწარმეობა საქართველოში: პრობლემები, პერს-
პექტივები 
Erkomaishvili Gulnaz, Paresashvili Nino - Social 
Entrepreneurship in Georgia: Problems and Prospects 

3. ნაცვლიშვილი ია  - ევროკავშირის ქვეყნებში საოჯახო 
ფერმერული მეურნეობის თანამედროვე პრაქტიკა და 
მისი მნიშვნელობა საქართველოსთვის  
Natsvlishvili Ia  - Modern Practice of Family Farming in 
European Union and Its Implication for Georgia  

4. ოქრუაშვილი ნანული, სეთური მაია  - აგროსასურსათო 
ბაზრის თანამედროვე მდგომარეობა მსოფლიოში და 
საქართველოში  
Okruashvili Nanuli, Seturi Maia - Current Condition of Agro 
Food Market in Georgia and in the World 

5. სამჭკუაშვილი ნინო - კლასტერების როლი და 
მნიშვნელობა კომპანიის კონკურენტუნარიანობის 
ამაღლებაში  
Samchkuashvili  Nino  - The Role and Importance of Clusters 
in Increasing the Competitiveness of the Company 
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6. სუხიტაშვილი იური, იმედაშვილი გულნარა  - 
კონცესიები ტრანსპორტის სფეროში  
Sukhitashvili  Iuri,  Imedashvili Gulnara - Concessions in the 
Transport Sector 

7. ღუტიძე თამარი - აგრობიზნესის ფუნქციონირების 
ძირითადი ტენდენციები და ფინანსური 
უზრუნველყოფის სისტემა საქართველოში  
Ghutidze Tamar  - The Main Tendencies of the Functioning of 
Agribusiness and Financial System in Georgia 

8. ჩავლეიშვილი მარინა  - ფერმერული მეურნეობების 
მასშტაბების ზრდის პოტენციური შესაძლებლობები 
საქართველოში  
Chavleishvili  Marina - Farming Potential Growth Opportu-
nities in Georgia 

9. ხარაიშვილი ეთერი, საღარეიშვილი ნინო  - ქართული 
აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტის 
სტიმულირების პროგრამები და მათი ეფექტიანობა  
Kharaishvili Eter, Sagareishvili Nino - Export Promotion 
Programs of Georgian Agricultural Products and their 
Effectivness 
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III სექცია / III Section  
 

ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა 
Economic and Social Statistics 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი სიმონ 
გელაშვილი  

Head of the session: Professor Simon Gelashvili 
 

1. აბესაძე ნინო, მჭედლიშვილი ლია   - სისხლის 
სამართლის სტატისტიკის მეთოდოლოგიის სრულყოფის 
ძირითადი მიმართულებები საქართველოში  
Abesadze Nino,  Mchedlishvili lia  - The Main Tendencies of 
Improvement of Methodology of Criminal Statistics in Georgia 

2. აბესაძე ნინო, მინდორაშვილი მარინე, ფარესაშვილი 
ნინო  - ტურისტული ხარჯების სტატისტიკური ინდიკა-
ტორები საქართველოში 
Abesadze Nino, Mindorashvili Marine, Paresashvili Nino - 
Statistical Indicators of Tourism Expenditures in Georgia 

3. აბესაძე ოთარი - საქართველოს საგარეო ვაჭრობის 
გეოგრაფიული მიმართულებები  
Abesadze Otar - Geographical Directions of Foreign Trade 

4. გელაშვილი სიმონი  - იაპონიის წვლილი გლობალურ 
სტატისტიკურ  გარემოში  
Gelashvili Simon - Japan’s Contribution in Global Statistical 
Environment 

5. გიგინეიშვილი ნათია - სოციალური მედია - პროგნოზი-
რების სანდო ინდიკატორი?  
Gigineishvili Natia - Social Media – is it a Reliable Indicator for 
Prediction? 

6. დაუშვილი მერი - საბაჟო სტატისტიკის ფორმირების 
ეტაპები საქართველოში  
Daushvili  Meri - Steps of Forming Customs Statistics in Georgia 
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7. მარშავა ქეთევანი, ძებისაური ლიკა  - საქართველოსთვის 
რუსეთის ბაზრის პერსპექტივა და ტენდენციები 
ემბარგოს შემდეგ  
Marshava Ketevan, Dzebisauri Lika - Perspective and 
Tendencies of Russian Market for Georgia after Embargo  

8. მინდორაშვილი  მარინე  - გლობალიზაცია სტატისტი-
კის თვალთახედვით  
Mindorashvili Marine – Globalization from the Point of View 
of Statistics  

9. ქინქლაძე რუსუდანი,  ყურაშვილი გულიკო - 
მიგრაციული პროცესების ინფორმაციული წყაროები და 
მიგრაციის მაჩვენებლები  
Kinkladze Rusudan, Kurashvili Guliko - Informational 
Sources of Migration Processes and Indicators of Migration 

10. ჩარექიშვილი ლია - სკოლამდელი განათლება - 
განათლების საერთაშორისო სტანდარტული 
კლასიფიკატორის ნულოვანი საფეხური 
Charekishvili Lia  - Pre-school Education - Zero Level of the 
International Standard Classification of Education 

11. ხმალაძე მერაბი - მოსახლეობის სქესობრივი შემადგენ-
ლობის ფორმირება  
Khmaladze Merab - Formation of Gender Composition of 
Population  
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IV სექცია / IV Section   
 

საერთაშორისო ეკონომიკა,  ეკონომიკურ მოძღვრებათა 
ისტორია, ეკონომიკური პოლიტიკა 

International Economics, History of Economic Thought, 
Economic Policy 

სექციის ხელმღვანელი: აკადემიკოსი, პროფესორი 
ავთანდილ  სილაგაძე  

Head of the session: Academician, Professor Avtandil 
Silagadze  

 

1. ახვლედიანი ნონა - საქართველო-ევროკავშირის ურთი-
ერთობათა  სოციალურ-ეკონომიკური   ასპექტები 
Akhvlediani Nona - Socio-economic Aspects of Georgian – 
European Union  Relations 

2. ბერიშვილი ხათუნა  - საქართველოს  საგარეო  ეკონომი-
კური საქმიანობის ლიბერალიზაცია და ინტეგრაცია, რო-
გორც ქვეყნის ეკონომიკური  განვითარების საწინდარი 
 Berishvili  Khatuna  - Liberalization and Integration of 
Economic Activity of Georgia as a Prerequisite of Economic 
Development of the Country   

3. გრძელიძე მაია  - პროგრამულ - მიზნობრივი მეთოდის 
განხორციელების თავისებურებები სახელმწიფო და 
მუნიციპალური ბიუჯეტის დაგეგმვაში  
Grdzelidze Maia - Peculiarities of the Implementation of 
Program-target Method in Planning the State and Municipal 
Budget 

4. ვეშაპიძე შოთა, დარბაიძე მარიამი, ბერიძე თამარი  - 
ევროატლანტიკური ფასეულობები: ის, რაც ჩვენ 
გვაკავშირებს  
Veshapidze Shota, Darbaidze Marim,  Beridze Tamar  - 
Euro-Atlantic Values: What Ties Us up  
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5. მენაფირე გოჩა  - თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები 
საქართველოში და საერთაშორისო გამოცდილება  
Menaphire Gocha - Free Economic Zones in Georgia and the 
International Experience  

6. სიხარულიძე დავითი  - პირდაპირი  უცხოური ინვესტი-
ციების გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე (საქართველოს 
მაგალითზე)  
Sikharulidze David - The Impact or Foreign Direct Investment 
on Economic Growth: a Case Study of Georgia 

7. ფუტკარაძე რამაზი  - ევროპული ინტეგრაციის 
ისტორიული ასპექტები 
Putkaradze  Ramaz - Historical Aspects of European Integration 

8. ღაღანიძე გიორგი  - საქართველოს 2015 წლის საგარეო-
ეკონომიკური საქმიანობის ანალიზი: შესაძლებლობები 
და გამოწვევები  
Gaganidze Giorgi - Analyses of the Results of the Foreign-
Economic Activities of Georgia in 2015: Opportunities and 
Challenges 

9. ყორღანაშვილი ლარისა - საქართველოს  ექსპორტის 
კონკურენტუნარიანობის პრობლემა გლობალიზაციის 
პირობებში  
Korganashvili Larisa - Problems of Competitiveness of 
Georgia's Exports in the Conditions of Globalization  

10. შაბურიშვილი  შოთა - ტრანსნაციონალური კორპორაციე-
ბი და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ტრანსფერი  
Shaburishvili Shota - Transnational Corporations and 
International Transfer of Technology 

11. ჯულაყიძე ემზარი  - გლობალური კონკურენცია და 
წარმატებული სტრატეგია 
Julakidze Emzar - Global Competition and a Successful 
Strategy 
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V სექცია / V Section 
 

საერთაშორისო ბიზნესი, მენეჯმენტი, მარკეტინგი, 
ეკონომიკური ინფორმატიკა 

International Business, Management, Marketing, Economic 
Informatics 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი ნუგზარ  თოდუა  
Head of the session: Professor Nugzar Todua  

 
1. დუდაური თამარი - ეკონომიური წარმოების (Lean produ-

ction) პროექტის არსი და მისი გავლენა კომპანიის კონკუ-
რენტუნარიანობის ამაღლებაზე  
Dudauri Tamar - Lean Production of the Project and its Impact 
on the Competitiveness of the Company 

2. თანდილაშვილი  ანნა  -  ეროვნული იდენტობა და ქვეყ-
ნის ბრენდირება გლობალურ სისტემაში  
Tandilashvili Anna - National  Identity  and  Country  Bran-
ding  in  the  Global  System 

3. თოდუა ნუგზარი, მღებრიშვილი ბაბულია (დოდო), 
უროტაძე  ეკატერინე  - საქართველოს სასურსათო ბაზარ-
ზე სამართლებრივი გარემოს ფორმირების ძირითადი 
ასპექტები  
Todua Nugzar, Mghebrishvili Babulia (dodo), Urotadze 
Ekaterine – The Main Aspects of Formation of Legal Environ-
ment on the Georgian Food Market 

4. კალანდაძე ლევანი - ვირტუალური/კრიპტოგრაფიული 
ვალუტა ბიტკოინი და მისი დანერგვის პერსპექტივები 
საქართველოში  
Kalandadze Levan - Virtual/Cryptographic Currency Bitcoin 
and its  Introduction Perspectives in Georgia 
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5. კობალავა მარინე  - ანტიკრიზისული პიარი  
Kobalava  Marine - Anti-crisis PR 

6. მაისურაძე თეონა   - ემოციური ინტელექტის მნიშვნე-
ლობა წარმატების მიღწევაში  
Maisuradze Teona - Importance of Emotional Intelligence for 
Achieving Success  

7. მაისურაძე რუსუდანი  - მცირე და საშუალო  მეწარმეო-
ბის სახელმწიფო მხარდაჭერის სისტემა  
Maisuradze Rusudan - State Support System for Small and 
Medium Enterprises 

8. მაჩიტიძე მიხეილი,  დავითაია შორენა  - ინფორმაციული  
ნაკადების ოპტიმიზაცია და სრულყოფა ორგანიზაციაში 
სს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 
მაგალითზე 
Machitidze Mikheil, Davitaia Shorena - Optimization and  
Improvement of Information Flow in the Organization (the 
Example of  “Georgian State Elektrosystem” jsc) 

9. ნიკვაშვილი მაია - კონსტრუქციული ქცევის სტიმული-
რება კონფლიქტურ სიტუაციაში  
Nikvashvili Maia – Stimulation of Constructive Behavior in 
Conflict Situations  

10. ჟორჟოლიანი თინათინი - უცხოური პირდაპირი ინვეს-
ტიციების ეფექტი მასპინძელი ქვეყნის ეკონომიკაში (აჭა-
რის ავტონომიური რესპუბლიკის სამშენებლო ბიზნესის 
მაგალითზე) 
Zhorzholiani  Tinatin -The Effects of Foreign Direct Invest-
ment Inflows on Host Country (a case of  Construction Business 
in Ajara Autonomous Republic) 

11. რამიშვილი ბადრი - ბიზნესის ვირტუალიზაციის გლო-
ბალური ტენდენცია და მასთან დაკავშირებული ორგანი-
ზაციული პრობლემები 
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Ramishvili  Badri - The Global Trend of Virtualization of 
Business and Organizational Issues Associated with It 

12. სამადაშვილი უშანგი - მრავალვექტორიანობა-საქართვე-
ლოს ეკონომიკური ზრდის კატალიზატორი  Samadashvili 
Ushangi – Multivectorness - the Catalyst for the Economic 
Growth of Georgia                                     

13. სეთურიძე რუსუდანი  - საბაჟოს მართვის ეფექტიანობის 
ამაღლება რისკების მართვის ავტომატიზებული სისტე-
მის საშუალებით 
Seturidze Rusudan - Improving Customs Control Efficiency 
through the Automated Risk Control System 

14. სიჭინავა  დემური, გოგნაძე  თეიმურაზ  - ვირტუალი-
ზაციის ტექნოლოგიის არსი, თავისებურებანი და გამოყე-
ნების პერსპექტივები საქართველოში 
Sichinava Demur, Teimuraz Gognadze – The Essence, Fea-
tures and Application of Virtualization Technology in Georgia 

15. ქადაგიშვილი ლეილა  - ბუნებრივი რესურსები - 
ბიზნესის ტექნოლოგიური გარემოს ფორმირების 
ხელშემწყობი ფაქტორი 
Kadagishvili  Leila  - Natural Resources as a Contributor to the 
Formation of Technological Environment of Business 

16. ქეშელაშვილი გიული  - მართვის ხარისხი და მისი 
გავლენა საქართველოს საჯარო სექტორზე  
Keshelashvili  Giuli  - Management Quality and its Impact on 
Public Sector of Georgia 

17. ქუთათელაძე რუსუდანი, ქუთათელაძე ქეთევანი  - 
საქართველოს ინოვაციური განვითარების სტარატეგია  
Kutateladze Rusudan, Kutateladze Ketevan  - The Strategy of 
Innovative Development of Georgia 
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18. შენგელია თეიმურაზი  -  კულტურა, როგორც  „ცოდნის 
პერცეპცია“ და მისი ზეგავლენა საერთაშორისო  ბიზნეს-
ზე 
Shengelia  Teimuraz  - Culture, as a „Perception of Know-
ledge“ and its Role in International Business 

19. შიხაშვილი გიორგი  - თვითმენეჯმენტის თეორიიდან 
პრაქტიკისაკენ: კარიერის  დაგეგმვისა და შექმნის 
პრინციპები 
Shikhashvili  Giorgi  - From Self-Management Theory to Pra-
ctice: Career Planning and Setting up Principles 

20. ჯაში ჩარიტა,  ჯანგულაშვილი თამარი  - მარკეტინგის    
სოციალურ-ეთიკური   ასპექტები (კონცეპტუალური 
მიმოხილვა) 
Jashi Charita, Jangulashvili  Tamar  - Social-Ethic  Aspects of 
Marketing  (conceptual overview) 

21. ხარაძე ნატალია, გულუა ეკატერინე  - მაგისტრანტთა 
თვითმენეჯმენტის თავისებურებები საქართველოში 
Kharadze Natalia, Gulua Ekaterine - Self-Management 
Peculiarities of Masters’ Students in Georgia 

22. ხარხელი მანანა, მორჩილაძე გიორგი - ემოციური 
ინტელექტის განვითარების მნიშვნელობა ბიზნესში 
Kharkheli Manana, Morchiladze Giorgi - Importance of 
Development of Emotional Intelligence 
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VI სექცია / VI Section 
 

ფინანსები, საბანკო საქმე, ბუღალტრული აღრიცხვა და 
აუდიტი 

Finance, Banking, Accounting and Auditing 
 

სექციის ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი  
მიხეილ ჩიკვილაძე  

Head of the session:  Associate Professor Mikheil Chikviladze 
 
1. ბარბაქაძე ხათუნა - კორპორაციული დაფინანსების გადა-

წყვეტილების შესახებ 
Barbakadze  Khatuna  - About the Decision of Corporate 
Financing 

2. ბენაშვილი ინგა  - შინამეურნეობების სექტორის წარმოე-
ბის ანგარიშის შედგენის საკითხისათვის საქართველოში 
Benashvili  Inga – The Issues of the Production Account of 
Household Sector in Georgia  

3. ბერიძე ლაშა  - კონკურენციის კვლევა საბანკო სექტორში 
ირიბი მეთოდის მიხედვით 
Beridze Lasha – The Research of Competition in the Banking 
Sector according to the Indirect Method 

4. გაბელაია აკაკი, გაბელაია ლევანი - საქართველოს ნაერ-
თი ბიუჯეტის შემოსავლების პროგნოზირების პრობლემა 
Gabelaia Akaki, Gabelaia Levan – The Problem of Forecasting 
Consolidated Budget Revenues of Georgia 

5. გაბელაია აკაკი, გაბელაია ლევანი  - გრაფიკული 
ილუსტრაციები კატასტროფების თეორიისთვის 
Gabelaia  Akaki, Gabelaia Levan - Graphic Illustrations of the 
Catastrophe Theory   
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6. გამსახურდია თამარი, მაისურაძე ქეთევანი, ბატიაშვილი 
იოსები  - ფინანსური დაგეგმარება, როგორც კომპანიების 
კეთილდღეობის ზრდის მნიშვნელოვანი ფაქტორი 
Gamsakhurdia Tamar, Maisuradze Ketevan,  Batiashvili 
Ioseb  - Financial Planning as a Significant Factor in the Growth 
of the Welfare of Companies 

7. გვარამია ნაზი - რისკის განსაზღვრა აუდიტურ საქმიანო-
ბაში 
 Gvaramia  Nazi - Revealing  Risk in Audit 

8. გვენეტაძე ლილი - საქართველოში საფინანსო სექტორი 
სგანვითარების თანამედროვე ასპექტები 
Gvenetadze Lili - The Modern Aspects of the Financial Sector 
Development in Georgia 

9. გოგოხია მაია - საბანკო რისკებისა და კომერციული 
ბანკების საიმედოობის ზოგიერთი საკითხი 
Gogokhia Maia - Some Issues of Bank Risks and Commercial 
Bank’s Reliability 

10. გრიგალაშვილი ეკა  -  მოგების გადასახადის რეფორმა და 
რეინვესტირების სტიმულები კომპანიებში 
Grigalashvili Eka – The Profit Tax Reform and Reinvestment 
Motivations in Companies 

11. გუგეშაშვილი თინათინი - გრძელვადიანი ინვესტიციე-
ბის დაგეგმვის საკითხისათვის 
Gugeshashvili Tinatin - About some Aspects of Long-term 
Investment Planning Issues  

12. ვარდიაშვილი მარიმი - ფინანსური ანგარიშგების საერ-
თაშორისო სტანდარტი 8 - საოპერაციო  სეგმენტები (კონ-
ცეპტუალური საკითხები)  
Vardiashvili Mariam - International Financial Reporting Stan-
dard 8 – Operating Segments (Conceptual Issues) 
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13. ზეიკიძე  ვაჟა,  მაისურაძე გიორგი,  კილაძე თამარი  -  სა-
ბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო - სამართლებრივი 
უზრუნველყოფა საქართველოში  
Zeikidze VaJa,  Maisuradze Giorgi, Kiladze Tamar – Legis-
lative and Legal Guaranteeing of Banking Competition in 
Georgia 

14. კაკაშვილი ნატო - სადაზღვევო კომპანიების ფინანსური 
სტაბილურობის მექანიზმი 
Kakashvili Nato - The Mechanism for the Financial Stability of 
Insurance Companies 

15. კვატაშიძე  ნადეჟდა,  გოგრიჭიანი  ზეინაბი  - შემოსავ-
ლების აღიარების ახალი მოდელი - ფასს 15 ამონაგები 
კონტრაქტებიდან  
Kvatashidze  Nadejda,  Gogrichiani  Zeinab - New Model 
of Revenues Recognition  - IFRS 15  Revenue from Contracts 
with Customers 

16. კონჯარია  ელგუჯა  - გადასახადების ადმინისტრირების 
ფორმები მეწარმეობაში   
Conjaria  Elguja - Tax Administration Forms in Enterprising 

17. მაისურაძე მარინა - ფინანსური ანგარიშგების საერთა-
შორისო სტანდარტების პირველადი გამოყენების ზოგი-
ერთი საკითხი  
Maisuradze  Marina – Regarding some Aspects of Initial Use of 
the IFRS   

18. ნარსია მურადი  - აუდიტი: ახალი გამოწვევები საჯარო 
შესყიდვების სფეროში 
Narsia  Murad - Audit: New Challenges in the Field of Public 
Procurement 

19. საბაური ლევანი, ხორავა ანჟელი  - ბუღალტრული აღრი-
ცხვის სრულყოფა და ფინანსური ანგარიშგების 
ფორმირება ფასს-ისა და ბასს-ის გათვალისწინებით 
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Sabauri Levan, Khorava Anjeli - Improvement of Business 
Accounting and Formation of Financial Accounting by Taking 
into Consideration IFRS and IAS 

20. სოლოღაშვილი დალი  - ბუღალტრული აღრიცხვა და 
ანგარიშგება გლობალურ ბიზნესში 
SologaShvili  Dali - Accounting and Reporting in Global Busi-
ness 

21. სრესელი ნანა - სახელმწიფო გრანტების  აღრიცხვის 
თავისებურებები 
Sreseli  Nana  -  Features of Accounting Government Grants 

22. ჩიკვილაძე  მიხეილი  - საქართველოს საჯარო ფინანსები 
და მაკროეკონომიკა 
Chikviladze Mikheil - Public Finance of Georgia and Macro-
economics 

23. ჭელიძე  მედეა,  გელიტაშვილი გოგა  - საკრედიტო 
რისკის მართვის შესახებ 
Chelidze Medea,  Gelitashvili  Goga - Credit Risk Manage-
ment 

24. ჭილაძე იზოლდა  - საწარმოს გრძელვადიანი აქტივების 
გაუფასურების  შეფასების სადისკუსიო საკითხები  
Chiladze Izolda -   Discussion Aspects of the Entity’s Long-
term Assets Impairment Loss Evaluation 

25. ჯიქია მერაბი  - ფულადი ნაკადების მოძრაობის ანალიზი 
Jikia Merab - Cash Flow Analysis 
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VII სექცია / VII Section 
 

ტურიზმი და არასაწარმოო სფერო 
Tourism and Non-production Industry 

 
სექციის ხელმძღვანელი:  პროფესორი  

იოსებ  ხელაშვილი  
Head of the session:   Professor Ioseb Khelashvili  
 

1. ალადაშვილი მანანა - ტურისტული ბიზნესი გლობა-
ლიზაციის თანამედროვე ეტაპზე 
 Aladashvili  Manana - Tourism Business on the Modern Stage 
of Globalization 

2. Ambroziak Łukasz - Value Added of Exports: the Case of the 
Central and Eastern European Countries  
ამბროზიაკი ლუკას  -  ექსპორტის დამატებული ღირებუ-
ლება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში 

3. არნანია-კეპულაძე თამილა  - შრომის ბაზრის გენდერუ-
ლი უთანასწორობა: თეორიული მიდგომა პრობლემის 
ახსნისადმი  
Arnania-Kepuladze Tamila - Labor Market Gender Inequality: 
theTheoretical Approach toward Explanation 

4. Арефьев Игорь Борисович, Мунджишвили Теа - Метод  
оценки  и  прогнозирования финансовой  устойчивости  
транспортного  предприятия в  условиях  рисков 
არეფეევი იგორი ბორისის ძე, მუნჯიშვილი თეა ზურაბის 
ასული - სატრანსპორტო საწარმოების ფინანსური 
მდგრადობის პროგნოზირებისა და შეფასების მეთოდები 
რისკების პირობებში  

5. ბერიძე თამარი  - ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირების 
საერთაშორისო გამოცდილება 
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Beridze  Tamar - International Experience in State Regulation 
of Tourism 

6. Gavriletea Dan Marius – Communication in Insurance – 
Benefits for Romanian Clients. Practical Point of View 
გავრელეტეა დან მარიუს - კომუნიკაციის როლი 
დაზღვევაში  - სარგებელი რუმინელი კლიენტებისათვის 
პრაქტიკული თვალსაზრისით 

7. Geradze  Revaz - Sovereign Ratings and Sovereign Yield 
Spreads in Europe 
გერაძე რევაზი  - სუვერენული რეიტინგები და სუვერე-
ნული მოგების სპრედი ევროპაში 

8. ვაწაძე  ინეზა - სოფლის ტურიზმი  - არსი და 
განვითარების პერსპექტივები 
Vatsadze Ineza - The  Rural Tourism -  Essence and Develop-
ment Perspective 

9. Voychenko  Oleksiy -  Information Technologies for Individual 
and Group Business Trainings 
ვოუჩენკო ალექს - საინფორმაციო ტექნოლოგიები ინდი-
ვიდუალური და ჯგუფური ბიზნეს ტრენინგებისთვის 

10. Якобсон Лев Ильич - Технократическая политика? О роли 
экспертов в формировании экономической политики в 
России 
იაკობსონ ლევ ილიჩის ძე - ტექნოკრატიული პოლიტიკა? 
ექსპერტების როლი რუსეთის ეკონომიკური პოლიტიკის 
ფორმირებაში 

11. კაციტაძე ნანა  - საქმიანი ტურიზმის  აქტუალურობა და  
განვითარების შესაძლებლობები საქართველოში 
Kacitadze Nana - Actuality of Business Tourism and 
Development Possibilities in Georgia 

12. ლეკაშვილი ეკა, დოდაშვილი ვეკო  - საქართველოში ტუ-
რიზმის ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირების შესწა-
ვლის საკითხისთვის 
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Lekashvili Eka, Dodashvili Veko  - For Studying the Issues of 
Legal Regulation Tourism Business in Georgia 

13. მაისურაძე ნანა   - ტურიზმის ზეგავლენა განვითარებადი 
ქვეყნების ეკონომიკაზე 
Maisuradze  Nana – The Impact of Tourism on the Economies 
of Developing Countries 

14. Макашева  Наталья - Логическая ошибка или провидчес-
кое предупреждение? О попытке М.Туган-Барановского 
соединить  рациональный  расчет и кантианский императив  
მაკაშევა ნატალია  - ლოგიკური შეცდომა თუ წინასწარმე-
ტყველი გაფრთხილება? რაციონალური ანგარიშისა და 
კანტის იმპერატივის შეერთების მცდელობა ტუგან-
ბარანოვსკის  მიხედვით. 

15. Mushkudiani Zurab, Shonia  Nana – On the some Aspects of 
International Innovative Financial Instruments 
მუშკუდიანი ზურაბი, შონია ნანა  -  საერთაშორისო 
ინოვაციური ფინანსური ინსტრუმენტების ზოგიერთი 
ასპექტის შესახებ 

16. Ostrowska Inta, Olehnovich Dimitry  - Smart Territorial De-
velopment Index: the Case of Latvia 
ოსტროვსკა ინტა, ოლეხოვიჩ დიმიტრი  - სწრაფი ტერი-
ტორიული განვითარების ინდექსი ლატვიის მაგალითზე 

17. Савюк  Лариса  -  Прикладные аспекты разработки систем 
мониторинга качества высшего образования 
სავიუკი ლარისა  - უმაღალესი  განათლების ხარისხის 
მონიტორინგის  სისტემის შემუშავების გამოყენებითი 
ასპექტები 

18. სირბილაძე რუსუდანი  - ტურიზმის განვითარება საქარ-
თველოში გლობალიზაციის ასპექტით  
Sirbiladze  Rusudan  – Tourism Development in Georgia in the 
Aspects of Globalization  
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19. ქარქაშაძე ნარგიზა, კაკაურიძე  ნათელა - ეკოტურიზმის 
განვითარების პერსპექტივები იმერეთის რეგიონში 
Karkashadze  Nargiza, Kakauridze Natela- The Prospects of 
the Development of Eco-tourism in Imereti Region 

20. ჩიტალაძე ქეთევანი - საქართველოს ტურისტული პო-
ტენციალის გამოყენების  თანამედროვე ტენდენციები 
Chitaladze Ketevan - Modern Tendencies in Applying of 
Tourism Potential in Georgia 

21. ცატავა დალილა - გასტრონომიული კულტურა როგორც 
სისტემა და ქვეყნის საიმიჯო რესურსი 
Tsatava Dalila - Gastronomic Culture as a System and the 
Country's  image Resource 

22. Hofbauer  Gunter - The Impact of Procurement on Value 
Creation 
ჰოფბაუერ გუნტერ  - შესყიდვების გავლენა დამატებული 
ღირებულების შექმნაზე 
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