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#206) 

10:00-10:30 – პლენარული სხდომის გახსნა 
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09:30 – 10:00 – Registration (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University,
10th Building, 2nd floor, Ph. Gogichaishvili Hall, aud. 206) 
 
10:00 –10:30 –  Opening of the Plenary Session 
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12:30 –14:00 – Lunch break
14:00 –17:00 –  Section work 
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Section 3    aud. # 513

Section 4   aud. # 515
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Section 11  aud. # 609
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პლენარული სხდომა

Plenary Session 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი, აუდიტორია #206  

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Room 206 

10:00–10:30 – პლენარული სხდომის გახსნა 

10:00–10:30 –  Opening of the Plenary Session 

თეიმურაზ ბერიძე, თსუ-ის პროფესორი, ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტის დეკანი – კონფერენციის გახსნა 

Teimuraz Beridze, TSU Professor, Dean of the Faculty of Economics and 
Business – Opening of the Plenary Session 

გიორგი შარვაშიძე,  თსუ-ის რექტორი – მისასალმებელი სიტყვა 

Giorgi Sharvashidze, TSU Rector – Welcome Speech 

ვლადიმერ პაპავა, აკადემიკოსი, თსუ-ის პროფესორი – 
მისასალმებელი სიტყვა

Vladimer Papava, Academician, TSU Professor – Welcome Speech

ავთანდილ სილაგაძე, აკადემიკოსი, თსუ-ის პროფესორი – 
მისასალმებელი სიტყვა

Avtandil Silagadze, Academician, TSU Professor – Welcome Speech



დავით ნარმანია, თსუ-ის პროფესორი, თბილისის მერი – მისასალმებელი 
სიტყვა

Davit Narmania, TSU Professor,  Mayor of Tbilisi City – Welcome Speech 

ირაკლი კოვზანაძე, თსუ-ის პროფესორი, საქართველოს პარლამენტის 
წევრი – მისასალმებელი სიტყვა

Irakli Kovzanadze, TSU Professor, Member of the Parliament of Georgia – Welcome 
Speech

ელგუჯა მექვაბიშვილი, თსუ-ის პროფესორი – მისასალმებელი სიტყვა 

Elguja  Mekvabishvili,   TSU Professor – Welcome Speech 

ნოდარ ხადური, თსუ-ის პროფესორი, საქართველოს კონკურენციის 
სააგე ნტოს თავ მჯდომარე – მისასალმებელი სიტყვა 

Nodar Khaduri, TSU Professor, Chairman of the Competition Agency of Georgia – 
Welcome Speech

ვახტანგ სართანია, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 
- საქართველოს საპატრიარქოს  წმინდა ანდრია პირველწოდებულის 
სახელობის ქართული უნივერსიტეტი - მისასალმებელი სიტყვა

Vakhtang Sartania, Doctor of Economics, Professor at St. Andrew the First-Called 
Georigan University of the Patriarchate of Georgia – Welcome Speech

გუნტერ ჰოფბაური, პროფესორი –  მისასალმებელი სიტყვა

Gunter Hofbauer,  Professor  – Welcome Speech

რაინერ ვენერი, პროფესორი – მისასალმებელი სიტყვა

Rainer Wehner, Professor  – Welcome  Speech



მოხსენებები/Presentations

10:30  

ვლადიმერ პაპავა, აკადემიკოსი, თსუ-ის პროფესორი; ვახტანგ 
ჭარაია,  ასოც. პროფესორი – ინფალაციის თარგეთირების გამოწვევები 
დაბალშემოსავლიან ქვეყნებში

Vladimer Papava, Academician, TSU Professor; Vakhtang Charaia, Associate 
Professor – Challenges of the Inflation Targeting in Low-Income Countries 

10:50

გუნტერ ჰოფბაური, პროფესორი; ანიტა სანგლი – ინოვაციური მენეჯმენტი 
და მნიშვნელოვანი ზეგავლენა კომპანიებსა და ეკონომიკაზე

Gunter Hofbauer, Professor; Anita Sangl – Innovation Management and Particu-
lar Impacts on Companies and Economy

11:10 

დავით ნარმანია, თსუ-ის პროფესორი – მუნიციპალური პროექტების 
სტრატეგიული მართვის აქტუალური საკითხები

Davit Narmania, TSU Professor – Essential Issues of Strategic Management of 
Municipal Projects

11:30 

იოსებ ხელაშვილი, თსუ-ის პროფესორი – პრობლემების 
იდენტიფიცირება ტურიზმში ტრანსდისციპლინური მიდგომების 
გამოყენებით (საქართველოს მაგალითზე) 
Ioseb Khelashvili, TSU Professor – Problem Identification in Tourism through 

Transdisciplinary Research (Georgia as a case)



11:50 

ემინ აქჩაუღლუ, ჰარალდ ბოლსინგერი და რაინერ ვენერი – გერმანული 
ფრაიბურგის სკოლა: არის კი ეთიკისა და სამართლიანობის ადგილი 
ბიზნესში?

Emin Akcaoglu, Harald Bolsinger and Rainer Wehner – The German Freiburg 
School: Is there a room for ethics and fairness in business? 

12:10 
Дмитрий Олехнович, Доктор экономики; Инта Островска, Виктория Шипи-

лова, Элита  Ермолаева, Людмила Алексеева – Использование актуаль-
ных  концепций в оценке устойчивого развития сельских районов: при-
мер латгальского региона (Восточная Латвия)

Dmitry Olekhnovich, Doctor of Economics; Inta Ostrovska, Victoria Shipilova, 
Elita Ermolaeva, Lyudmila Alekseeva  – The Use of Topical Concepts in the 
Assessment of Sustainable Rural Development: example of the Latgal Region 
(Eastern Latvia) 



I სექცია / I Section

ეკონომეტრიკა / Econometrics

სექციის ხელმძღვანელი  – პროფესორი იური ანანიაშვილი

Head of the session  – Professor Iuri Ananiashvili

1. ნინო მიქიაშვილი – შრომითი რესურსების ეფექტიანიანობა და
ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება 
Nino Mikiashvili – Effectiveness of Labor Resources and Economic Development 
of the Country

2. ლია თოთლაძე – ეკონომიკური ზრდის პროგნოზირებისათვის
საპროცენტო სპრედის გამოყენების ასპექტები

Lia Totladze – Some Aspects of the Term Spread Prediction Ability for Economic 
Growth 
3. მერაბ ჯულაყიძე – ეკონომიკური ზრდის ფაქტორები
გლობალიზაციის პირობებში 
Merab Julakidze  – Factors of  the Economic Growth and Globalization



II სექცია / II Section

ეკონომიკური პოლიტიკა / Economic Policy

სექციის ხელმძღვანელი  – პროფესორი რევაზ გველესიანი

Head of the session  – Professor Revaz Gvelesiani

1. ნიკა ასანიძე – კონკურენციის პოლიტიკის განვითარების ძირითადი 
ეტაპები საქართველოში

Nika Asanidze  – Competition Policy of Georgia - Major phases of development

2. ვანო ბენიძე – მცირე და საშულო ბიზნესი გლობალიზებულ 
ბიზნესგარემოში: ელექტრონული კომერციის მნიშვნელობა და 
გამოწვევები 

Vano Benidze – Small and Medium-Sized Enterprises in a Globalizing Busi-
ness Environment: Importance and Challenges of E-commerce Adoption

3. გიორგი გაფრინდაშვილი  – საქართველოსა და ვიშეგრადის 
ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკა  და ცხოვრების დონის მაჩვე-
ნებელთა ანალიზი 
Giorgi Gaprindashvili –  Economic Policy of Georgia and Visegrad Countries 
and Analysis of Living Indicators

4. რევაზ გველესიანი – ეკონომიკურ-პოლიტიკური რჩევების 
ეფექტიანი რეალიზაციის პირობები 

Revaz Gvelesiani – Effective Realization Conditions of Economic- Political 
Advice

5. გულნაზ ერქომაიშვილი – პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 
მოზიდვის მასტიმულირებელი ეკონომიკური პოლიტიკა 
სა  ქარ თველოში 
Gulnaz Erkomaishvili  – Economic Policy Stimulating Direct Foreign Invest-
ment in Georgia

6. თენგიზ ვერულავა – უნივერსალური ჯანდაცვის მსოფლიო 
გამოცდილება და საქართველოს რეფორმები 

Tengiz Verulava  – Universal Health Care in Georgia: Achievements and 
Challenges

7.  ეკა ლეკაშვილი  – კომუნისტური ექსპერიმენტის მემკვიდრეობითი 
პრობლემების იდენტიფიკაცია ტრანსფორმაციის ეკონომიკური 
პოლიტიკის  კონტექსტით (საქართველოს მაგალითი) 



Eka Lekashvili  – Identification of the hereditary problems of the commu-
nist experiment in the context of Transformation Economic Policy (Case of 
Georgia)

8. გელა   ლობჯანიძე – გლობალიზაცია  და  საქართველოს თანა-
მედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების  ტენდენციები 
Gela Lobjanidze  – Globalization and the Trends of Modern Socio-economic 
Development of Georgia

9. მაია ჭანია – სახელმწიფო როლის მოდიფიკაცია ეკონომიკის
გლობალიზაციის პირობებში 

Maia Chania  – Modification of the State's Role in the Context of Economic 
Globalization

10. ნანა ოქრუაშვილი, ნინო ფარესაშვილი, ლია მეტონიძე –
რეგიონული  მართვა: პრობლემები  და გადაჭრის გზები 
Nana Okruashvili,   Nino Paresashvili,  Lia Metonidze  – Regional Manage-
ment Problems and Modern Approaches to their Solutions



III სექცია / III Section

თეორიული ეკონომიკა / Theoretical Economics

სექციის ხელმძღვანელი – პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი

Head of the session  – Professor Elguja Mekvabishvili

1. ინგა ბალარჯიშვილი – ელიტები და მასები: პრეფერენციათა 
წინააღმდეგობის პრობლემა მოდერნიზაციის პირობებში 

Inga Balarjishvili – Elites and Masses: the problem of contradiction of 
preferences in the context of modernization

2. ბესიკ ბოლქვაძე – საინვესტიციო და საპრივატიზაციო  პოლიტიკის 
ურთიერთმიმართების საკითხისათვის 

Besik Bolkvadze – Towards the Correlation Issue between Investment and 
Privatization Policies

3. Кетеван Кикилашвили – Наукоемкость как ключевой фактор успешно-
сти трансформации  нефтяной отрасли 

Ketevan Kikilashvili – The Science Intensity as a Key Factor of the Transformation 
of Oil Industry 



IV სექცია / IV Section

მაკროეკონომიკა / Macroeconomics

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი ნოდარ ხადური

Head of the session: Professor Nodar khaduri

1. ქუჯი ბიჭია – ავტომატიზაციის თანამედროვე ტემპების გავლენა
შრომის ბაზარზე 
Quji Bichia – The Effect of Modern Globalization and Automatization Trend 
on Labor Market

2. თამარ დუდაური, ნინო სამჭკუაშვილი – ინოვაციური
ეკონომიკა: განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები  

Tamar Dudauri, Nino Samchkuashvili  – Innovative Economy: Problems and 
Perspectives of Development 
3. ალექსანდრე ერგეშიძე – გაცვლითი კურსის გავლენა სა-
ქართველოს ეკონომიკის სექტორულ გამოშვებასა და მაკრო-
ეკონომიკურ გარემოზე 
Aleksandre Ergeshidze  – The Impact of Exchange Rate on Macroeconomic 
Environment and Sectoral Output of the Georgian Economy

4. ნაზირა კაკულია, ნინო ჟორჟიკაშვილი  – მაკროპრუდენციული
პოლიტიკის ინსტრუმენტები 
Nazira Kakulia, Nino Zhorzhikashvili  – Macroprudential  Policy  Tools

5. თამთა მესხორაძე – პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაცია
ინსტიტუციური ჭრილით: შოკური თერაპიისა და გრადუალიზმის 
წინააღმდეგობრივი ხასიათის შესახებ 
Tamta Meskhoradze – Post-communist Transition in Institutional Context:  
Shock Therapy versus Gradualism

6. მარინა ტაბატაძე – სახელმწიფო მართვის დეცენტრალიზაციის
ინსტიტუციური სეგმენტირების თეორიული საკითხები 
Marina Tabatadze – Theoretical Issues of Goverment Decentralization  
Institutional Segmentation

7. მირიან ტუხაშვილი – ქ. რუსთავის როლი ქვემო ქართლის
მოსახლეობის ეთნოსტრუქტურის ფორმირებაში 



Mirian Tukhashvili – The Role of Rustavi City in the Formation of the Ethnic 
Structure of Kvemo Kartli’s Population 

8. მურმან ცარციძე, ნათელა ლაცაბიძე  – უმუშევრობა და 
დასაქმების აქტიური პოლიტიკა შრომის ბაზრის ფორმირების 
მიმდინარე ეტაპზე საქართველოში

Murman Tsartsidze, Natela Latsabidze – Unemployment and the Active 
Employment Policy at the Current Stage of Labor Market  Formation Policy 
in Georgia



V სექცია / V Section

მიკროეკონომიკა / Microeconomics

სექციის ხელმძღვანელი  – პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი
Head of the session  – Professor Eter Kharaishvili

1. ინეზა გაგნიძე  – საუნივერსიტეტო სისტემის ახლებური
გააზრების ზოგიერთი ასპექტის შესახებ  

Ineza Gagnidze – On some Aspects of Rethinking the University System

2. ნინო გრიგოლაია – სოციალური დაცვის მდგომარეობა
სა ქართველოში 
Nino Grigolaia –The Situation of Social Protection in Georgia

3. თამარ ლაზარიაშვილი – სადაზღვევო ბაზარი და მისი  გან-
ვითარება  საქართველოს აგრარულ  სექტორში 

Tamar Lazariashvili   – The Insurance Market and its Development in the 
Georgian Agricultural Sector

4. ნინო ლობჟანიძე  – ქართული მინერალური წყლების ბაზარი და
საექსპორტო პოტენციალის შეფასება 

Nino Lobzhanidze – Georgian Mineral Water Market and Export Potential 
Assessment

5. ია ნაცვლიშვილი – ახალგაზრდობის სამეწარმეო განწყობების
თავისებურებები საქართველოში (უნივერსიტეტის სტუდენტების 
მაგალითზე) 

Ia Natsvlishvili  – The Characteristics of Youth Entrepreneurial Attitudes in 
Georgia (Case of University Students)

6. დემნა ძირკვაძე  – სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების როლი
სოფლად სიღარიბის დაძლევაში 
Demna Dzirkvadze – The Role of Agricultural Cooperatives in Overcoming 
Poverty in Rural Areas

7. ეთერ ხარაიშვილი – სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
განვითარება საქართველოში – ფერმერთა დამოკიდებულებები და 
შეფასებები 
Eter Kharaisvili – The Development of Agricultural Cooperatives in Georgia – 
Farmers' attitude and assessment



VI სექცია / VI Section

საერთაშორისო ეკონომიკა / International Economics

სექციის ხელმძღვანელი  – აკადემიკოსი, პროფესორი

ავთანდილ სილაგაძე

Head of the session  – Academician, Professor Avtandil Silagadze

1. პაატა აროშიძე – ჩინეთის ახალი გეოსტრატეგია და საქართველოს 
პერსპექტივები       

Paata Aroshidze  – New Geostrategy of China and Prospects of Georgia

2. თინათინ ახვლედიანი – ინფორმაციული საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიები და საექსპორტო მაჩვენებლები ვიშეგრადისა და 
ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის ქვეყნებში: მონაცემები 
ფირმის დონეზე

Tinatin Akhvlediani – ICT and Export Performances in Visegrad and 
Central and Eastern European Countries: evidence from firm-level data

3. გიორგი ბენაშვილი – საქართველო-ევროკავშირის  სავაჭრო-
ეკონომიკური  ურთიერთობები  ასოცირების შეთანხმების 
გაფორმების შემდეგ

Giorgi Benashvili  – Georgia-EU Trade-Economic Relations after Signing the 
Association Agreement

4. თამაზ ზუბიაშვილი – გლობალიზაცია და მიგრაციის პროცესი

Tamaz Zubiashvili   – Globalization and Migration Processes 

5. მიხეილ თოქმაზიშვილი – მცირე ქვეყნების ფინანსური 
განვითარების გლობალური გამოწვევები (შედარებითი ანალიზი) 
Mikheil Tokmazishvili – Global Challenges for the Financial Development of 
Small Countries (Comparative Analysis)

6. სალომე სილაგაძე – გლობალური მიგრაციით სამუშაო ძალის 
უთანაბრო გადანაწილება და მისი უარყოფითი ასპექტები 
Salome Silagadze – Global Migration, Uneven Distribution of Human 
Resources and its Negative Aspects

7. რამაზ ფუტკარაძე – საქართველო-ჩინეთის სავაჭრო 
ურთიერთობების განვითარების ტენდენციები 



Ramaz Putkaradze – The Development Tendencies of the Trade Relations 
between Georgia and China 

8. შოთა შაბურიშვილი – პოლიტიკური შეხედულებები და პირდაპირი
უცხოური ინვესტიციები 
Shota Shaburishvili  –  Political Views and Direct Foreign Investments



VII სექცია / VII Section

სტატისტიკა / Statistics

სექციის ხელმძღვანელი  – პროფესორი სიმონ გელაშვილი

Head of the session  –  Professor Simon Gelashvili

1. ნინო აბესაძე  – დასაქმების  სტატისტიკა საქართველოში 
გენდერული სტერეოტიპების ფონზე 

Nino Abesadze – Employment Statistics in Georgia against the Background 
of Gender Stereotypes

2. სიმონ გელაშვილი – საქართველო–ინდოეთის სავაჭრო 
ურთიერთობები პოსტსაბჭოთა პერიოდში: სტატისტიკური ანალიზი

Simon Gelashvili  – Georgia-India Trade Relations in the Post-Soviet Period: 
Statistical Analysis

3. მერი დაუშვილი – გაეროს და ევროსტატის რეკომენდაციების 
დანერგვის პრაქტიკა საბაჟო სტატისტიკაში 
Meri Daushvili – The Practice of Implementing the UN and Eurostat 
Recommendations in the Customs Statistics

4. ქეთევან მარშავა, ირაკლი მაკალათია – საქართველოს შრომის 
ბაზარზე არსებული მდგომარეობის სტატისტიკური ანალიზი და 
მისი განვითარების პერსპექტივები 
Ketevan Marshava, Irakli Makalatia  – Statistical Analysis of Labor Market 
and its Development Prospects in Georgia

5. შორენა ფარჯიანი – პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და 
დანაშაულის სტატისტიკა საქართველოში 

Shorena Pharjiani – Direct Foreign Investments and Criminal Statistics in 
Georgia

6. ლია ჩარექიშვილი – ჯანმრთელობის დაცვის სტატისტიკური 
ანალიზი საქართველოს რეგიონების მიხედვით 
Lia Charekishvili – Statistical Analysis of Condition of Health Care by the 
Regions of Georgia



7. ქეთევან ჩიტალაძე, რუსუდან ქინქლაძე – უმუშევრობის
ტენდენციები საქართველოში 
Ketevan Chitaladze, Rusudan Kinkladze  – The Unemployment Trends in 
Georgia

8. მერაბ ხმალაძე  – მასალატევადობის სტატისტიკური ანალიზი

Merab Khmaladze  – Statistic Analysis of Material Capacity 



VIII სექცია / VIII Section

აღრიცხვა, აუდიტი, ანალიზი / Accounting, Audit, Analysis

სექციის ხელმძღვანელი  – პროფესორი ელენე ხარაბაძე

Head of the session –  Professor Elene Kharabadze

1. ნაზი გვარამია – აუდიტური საქმიანობა საზღვარგარეთის 
ქვეყნებში 

Nazi Gvaramia  – Audit Practice in Foreign Countries

2. მარიამ ვარდიაშვილი – გაცვლითი ოპერაციებიდან მიღებული 
შემოსავლების აღრიცხვა საჯარო სამართლის სუბიექტებში  
Mariam Vardiashvili  – The Accounting Revenues  Received by Legal Entities 
of Public Law from Exchange Transactions 

3. ნადეჟდა კვატაშიძე, ზეინაბ გოგრიჭიანი, ანჟელი ხორავა – 
რეალური ღირებულების კონცეფცია 

Nadezhda Kvatashidze, Zeinab Gogrichiani,  Anzheli Khorava –  Real Value 
Concept 

4. მარინა მაისურაძე – აქტივების  შეფასების ზოგიერთი საკითხი 
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით 
Marina Maisuradze – Assets Measurement-related Issues according to IFRS 
5. ლევან საბაური – აუდიტორული მტკიცებულებების ანალიზი 
ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის საფუძვლების 
მიხედვით 
Levan Sabauri – The Analysis of Audit Evidence Based on the Instructions for 
the Preparation and Submission of Financial Statements

6. დალი სოლოღაშვილი  – სადაზღვევო პრემიებითა და  ზარალებით 
გამოწვეული სადაზღვევო მოთხოვნებისა და ვალდებულებების 
აღრიცხვა 
Dali Sologhashvili  – Accounting Insurance Requirements and Liabilities 
Arising from Insurance Premiums and Losses

7. ელენე ხარაბაძე, მერაბ ჯიქია  – გადასახადები და მათი 
აღრიცხვის ზოგიერთი საკითხი 
Elene Kharabadze, Merab Jikia  – Taxes and Selected Accounting Issues



IX სექცია / IX Section

მარკეტინგი, ინფორმაციული ტექნოლოგიები / Marketing, 
Information Technology

სექციის ხელმძღვანელი  – პროფესორი ნუგზარ თოდუა

Head of the session – Professor Nugzar Todua

1. ნუგზარ თოდუა  – გლობალიზაციის გავლენა ჯანსაღი კვებისადმი
ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულებაზე 
Nugzar Todua – The Impact of Globalization on the Attitude of Georgian 
Consumers to Healthy Nutrition

2. მარინე კობალავა – გლობალიზაცია და საზოგადოებასთან
ურთიერთობა  
Marine Kobalava  – Globalization and Public Relations

3. მურთაზ მაღრაძე, დემურ სიჭინავა – საწარმოს ინფორმაციული
პოტენციალი – ეკონომიკური პოტენციალის შემადგენელი ნაწილი, 
ინსტრუმენტი და კატალიზატორი 
Murtaz Maghradze, Demur Sitchinava – Information potential of the 
enterprise as a part, tool and catalyst of economic potential

4. მიხეილ მაჩიტიძე, შორენა დავითაია – სასწავლო ცენტრის
როლი ორგანიზაციის განვითარებაში 
Mikheil Machitidze, Shorena Davitaia  – The Role of a Training Center in the 
Development of an Organization

5. ბაბულია მღებრიშვილი  – რეკლამა  XX საუკუნის საქართველოში

Babulia Mghebrishvili   – Advertising in XX Century Georgia

6. მაია სეთური – მარკეტინგის  გამოყენების თავისებურებების
განმსაზღვრელი პირობები მოგზაურობასა და ტურიზმში 
Maia Seturi  – The Definition of the Characteristics of Marketing Use in 
Travel and Tourism

7. ეკატერინე უროტაძე – საქართველოს  ღვინის ბაზარზე
მომხმარებელთა ქცევის  მარკეტინგული კვლევა 



Ekaterine Urotadze  – Marketing Research  of Consumer Behavior on the 
Georgian Wine Market

8. ნარგიზა ქარქაშაძე – სოციალური რეკლამის მნიშვნელობა და 
ეფექტიანობა თანამედროვე საქართველოში 

Nargiza Karkashadze – Social Advertising, its Importance and Effectiveness 
in Modern Georgia

9. ელისაბედ ხახუტაშვილი – სოციალური მარკეტინგი როგორც 
სოციალური ტექნოლოგია 
Elisabed Khakhutashvili   – Social Marketing as Social Technology

10. თამარ ჯანგულაშვილი, ჩარიტა ჯაში – სოციალური მარკეტინგის 
ინტერვენციები მოზარდებში ჯანსაღი კვების დასანერგავად   

Tamar Jangulashvili, Charita Jashi  – Social Marketing Interventions for the 
Implementation of Healthy Eating among Adolescents



X სექცია / X Section

მენეჯმენტი / Management

სექციის ხელმძღვანელი –  პროფესორი დავით ნარმანია

Head of the session  – Professor Davit Narmania

1. ნოდარ გრძელიშვილი, შორენა ხალვაში – ეკონომიკის გლო-
ბალიზაცია და საერთაშორისო სერვისუ ლი  ოპერაციების მენეჯმენტი

Nodar Grdzelishvili, Shorena Khalvashi  – Globalization of Economy and 
International Service Operations Management

2. ნინო ზურაშვილი  – თბილისის მიწათსარგებლობის 2017 წლის
გენერალური გეგმის ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულებები 
Nino Zurashvili  – The Main Priority Directions of the General Plan of 2017 Land 
Use of Tbilisi

3. ელისო ლანჩავა – გლობალური მართვა  და გლობალური  მენეჯმენტი

Eliso Lanchava  – Global Governance and Global Management

4. თინათინ მეძმარიაშვილი – საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების
დავების განხილვის საბჭოს საქმიანობის ანალიზი 

Tinatin Medzmariashvili – Review of the Activities of State Procurement 
Disputes Council of Georgia

5. მაია ნიკვაშვილი – ორგანიზაციული  კულტურა, როგორც
სამეურნეო პრაქტიკის განუყოფელი ნაწილი 

Maia Nikvashvili – Organizational Culture as an Integral Part of Agricultural 
Practices

6. დავით ნიჟარაძე – გლობალიზაცია და საერთაშორისო მენეჯმენტი

David Nizharadze – Globalization and International Management 

7. ნუგზარ პაიჭაძე – შრომის ბაზარი საქართველოს სახელმწიფო
სექტორში 
Nugzar Paichadze   – Labor Market in the Georgian State Sector

8. ბადრი რამიშვილი – სახელმწიფო ორგანიზაციებში სტრატეგიული
მენეჯმენტის გამოყენების ზოგიერთი პრობლემისა და მათი 
გადაწყვეტის გზების შესახებ 



Badri Ramishvili  – On some Challenges of Deploying Strategic Management 
in Public Sector  and Ways of Finding Solutions to the Issues

9. სალომე საყვარელიძე – საქართველოს მცირე და საშუალო
სა წარმოებში თანამედროვე საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
გამოყენების ეფექტიანობის საკითხისათვის

Salome Sakvarelidze  – Towards the Issue of Efficient Use of Modern 
Communication Technologies in Small and Medium-Sized Enterprises of 
Georgia

10. ნინო ფარესაშვილი, ბადრი გეჩბაია, ანა ჩაგელიშვილი – მუ ლ-
ტინაციონალურ კომპანიებში დასაქმებულ მენეჯერთა გამოწვევები

Nino Paresashvili, Badri Gechbaia, Ana Chagelishvili  – Challenges of Managers 
Employed in Multinational Companies

11. გიული ქეშელაშვილი  – სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ფორმირებისა და მართვის ძირითადი ასპექტები საქართველოში 
Giuli Keshelashvili  – Key Aspects of Formation and Management of Agricultural 
Cooperatives in Georgia

12. თამარ ღამბაშიძე – ტრანსნაციონალიზაცია და კორპორატიული
კულტურების თავსებადობა 
Tamar Ghambashidze – Transnationalization and Compatibility  of Corporate 
Cultures

13. გიორგი ღაღანიძე – საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის
საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ინდექსების შედარებითი 
ანალიზი 
Giorgi Ghaghanidze – Comparative Analysis of Foreign Trade and International 
Indexes of Georgia, Armenia and Azerbaijan

14. გიორგი შიხაშვილი – თანამედროვე მენეჯმენტის პერსპექტივები
პიტერ დრაკერის მიხედვით

Giorgi Shikhashvili  – Modern Management Prospects according to Peter 
Drucker

15. ეკა ჩოხელი, დავით ნარმანია – საქართველოში ადგილობრივი
თვითმმართველობის ზოგიერთი საკითხის შესახებ 
Eka Chokheli, Davit Narmania – On some Issues of Local Self-government in 
Georgia



XI სექცია / XI Section

საერთაშორისო ბიზნესი / International Business

სექციის ხელმძღვანელი  – პროფესორი თეიმურაზ შენგელია
Head of the session – Professor Teimuraz Shengelia

1. მაია ალადაშვილი – მცირე და საშუალო ბიზნესის მართვა
კრიზისულ პერიოდში     
Maia Aladashvili  – Management of Small and Medium Businesses in the 
Period of Crisis

2. თეიმურაზ ბაბუნაშვილი  –  გლობალიზაცია  და  საქართველოში
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების  საკითხისათვის                             
Teimuraz Babunaishvili – Globalization and the Development of Small and 
Medium Businesses in Georgia

3. ხათუნა ბერიშვილი – გენდერული დისბალანსისა  და
ფემინიზმის როლი გლობალურ ბიზნესში
Khatuna Berishvili  – The Role of Gender Imbalance and Feminism in Global 
Busainess

4. ლევან კალანდაძე – ფრენჩაიზინგის განვი  თარების პერსპექტივები
საქართველოში 

Levan Kalandadze  – Prospects of Development of Franchising in Georgia

5. უშანგი სამადაშვილი – ბიზნესი – საქართველოში ეკონომიკური
ზრდის ძირითადი დეტერმინანტი 

Ushangi Samadashvili  – Business – the Main Determinant of Economic 
Growth in Georgia

6. დავით სიხარულიძე  – მმართველობითი ეფექტიანობის გავლენა
ეკონომიკურ ზრდაზე 

David Sikharulidze  – The Impact of Governance Efficiency on Economic 
Growth

7. ლარისა ყორღანაშვილი – სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების
გლობალური კონკურენტუნარიანობა 



Larisa Korghanashvili – Global Competitiveness of the South Caucasus 
Countries

8. თეიმურაზ შენგელია – კულტურული დეტერმინანტების ზე გავ-
ლენა ბიზნესინოვაციების მართვის პროცესზე 

Teimuraz Shengelia – The Impact of Cultural Determinants on the 
Management of Business Innovations

9. დიმიტრი ჯავახაძე – ელექტრონული სერვისების განვითარების
გლობალური ტენდენციები

Dimitri Javakhadze  – The Global Trends of Development of E-services



XII სექცია / XII Section

ტურიზმი / Tourism 
სექციის ხელმძღვანელი  – პროფესორი იოსებ ხელაშვილი

Head of the session  – Professor Ioseb Khelashvili

1. ნანა კაციტაძე, გვანცა კიკნაძე – ფრინველებზე დაკვირვება –
საქართველოში  მდგრადი ტურიზმის განვითარების კიდევ ერთი 
შესაძლებლობა 
Nana Katsitadze, Gvantsa Kiknadze  – Birdwatching - one more chance for 
sustainable tourism development in Georgia

2. დალია პრაკაპიენე, რომას პრაკაპასი  – ლიტვის სამხედრო კა რიე-
რული სტრუქტურის შეფასება

Dalia Prakapienė, Romas Prakapas – Evaluation of the Military Career Structure 
in Lithuania 

3. ბირუტა პულე, გუნტა ინუსე  – სპეციალური ეკონომიკური ზონების
მნიშვნელობა რეგიონების ბიზნესგარემოს განვითარებაში

Biruta Pūle, Gunta Innuse – The Importance of Special Economic Zones in  
Regions’ Business Environment Development  
4. რუსუდან სირბილაძე – მდგრადი ტურიზმი: გლობალიზაციის
გამოწვევა ეკონომიკასა და ბიზნესში 

Rusudan Sirbiladze  – Sustainable Tourism: Challenges of Globalization in 
Economics and Business

5. Татьяна Соболева– Влияние процессов глобализации на сферу интеллек-
туальной собственности

Tatiana Soboleva  – The Impact of Globalization on the Intellectual Property 
Sphere

6. Татьяна Щекина, Алина Прохорова - Роль инноваций в деятельности
бизнес-организаций прямых продаж 

Tatiana Shchekina, Alina Prokhorova  – The Role of Innovation in the Activities 
of Direct Sales Business Organizations

7. მერაბ ხოხობაია – ტურიზმის განვითარების  რეგიონული პოლიტიკა
საქართველოში 
Merab Khokhobaia – Regional Policy of Tourism Development in Georgia



XIII სექცია / XIII Section

ფინანსები და საბანკო საქმე / Finance and Banking

სექციის ხელმძღვანელი  – პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე

Head of the session  – Professor Irakli Kovzanadze

1. ხათუნა ბარბაქაძე – ფინანსური დაგეგმვა – კომპანიების
გაკოტრების თავიდან აცილების მექანიზმი 
Khatuna Barbakadze – Financial Planning – The mechanism to avoid the 
bankruptcy of companies

2. მაია გოგოხია – ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ეფექტიანი
ფუნქციონირებისათვის    

Maia Gogokhia  – For the Efficient Functioning of Securities and Money Market

3. მაია გრძელიძე – შედეგზე  ორიენტირებული  საბიუჯეტო
დაგეგმვის  საერთაშორისო გამოცდილება, როგორც სახელმწიფო და 
მუნიციპალური  მომსახურების ხარისხის  გაუმჯობესების მექანიზმი 
Maia Grdzelidze – International Experience in Result-Oriented Budgeting, as a 
Tool for Developing State and Municipal Services

4. ნატო კაკაშვილი – სადაზღვევო კომპანიების ფინანსური
სტაბილურობის მექანიზმის გაუმჯობესების გზები 
Nato Kakashvili  – Ways of Improving the Financial Stability Mechanism of 
Insurance Companies

5. თეა კასრაძე – კომპანიების  შერწყმა-შესყიდვის (შთანთქმის)
გლობალური ტენდენციები 
Tea Kasradze  – Global Trends of Mergers and Acquisitions

6. ნათია კახნიაშვილი – საგადასახდელო ბალანსზე მოქმედი
ფაქტორები და მდგრადობა საქართველოში 

Natia Kakhniashvili – Factors  Influencing the Balance of Payment  and 
Sustainability

7. ელგუჯა კონჯარია – გადასახადის ელემენტები, ფუნქციები და
განსაზღვრის პრინციპები 
Elguja Konjaria – The  Elements, Functions  and  Principles  of  Determining  
the  Tax



8. ვალერი მოსიაშვილი, მედეა ჭელიძე – მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციების როლი საქართველოს საკრედიტო სისტემაში 

Valeri Mosiashvili, Medea Chelidze – The Role of Microfinance 
Organizations in the Georgian Credit System

9. თეა მუნჯიშვილი – საწარმოს გაკოტრების პროგნოზირების
სიმულაციური მოდელი 
Tea Munjishvili – The Simulator of Enterprise Bankruptcy Prediction 

10. მიხეილ ჩიკვილაძე, იზა ბუკია – თამბაქოზე აქციზის
განაკვეთის ზრდის გავლენა  იმპორტსა და საბიუჯეტო შემო-
სულობებზე საქართველოში 

Mikheil Chikviladze, Iza Bukia – The Impact of Increased Tobacco Excise 
Rates on Import and Tax Revenues

11. მიხეილ ჩიკვილაძე – საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი:
შემოსულობები, სტრუქტურა, პროგნოზი 
Mikheil Chikviladze – The State Budget of Georgia: Revenues, Structure, 
Forecast 

12. ავთანდილ ჩუთლაშვილი  – დანაზოგების ნორმა და
ცვლილებები საპენსიო სისტემაში 
Avtandil Chutlashvili  – The Savings Rate and Changes in the Pension 
System

13. იზოლდა ჭილაძე – საქართველოსა  და კომერციული ბანკების
ეკონომიკური ზრდის შედარებითი ანალიზი

Izolda Chiladze  – Comparative Analysis of Growth Rates of Georgian Economy 
and Commercial Banks

დაიბეჭდა თსუ გამომცემლობის სტამბაში






