
გიორგი აბუსელიძე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი.

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები
ფინანსური გლობალიზაციის პირობებში

ახალ ათასწლეულში მსოფლიო ეკონომიკის მამოძრავებელ ძალას
წარმოადგენს საერთაშორისო ფინანსები, რომლის განვითარებაც აღემატება
მსოფლიო წარმოებისა და ექსპორტის ზრდას, რადგან პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების შემხვედრმა დინებებმა, დივერსიფიკაციამ, საერთაშორისო
ფინანსური ბაზრის გაფართოებამ და ინტეგრაციამ მსოფლიო ეკონომიკა აიყვანა
ინტერნაციონალიზაციის უფრო ხარისხობრივად ახალ დონემდე –

გლობალიზაციამდე.
დღეისათვის გლობალიზაციის პროცესმა მოიცვა მეურნეობის ყველა დარგი,

თავის ირგვლივ მოიკრიბა ქვეყნების შიგა ეკონომიკის ყველა სფერო. აღნიშნული
მიმართულებებიდან განსაკუთრებით ყურადსაღებია ფინანსური გლობალიზაცია,
რომელიც როგორც განვითარების ახალი ტენდენცია გამოვლინდა 1970-იანი
წლებიდან, როდესაც საერთაშორისო ლიკვიდობის მოცულობა და მიმდინარე
გადასახადების დაუბალანსებლობა მკვეთრად გაიზარდა, რაც თავის მხრივ
განპირობებული იყო ოქროდევიზური სტანდარტების და ფიქსირებული სავალუტო
კურსების გაუქმებით, საერთაშორისო საბანკო დაკრედიტების გაფართოებით,

საერთაშორისო ბაზარზე ფასიანი ქაღალდების ემისიით, ნავთობზე ფასების
გაზრდით და ა.შ.

ფინანსური გლობალიზაციის პროცესში განსაკუთრებული მნიშვნელობა
ენიჭება სახელმწიფო ბაზრისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების
ტენდენციების შესწავლას, მათი ურთიერთკავშირის განპირობებულობის დონის
განსაზღვრას, უპირველეს ყოვლისა, საკამათოა ფინანსური გლობალიზაციის
შინაარსი, ასევე სახელმწიფოს როლი და ადგილი საბაზრო ურთიერთობებზე
დამყარებულ ეკონომიკასა და სამოქალაქო საზოგადოებაში. ერთი რამ ცხადია, რომ
XXI საუკუნის დასაწყისში ფინანსური კრიზისის პრობლემა პოლიტიკისა და
მეცნიერების უმრავლესი დარგის განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში იქნება,
რაც რამდენიმე მიზეზ-ფაქტორით არის განპირობებული.

1997-1998 წლების სავალუტო-საფინანსო კრიზისის დროს მკაფიოდ გამოჩნდა
ფინანსური ურთიერთკავშირის მაღალი დონე, ფინანსური გლობალიზაცია
გვევლინება მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების მთავარ მამოძრავებელ ძალად.

გლობალიზაციის პროცესმა დღის წესრიგში დააყენა სუვერენულ სახელმწიფოებში
საზოგადოებრივი ცხოვრების ტრადიციული წყობის შეცვლის პრობლემა. ევროპის
განვითარებული ქვეყნების უმრავლესობამ უარი თქვა ეროვნულ ვალუტაზე და
შემოიღეს ერთიანი ვალუტა – ევრო, შექმნეს ერთიანი ცენტრალური ბანკი,
შეიმუშავეს ერთიანი ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა და სავალუტო პოლიტიკა.
მიუხედავად აღნიშნული ტენდენციებისა უმთავრესი არის ის თუ როგორ უნდა
გამოიყენოს ქვეყანამ გლობალიზაციის შესაძლებლობები ეკონომიკური ზრდისათვის,
საკითხი განსაკუთრებით აქტუალურია განვითარებადი ქვეყნებისათვის, რომელთა
ეკონომიკა განსაკუთრებით მგრძნობიარეა საერთაშორისო რყევების მიმართ. ამ
თვალსაზრისით ფინანსური გლობალიზაციის როგორც დადებით, ისე უარყოფითი
შედეგების გავლენას საქართველოში უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება.



2010 წლიდან მსოფლიო საფინანსო კონდიციები თითქოსდა გაუმჯობესდა,
მაგრამ უთანაბრო განვითარებამ ახალი საშიშროება შექმნა – ეკონომიკური
განვითარების დონე სწრაფად განვითარდა განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნებში,
მაგრამ შემცირდა აფრიკისა და ახლო აღმოსავლეთის ნახევარსფეროებში.
გარდამავალი ქვეყნების განვითარება კი უთანაბროდ წარიმართა. სწრაფად
განვითარდა აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპა, პოსტკომუნისტური ქვეყნების
ეკონომიკის ზრდის ტემპები შეფარდებითად შემცირდა.

გლობალიზაციასთან მიმართებაში XX-XXI საუკუნეთა მიჯნაზე
საქართველოში ორი პროცესი ერთდროულად განვითარდა. ჯერ ერთი, საბჭოთა
სოციალურ-ეკონომიკური სისტემა, რომელიც სამეურნეო ურთიერთობების
ინტერნაციონალიზაციის მაღალი დონით გამოირჩეოდა სპონტანურად დაინგრა. რის
გამოც საქართველოს ეკონომიკა გლობალიზაციის პროცესის იმ ნაწილიდან
გამოერთო, რომელიც საბჭოთა კავშირის ერთიანი სახალხომეურნეობრივი
კომპლექსით იყო წარმოდგენილი. ამასთან საქართველოში, იზოლაციაში მოქცეული
ეკონომიკის ტრანსფორმაციის პროცესი დაიწყო, შესაბამისად მსოფლიო
სტრუქტურების სტიმულირებითა და ფინანსური მხარდაჭერით საქართველო
მსოფლიო თანამეგობრობაში დამოუკიდებელი ქვეყნის სტატუსით შევიდა.

ეკონომიკური კრიზისის განვითარებამ, თავდაპირველად, აზიის კონტინენტზე
და შემდგომ ევროპის რიგ ქვეყნებში მწვავე ზემოქმედება მოახდინა საქართველოს
ეკონომიკაზეც და სირთულეების წინაშე დააყენა მისი განვითარება. რუსეთის
საფინანსო კრიზისის და თურქეთის პრობლემების ზეგავლენის შესახებ
საქართველოზე მსჯელობა არ იყო დამთავრებული, რომ თავი იჩინა მსოფლიო
ფინანსურმა კრიზისმა 2007 წელს და მისმა მოსალოდნელმა ზეგავლენამ
საქართველოზე. რამდენადაც საქართველო გლობალური ეკონომიკის შემადგენელი
ნაწილია, მისი ბედი დამოკიდებული გახდა მსოფლიო ეკონომიკურ სივრცეში
მიმდინარე წარმატებულ თუ წარუმატებელ რეფორმებზე, ამიტომ, ბუნებრივია
საქართველოს განვითარება მნიშვნელოვნად დამოკიდებულია მის მეზობელ
ქვეყნებთან სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების მთელ სპექტრთან.

საქართველო – ევროკავშირის ეკონომიკური ურთიერთობების ინტენსივობის
ხარისხი არც ისე მაღალია. ეს მაშინ, როცა საქართველოში ევროპული ინტეგრაცია
საგარეო – პოლიტიკურ ორიენტირად არის აღიარებული, ხოლო ევროკავშირთან
ეკონომიკური ინტეგრაცია – ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად. 1996 წლის 22

აპრილს ლუქსემბურგში ხელმოწერილი შეთანხმებით “ევროკავშირსა და
საქართველოს შორის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ”, საფუძველი
ჩაეყარა საკანონმდებლო, სამეცნიერო, კულტურულ და სხვა სახის თანამშრომლობას.
შეთანხმების მიხედვით განსაზღვრულია კომპანიების დაფუძნებასა და
საქმიანობასთან დაკავშირებული, მიმდინარე ფულადი გადასახადის და კაპიტალის
დაგროვების, ინტელექტუალური, კომერციული საკუთრების დაცვის და სხვ.
პირობები.

საქართველოს მსოფლიო ეკონომიკურ ინტეგრაციულ პროცესებში
მონაწილეობის დონის ერთ-ერთ მაჩვენებელს უცხოური ინვესტიციების გამოყენება
წარმოადგენს. ეს მაჩვენებელი თავის მხრივ გამოხატავს ეროვნული ეკონომიკის
ტრანსფორმაციის ამჟამინდელ შედეგებს და ინტეგრაციული პროცესების
გაღრმავების ტენდენციებს. მსოფლიო ფინანსური გლობალიზაციის პროცესში
უცხოური ინვესტიციების გამოყენების სხვადასხვა ფორმა გამოიყენება. უცხოური
ინვესტიციები გავლენას ახდენენ ქვეყანაში ჩამოყალიბებული კონკურენციის
პირობებზე. ამიტომ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს ინვესტიციების გამოყენების



სტრატეგია, წინასწარ პროგნოზირებული უნდა იყოს თუ რა გავლენას მოახდენს
ინვესტიციები ეროვნულ ეკონომიკაზე, მაკროეკონომიკურ პროპორციებზე, საერთოდ
სტაბილურობაზე.

საქართველოში საინვესტიციო გარემოს ხელშემწყობი ფაქტორი მისი
გეოპოლიტიკური მდგომარეობაცაა. საქართველო მომავალში შეასრულებს ევრაზიის
დერეფნით მსოფლიო ბაზრების დამაკავშირებელი ერთ-ერთი ცენტრალური
რგოლის ფუნქციას.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა თავისით
განაპირობებს განვითარებული ქვეყნებით დაინტერესებას. მსოფლიო ეკონომიკის
განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, არავითარ ეჭვს არ იწვევს, რომ საქართველო
და მთლიანად სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები აშშ-ის, გერმანიის, იაპონიის, ჩინეთი,
რუსეთის და სხვა ქვეყნების პოლიტიკური, ეკონომიკური და სავაჭრო ინტერესების
სფეროშია. ბუნებრივია თავისუფალი, დემოკრატიული, ერთიანი და ძლიერი
საქართველო უფრო დიდ დახმარებას გაუწევს საერთაშორისო თანამეგობრობას.

საქართველოს უნიკალური გეოგრაფიული მდებარეობა აქვს, ის მსოფლიოს
გზაჯვარედინზე მდებარეობს და აკავშირებს ევროპას აზიასთან. საქართველოს
საკმარისი პოტენციალი (გეოგრაფიული მდებარეობა, ბუნებრივი და შრომითი
რესურსები) გააჩნია, რომ ღირსეული ადგილი დაიკავოს მსოფლიო ვაჭრობაში და
ასევე სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობა მნიშვნელოვნად გაზარდოს მსოფლიო
თანამეგობრობასთან. საქართველო მსოფლიო უდიდესი სახელმწიფო-ების ინტერესის
სფეროშია მოქცეული. დამოუკიდებელ საქართველოს, კი მიეცა შესაძლებლობა
დამაკავშირებელ ხიდად იქცეს დასავლეთსა და აღმოსავლეთს, ჩრდილოეთსა და
სამხრეთს შორის. ასეთად საქართველოსათვის ნავთობსადენი შეიძლება მივიჩნიოთ,
რომელიც უფრო მეტს ნიშნავს, ვიდრე მხოლოდ სამუშაო ადგილებისა და
ტრანზიტისათვის მიღებული გადასახადები. ეს არის სიმბოლო საქართველოს
დაკავშირებისა დასავლეთ სამყაროსთან, რომლის წევრადაც ის თავს მიიჩნევს... შუა
საუკუნეების აბრეშუმის გზა საქართველოზე გადიოდა და ევროპელ ვაჭრებს აზიის
კარს უხსნიდა. დღეს ეს არის ნავთობსადენი, რომელიც საქართველოს ერთგვარ
ხიდად აქცევს დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის.

მიუხედავად ასეთი პირობებისა საქართველოს საგარეო სავაჭრო
ურთიერთობები რთულ სიტუაციაშია. ექსპორტის მოცულობა საგარეო სავაჭრო
სალდოს ჩამორჩება თითქმის 4-ჯერ. მართლია იზრდება საქართველოს საგარეო
სავაჭრო ბრუნვა, მაგრამ უფრო მაღლი ტემპებით იზრდება სავაჭრო დეფიციტი და
შესაბამისად არ იზრდება ექსპორტით იმპორტის გადაფარვის კოეფიციენტი.
იზრდება ვაჭრობის გეოგრაფია და სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების რაოდენობა,
მაგრამ არ იზრდება ქვეყანათა რაოდენობა, რომელთანაც საქართველოს დადებითი
სავაჭრო ბალანსი ექნებოდა. მართალია მთლიანობაში წინა პერიოდთან შედარებით
საქსპორტო მაჩვენებელი იზრდება, მაგრამ არ იცვლება საექსპერტო საქონლის
სტრუქტურა.

უნდა ავღნიშნოთ, რომ საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის
მნიშვნელოვანი ნაწილი მოდის დსთ-ეს ქვეყნებზე. აღსანიშნავია ისიც, რომ დსთ-ს
ქვეყნებთან სავაჭრო ურთიერთობების მასშტაბები უფრო მაღალია ევროკავშირის
ქვეყნებთან შედარებით. ეს განსხვავება გაცილებით მეტი იქნებოდა რუსეთთან
ნორმალური სავაჭრო ურთიერთობების პირობებში (მიუხედავად აგვისტოს
მოვლენებისა აუცილებლობად მიმაჩნია, როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკურ
ურთიერთობათა აღდგენა და გაუმჯობესება). რუსეთის ბაზარი იყო და იქნება



ყოველთვის საქართველოს ეკონომიკისათვის, საექსპორტო პოტენციალისათვის ერთ-

ერთი უდიდესი მნიშვნელობის.
საქართველოსათვის ასევე უდიდესი მნიშვნელობა აქვს სავაჭრო-ეკონომიკური

ურთიერთობების გაზრდას ევროკავშირთან. ევროკავშირის ბაზარი ერთ-ერთი
უდიდესია მსოფლიოში, მასზე მოდის დაახლოებით მსოფლიო ვაჭრობის 20%.

მართალია საქართველოს ხვედრითი წონა ევროკავშირის მთლიან ექსპორტში
უმნიშვნელოა, მაგრამ პერსპექტივაში ქვეყანას შეუძლია, ეს ვითარება შეცვალოს.
საქართველოს გამოყენებით ევროკავშირს ეძლევა საშუალება გაზარდოს სავაჭრო
ურთიერთობები ყოფილ საბჭოთა კავშირის, სამხრეთ კავკასიისა და შუა აზიის
ქვეყნებთან. ასევე, საქართველო 1999 წლიდან არის მსოფლიო ვაჭრობის
ორგანიზაციის წევრი და დღეს საკმაოდ ლიბერალური საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა
გააჩნია.

მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციისა და ინტეგრაციის პირობებში
საქართველოსათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირთან სავაჭრო-ეკონომიკური
ურთიერთობების მასშტაბების გაზრდას. მით უფრო როცა სტრატეგიულ და
სავაჭრო-ეკონომიკურ ინტერესებში შედის ევროკავშირის წევრობისაკენ სვლა. რასაც
მხარეებს შორის თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის შემოღებას მნიშვნელოვნად
შეუწყობს ხელს.

რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, საგარეო სავაჭრო ურთიერთობები
მთელი რიგი პრობლემებით და თავისებურებებით ხასიათდება: უარყოფითი
სავაჭრო ბალანსი, არ ეთმობა ყურადღება ექსპორტის სტიმულირებასა და საგარეო
სავაჭრო სალდოს ზრდას, საქართველოს ექსპორტში არ იზრდება განვითარებულ
ქვეყნების წილი, რაც საექსპორტო პროდუქციის კონკურენტუნარიანობას
გამოიწვევდა. განვითარებულ ქვეყნებთან სავაჭრო თანამშრომლობის გაზრდა არის
არა მარტო სტიმული ადგილობრივ წარმოების განვითარების, არამედ
ინვესტიციების მოზიდვის საფუძველი. აუცილებლად უნდა გაიზარდოს მცირე,
საშუალო და მსხვილ საწარმოთა რაოდენობა. ასევე, უნდა გავაცნობიეროთ, რომ
შეუცვლელია რუსეთის ფედერაციის ბაზრის როლი და ადგილი, განსაკუთრებით
ქართული ღვინის, მინერალური წყლებისა და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების
ექსპორტისათვის. უნდა გამყარდეს ეროვნული ვალუტა, რომელიც ხელს შეუწყობს
იმპორტის მოცულობის ზრდას. არ უნდა დაგვავიწყდეს საქართველოს სატრანზიტო
პოტენციალის არსი და მნიშვნელობა. მისი გამოყენების პერსპექტივა უკვე არსებობს,
რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკურ თანამშრომლობას
მსოფლიო თანამეგობრობასთან და გლობალიზაციის პირობებში ხელს შეუწყობს,
რომ საქართველომ ღირსეული ადგილი დაიკავოს მსოფლიო ვაჭრობაში.

მაშ, გლობალიზაცია თუ ალტერგლობალიზაცია? ამ სისტემაში საქართველოს
გეოსტრატეგიული მიმართულებას გააჩნია ორი შესაძლო ვარიანტი:

პ ი რ ვ ე ლ ი, დააფიქსიროს და მიიღოს ნახევრად პერიფერიული ქვეყნის
სტატუსი, დაამკვიდროს ზუსტად ის მსოფლმეურნეობრივი და პოლიტიკური
ურთიერთობების ნიშა, სადაც ჩვენ ქვეყანას არ ექნება იმაზე მეტი პოტენციალის
პრეტენზია, ვიდრე მას გააჩნია; აქედან გამომდინარე, მან უნდა მიიღოს ის შედეგი
და მიეცეს ის უპირატესობა, რომელიც გააჩნია საშუამავლო მდგომარეობას ცენტრსა
და პერიფერიას შორის. ეს არის რეალური ტენდენცია და მას გააჩნია რეალური
საფრთხეც.

მ ე ო რ ე, ჩვენი ქვეყნის გადაქცევა ერთ-ერთ ეკონომიკურად აყვავებულ
ქვეყნად, ისეთი გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული მდგომარეობის გამო,

რომლისთვისაც დამახასიათებელი იქნება თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური



ეკონომიკა, ადამიანთა მაღალი ცხოვრების დონის პირობები, საერთაშორისო
სტანდარტებთან მიახლოებული სოციალურ – პოლიტიკურ ურთიერთობათა
განვითარებული სისტემა და დემოკრატიული ინსტიტუტები.

იმისათვის, რომ საქართველო გამოვიდეს უმწვავესი საფინანსო -

ეკონომიკური და სოციალურ - პოლიტიკური კრიზისიდან, მოხდეს მძლავრი
ეროვნული ეკონომიკის შექმნა და მოსახლეობის მატერიალურ – კულტურული
კეთილდღეობის უმოკლეს ვადებში გაუმჯობესება, საჭიროა როგორც მსოფლიოს
სოციალურ – ეკონომიკური ტენდენციებისა და პროცესების გათვალისწინება, ასევე
ქვეყნის სპეციფიკის, მისი ტრადიციებისა და მენტალიტეტის უცილობელი
გათვალისცინება-ც.
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3. გ. ჯანდიერი, “გლობალიზაცია და ეკონომიკა” – (სტატია მომზადდა

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის დაკვეთით).
4. “Glocalization as Globalization: Evolution of a Sociological Concept “- Habibul Haque

Khondker. Bangladesh e-Journal of Sociology, Vol. 1. No. 2. July, 2004
5. “Globalization and Culture” – Nederveen Pieterse, Jan, (2004), Rowman and Littlefield,

Lanham, Maryland.
6. “Endangered Humans: The Effects of Globalization and Westernization on

Small Scale Societies and Indigenous Populations” – By Christina De Tore.
7. “Does Westernization = Modernization?” - Marie L. Anthony,

Article. (http://home.earthlink.net/~wushujia/articles/western.html)
8. “Globalization: A short study” – Ata HOODASHTIAN, PhD (Conference at the Eurasian

Market Institute). http://www.barbier-rd.nom.fr/lec2004/ataGlobalisation.html
9. http://www.un.org/Depts/rcnyo/no61999/ESSAY.htm
10. http://www.globalpolicy.org/globaliz/econ/careglob.htm



Резюме
Георгий Абуселидзе

В прошлое десятилетие XX столетий, расширил область движений капитала, которые
включали прежние социалистические страны. Таким образом страны, которые привлекают
некоторые центры капитала и в то же самое время, участвуют в экспорте капитала,
невозможно не участвовать в мировой экономике. Наша страна была очень вовлечена в
процессы глобализации. В то же самое время будущее развитие Грузии будет зависеть от
того, как страна приспосабливается к глобализации с потребностью в стратегическом
внедрении, политических, экономических и организационных рычагах приведения в
действие. В этом отношении, потребность в большем акценте на интеллектуальные силы
международных финансов - финансовые учреждения с их собственными интересами,
использованием комплексных подходов к экономическому развитию, высоким показателям
успеха, социально-экономической стратегической гармонизации, уменьшения социального
неравенства. Наконец, ориентация иностранных экономических приоритетов должны быть
органическими вместе с продолжающимися процессами, она должна определить
стратегические цели народного хозяйства.



რეზიუმე

გიორგი აბუსელიძე,
რსუ-ს ასოცირებული პროფესორი

XX საუკუნის უკანასკნელ ათწლეულში მნიშვნელოვნად გაფართოვდა
კაპიტალის მოძრაობის არეალი, რომელმაც მოიცვა ყოფილი სოციალისტური
ქვეყნებიც. ამდენად, ის ქვეყნებიც, რომლებიც წარმოადგენენ კაპიტალის მოზიდვის
გარკვეულ ცენტრებს და ამავე დროს, მონაწილეობენ კაპიტალის ექსპორტში,
შეუძლებელია არ იყვნენ ჩართული გლობალურ ეკონომიკაში. ჩვენი ქვეყანა
მნიშვნელოვნადაა ჩართული გლობალიზაციის პროცესებში. ამავე დროს,
საქართველოს მომავალი განვითარება დიდად იქნება დამოკიდებული იმაზე, თუ
როგორ მოახერხებს ქვეყანა გლობალიზაციასთან ადაპტირებისთვის საჭირო
პოლიტიკის განხორციელებას, შესაბამისი პოლიტიკური, ეკონომიკური და
ორგანიზაციული ბერკეტების ამოქმედებით. ამ მხრივ, საჭიროა ეროვნულ
ინტელექტუალურ ძალებზე უფრო მეტი აქცენტის გაკეთება და საერთაშორისო
საფინანსო-ეკონომიკურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობისას საკუთარი ინტერესების
დაცვა, კომპლექსური მიდგომების გამოყენება, ეკონომიკური განვითარების მაღალი
ტემპების მიღწევა, სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკების ჰარმონიზაცია,
სოციალური უთანასწორობის შერბილება. და ბოლოს, საგარეო ეკონომიკურ
პრიორიტეტებზე ორიენტირები უნდა იყოს ორგანულ კავშირში ქვეყანაში
მიმდინარე პროცესებთან, რეალურად უნდა განსაზღვრავდეს ეროვნული
მეურნეობის სტრატეგიულ მიზნებს.



 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

Akaki Tsereteli State University 

ГОСУДАРСТВЕННИЙ УНИВЕРСИТЕТ АКАКИЯ ЦЕРЕТЕЛИ 

 
პროგრამა 

p r o g r a m 

П Р О Г Р А М М А 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა  და ბიზნესის, სამართლისა და 

სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკულ  კონფერენცია 

The International scientific-practical conference devoted to the 80th anniversary of Akaki Tsereteli State 

University and 20th anniversary of the faculty of Business, Law and Social Sciences  

 

Международная научно-практическая конференция, посвященная к 80-летию Государственного 

Университета Акакия Церетели и к 20-летию факультета  

бизнеса, права и социальных наук 

 

რეგლამენტი:  

მომხსენებელი - 15 წუთი; დისკუსიის მონაწილე - 3-5 წუთი 

Регламент: 

Докладчик-15 минут; Участник дискусии-3-5 минут 

Time limit  :  

Presenter : 15 minute ; Participant of discussion - 3-5 minute 

 

ქუთაისი, 2013 

 



პარასკევი, 24  მაისი, 2013 

11:00 -12:00 - რეგისტრაცია - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

I კორპუსი, ფოიე 

11.00-12.00 – registration of participents- Akaki Tsereteli State University, building I, foyer. 

11 00-12 00 – регистрасия участников – Государственний  Университет  Акакия 

Церетелию, I  корп., фоие. 

 

12:00 – 13:45 - პლენარული სხდომა  (სააქტო დარბაზი) - თავმჯდომარე - ნანა შონია, 

ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფიოს სამსახურის ხელმძღვანელი 

12.00-13.45 – Plenary meetings  - chair Shonia nana,  Associate Professor  of the faculty of 

Business, Law and Social  Sciences. 

12 00 -13 45 – Пленарное заседание - председатель – Нана Шония,  ассоцированый 
профессор  факультета бизнеса,  права и социальных наук.  
 
 

 

შესავალი სიტყვა  - გიორგი ღავთაძე, პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტის რექტორი   

Вступительное слово – Гавтадзе  Георги,   профессор Государственного Университета 

Акакия Церетели. 

Greeting speech - Gavtadze  George – Full Professor  of Akaki Tsereteli State University. 
 
 



მისალმებები:  

1. აკაკი ბაკურაძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის , ბიზნესის , სამართლისა 

და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი. 

 

2. გივი სანიკიძე -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის , ბიზნესის , სამართლისა 

და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი  

 

3. ევგენი ბლიაძე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის , ბიზნესის , სამართლისა 

და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი. 

 

4. რობერტი გოლეთიანი- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის , ბიზნესის , 

სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

5. კაკულია რევაზი - ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი  

 

6. ლეკვეიშვილი მზია - სამართლის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. 

   

7. რუდიგერ ანდრეზენი - ბერლინის უნივერსიტეტის პროფესორი (გერმანია), 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი 

 

მომხსენებლები (რეგლამენტი 20 წუთი): 

1. მესხია იაკობ- ეკონომიკის დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სრული პროფესორი- პოლიტიკური დაპირისპირებულობით გამოწვეული 

ეკონომიკური ტურბულენტობა: ანალიზი და პროგნოზი. 

2. ბესელია ეკა - სამართალმცოდნეობის დოქტორანტი, კავკასიის უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი - კონცეპტუალური მიდგომები ადამიანის წამებისა და სხვა 

სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის აღკვეთისა და დასჯის 

საკითხებისადმი საქართველოში 

  

14:00  -15:00  შესვენება, ლანჩი  

 

15:00 -17:00 - სექციური მუშაობა 

17:15 -18:00 - განახლებული ბაგრატის დათვალიერება  

18:00 - ოფიციალური ვახშამი 



 

შაბათი, 25 მაისი, 2013 

 

 

 

11:00 – 12:30  -სექციების მუშაობა 

 

12:30 – 13:00 - კონფერენციის დახურვა 

 

13:00 - ექსკურსია პრომეთეს მღვიმეში 

 

15:00 - ლანჩი 

 



 ფინანსების სექცია 

სექციის ხელმძღვანელი - სვანაძე სერგო,  I კორპუსი, 1119 

აუდიტორია 

1. ბენიძე ნანა - ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი-საყოველთაო დაზღვევის შუქ-ჩრდილები საქართველოში 

2. ბეშკენაძე ზვიადი  – სოციალურ მეცნიერებათა (ეკომომიკა) დოქტორი,  ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი - საშემოსავლო 

გადასახადი დაბეგვრის სისტემაში. 

3. ბიწაძე ჯამბული -ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი - ქართული საგადასახადო სისტემის რამდენიმე ასპექტის შესახებ. 

4. გელაშვილი მადონა – ეკონომიკის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი - უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკაში 

5. გელაშვილი მაია- ეკონომიკის დოქტორი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი  - აქტივების  საინვესტიციო პორტფელების არსი 

და სარგებლიანობა 

6. დათაშვილი ვახტანგი -  ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  

პროფესორი, ხინიკაძე თამარ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი, 

დათაშვილი მარიამ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრი -  ბანკის  საკრედიტო  

რისკის დაზღვევის მნიშვნელობა საბანკო ბიზნესის განვითარებისათვის 

7. ვერულიძე ვაჟა  - ეკონომიკის  დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის  პროფესორი - საგადასახადო სამართალდარღვევის რეგულირების პრობლემები  

საქართველოში 

8. თათეშვილი როინი  – ეკონომიკის დოქტორი, სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი - საფინანსო-საბიუჯეტო რეგულირება და 

სატრანსფერო პოლიტიკა. 

9. თეთრუაშვილი მაია - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

დურული ციური -ეკონომიკის დოქტორი,  გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

პროფესორი - ელექტრონული ფული და მისი უპირატესობები 

10. კვეტენაძე ირმა  – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი,  ქუთათელაძე 

ალეკო– ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი- 

ფინანსური ბაზრის განვითარების ძირითადი ტენდენციები. 

11. ლაზვიაშვილი ნინო - ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი- საქართველოში მოქმედი სააქციო საზოგადოებების კორპორაციული 

მართვის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები 

12. ლემონჯავა ლექსო - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი,  მასწავლებელი- 

საბანკო სისტემა და მისი რეფორმირების საკითხები  საქართველოში 

13. ლიპარტია ზურაბი- ეკონომიკის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი,  

ჯანგულაშვილი ლევანი - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დოქტორანტი -კორპორაციის 

ფინანსური მდგრადობისა და საბანკო საკრედიტო რისკების მართვის სტრატეგიები. 



14. მეზურნიშვილ ითენგიზი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი-  

ჯანმრთელობის  დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამები  საქართველოში. 

15. მოლაშხია ირმა  - ეკონომიკის დოქტორი, სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი  - 

საწარმოს ანტიკრიზისული ფინანსური  მართვა 

16. მუშკუდიანი ზურაბი  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, მოწვეული 

სპეციალისტი - ქვეყნის ფინანსურ სტაბილურობაზე მოქმედი რამდენიმე  მაკროეკონომიკური 

ასპექტის შესახებ 

17. ოთინაშვილი რამაზი - ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  

პროფესორი - მოსახლეობის შემოსავლების უთანაბრობის ძირითადი მიზეზები 

18. როუზი ელინარი- რიგის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, ქოქიაური ლამარა - 

ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი- ინოვაციებისა და 

ინვესტიციები სშეფასების მეთოდოლოგიური ასპექტები. 

19. სვანაძე სერგო - ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი- დამატებული ღირებულების გადასახადის ადგილი  არაპირდაპირი 

გადასახადების სისტემაში და მისი გამოანგარიშების  ბაზა. 

20. ფოფხაძე გიორგი - ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ასისტენტ პროფესორი - ფინანსური პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები 

21. ღავთაძე გიორგი  -ეკონომიკის დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

პროფესორი, იფშირაძე აზა  - აკაკი წერეთლი სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი,  

ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი - ინვესტიციური კლიმატის რეფორმირების 

გზები და შესაძლებლობები თანამედროვე ეტაპზე. 

22. შალამბერიძე ხათუნა -  ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი   -    საქართველოს საგადასახადო სისტემის ფორმირების       

ზოგიერთი აქტუალური საკითხი.  

23. შონია ნანა - აკადემიური დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი - ბიზნეს იდეის დაფინანსების პრობლემები და პერსპექტივები 

საქართველოში 

24. ჩადუნელი გელა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი -სპეკულაციების და 

მაქინაციების ხლართი ფინანსურ სისტემაში 

25. ჩიქოვანი მიხეილი- ქუთაისის უნივერსიტეტის დოქტორანტი - იმერეთის რეგიონის 

ადგილობრივი ბიუჯეტების შემოსულობებისა  და  გადასახდელების ანალიზი. 

26. ჩხაიძე ირაკლი  – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი, ქუთათელაძე 

ალეკო– ეკონომიკის დოქტორი,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  პროფესორი -  

საბიუჯეტო ფედერალიზმი და საგადასახადო პოლიტიკის განვითარება საქართველოში.  

27. ასიე ცინცაძე – ბათუმის  შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი - აქტუარული ანგარიშების გამოყენების  

პრობლემები ქართულ  სადაზღვევო ბაზარზე 

28. ხიდაშელი მირზა  - ქუთაისის უნივერსიტეტის დოქტორანტი,  ასისტენტ პროფესორი - 

კაპიტალის ბაზრის პერსპექტივები საქართველოში. 

  



აღრიცხვა და აუდიტი 

სექციის ხელმძღვანელი - სოლოღაშვილი დალი, I კორპუსი, 

1114 აუდიტორია 

1. ბებიაშვილი ნატო - ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,ასისტენტ-

პროფესორი- პროექტის დანახარჯების ანალიზი 

2. გაბრიაძე ლეილა - პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის სპეციალისტი- 

ბალანსირების პრინციპების გამოყენება ბუღალტრულ აღრიცხვაში 

3. გიგოლაშვილი მირიანი - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი- 

აღრიცხვის ავტომატიზაცია – ორის ბუღალტერიის შესაძლებლობები და მომსახურეობა 

4. გოგოჭური დავითი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი- აუდიტი ფინანსური 

კონტროლის სისტემაში: გენეზისი, ევოლუცია, განვითარების პერსპექტივა 

5. ვაშაკიძე ნათელა -ეკონომიკის დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოც.პროფესორი- საშემოსავლო  გადასახადი უნდა გაიყოს  

6. კამლაძე ლელა - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მასწავლებელი-საგადასახადო 

დეკლარაციის ელექტრონული ფორმა- უპირატესობა და ნაკლოვანებები 

7. კლდიაშვილი პანტელეიმონ (პაატა)- ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი; 

თბილისის ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

დოქტორანტი- ბუღალტრული აღრიცხვის მარეგულირებელი ნორმების ანალიზი საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსში 

8. კონჯარია ელგუჯა-ეკონომიკის   დოქტორი, ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი - აუდიტის პასუხისმგებლობის საკითხები. 

9. ლომინაშვილი-ფრუიძე მედეა  - ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მასწავლებელი,   ფინანსური  ინვესტიციების ოპერაციების წარმოების  

სრულყოფა, აღრიცხვა და ანალიზი 

10. მაღლაკელიძე დეზდემონა- ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტის და აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი - ფინანსური ანგარიშგების 

ზოგადი  და ფარდობითი ანალიზის  ზოგიერთი საკითხის შესახებ 

11. სადაღაშვილი ლალი, ჩიტაძე ხალიანა  - ეკონომიკის   დოქტორი  გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორები- ტურიზმის ბიზნესიდან მიღებული შემოსავლები 

და აღრიცხვის საკითხები 

12. სოლოღაშვილი დალი -ეკონომიკის   დოქტორი  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

პროფესორი- შიდა კონტროლის სისტემის გავლენა ფინანსური  ანგარიშგების საიმედოობაზე   

13. უდესიანი თეა   - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი - ფინანსური და 

ეფექტიანობის აუდიტის ძირითადი მიმართულებები, მსგავსებები და განსხვავებები. 

 

 

 

 

მენეჯმენტი 



სექციის ხელმძღვანელი - ჯულაყიძე ემზარი, I კორპუსი, 

1114 აუდიტორია 

1. ბანძელაძე მანანა  - ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი- კომუნიკაციის როლი ბიზნესში. 

2. ბერძნიშვილი კარინე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი - პერსონალის 

მოტივაციის როლი ორგანიზაციის განვითარებაში 

3. გაბადაძე  იზოლდა -  ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი, ინეზა წერეთელი - ეკონომიკის  დოქტორი,  აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი, ლეილა მამულაშვილი - ეკონომიკის  

დოქტორი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორი  -   კონკურენტუნარიანობა 

წარმატებული ბიზნესის საფუძველი 

4. ბადრი გეჩბაია- ეკონომიკის დოქტორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოც. 

პროფესორი; ვიქტორია კოლომიეცი - ეკონომიკის   დოქტორი, მელიტოპოლის ინსტიტუტის 

დოცენტი - ფირმის პერსონალის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების საკითხები თანამედროვე 

პირობებში 

5. გოგისვანიძე ვახტანგ  -ეკონომიკის დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

მასწავლებელი  - ადამიანური ფაქტორის როლი ორგანიზაციის განვითარებაში.  

6. გუგეშაშვილი  თინათინი -ეკონომიკის   დოქტორი, აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. ასოცირებული პროფესორი- ორგანიზაციაში ბიზნეს-პროცესების რეინჟირინგი.  

7. გუგუშვილი ლაშა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი- აუთსორსინგი-

თანამედროვე ბიზნესის მართვის  პროგრესული მეთოდოლოგია. 

8. გურაბანიძე ვაჟა  - ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული  პროფესორი- ლიდერობის ხელოვნება. 

9. გურესაშვილი ლამარა  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი  - შრომის 

ორგანიზაცია და შრომითი რესურსების მართვა. 

10. დევაძე ანზორი - ეკონომიკის   დოქტორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი. გოლეთიანი ქეთევან  - ეკონომიკის   დოქტორი  ბათუმის ნავიგაციის 

სასწავლო   უნივერსიტეტის  პროფესორი- ფირმის  ლოჯისტიკური მენეჯმენტის საკითხები 

11. დვალიშილი  ნათია  -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კუხიანიძე  ნონა - აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- საწარმოო ბიზნესის სტიმულატორი. 

12. დიხამინჯია  ირმა - ეკონომიკის   დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი- ორგანიზაციული ცვლილებების მართვის ასპექტები. 

13. ვაშაკიძე მარიამ -   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი  - რისთვის 

გვჭირდება იმიჯი. 

14. იაშვილი გენადი  - ეკონომიკის   დოქტორი,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  

პროფესორი, იაშვილი ირინა – ეკონომიკის   დოქტორი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი- კონფლიქტი ორგანიზაციებში და მისი მართვა.  

15. ლუხუტაშვილი ნანა  - ტექნიკის  დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მასწავლებელი და ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, ლუხუტაშვილი მაკა   - 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ქუთაისის უნივერსიტეტის მასწავლებელი  - 

წარმატების ფილოსოფია”-მოგება თუ კონკურენტუნარიანობა? 

16. მიქაბაძე სოფიკო  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი - სტიმულირება 

ენერგეტიკაში. 

17. მიქელაძე  ედუარდი  - ეკონომიკის  დოქტორი. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ 

აბუსერისძის სახელობის სასწავლო  უნივერსიტეტის  პროფესორი, ბერიძე  ნათელა - 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი - პროფესიული ეთიკის დანერგვის 

აუცილებლობა  ქართულ კომპანიებში.  



18. ნაცვლიშვილი ეკატერინე  - ფილოსოფიის დოქტორი,  სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო 

უნივერსიტეტის პროფესორი- რამდენიმე მოსაზრება თანამშრომელთა შრომითი საქმიანობის  

მოტივირებისა და სტიმულირების თაობაზე . 

19. ზაური სერაფოვი - ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტექნიკის 

აკადემიური დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი - ზოგიერთი საკითხები მართვისადმი 

კლასიკური მიდგომების და მისი ძირითადი პრინციპების შესახებ 

20. უკლება  ეკატერინე - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი - სისტემური  

მიდგომა  მენეჯმენტის  სისტემაში. 

21. ქიქოძე ნუნუ - საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორი- კორპორაციული კულტურა და 

კონფლიქტები ბიზნესის ადმინისტრირებაში. 

22. ქოქიაური ლამარა  -ეკონომიკის  დოქტორი,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.   

პროფესორი- მეცნიერების და ინოვაციური განვითარების რეფორმების  აუცილებლობა 

საქართველოში.  

23. შანიძე გოდერძი   - ეკონომიკის  დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი- ბაზრებზე შესვლის სტრატეგიების მართვა. 

24. შენგელია ფატი  – ეკონომიკის  დოქტორი, ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი,  პროფესორი- 

ორგანიზაციის მართვა კრიზისულ სიტუაციაში. 

25. ჯულაყიძე  ემზარი - ეკონომიკის  დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

ასოცირებული პროფესორი- ეფექტური მენეჯმენტი - ადმინისტრირება და ლიდერობა. 

26. ჯულაყიძე  შალვა - ეკონომიკის  დოქტორი,  დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული 

თავდაცვის აკადემია, ასოცირებული  პროფესორი- პერსონალის მოტივაცია - წარმატების 

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი.  

მარკეტინგი 

სექციის ხელმძღვანელი  - კუპრაშვილი თენგიზი,  I 

კორპუსი, 2208 აუდიტორია 

1. ახვლედიანი მაია - ეკონომიკის აკადემიური აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

დოქტორი,  მასწავლებელი  - თანამედროვე თეორიული მიდგომები მარკეტინგში 

2. ბარათაშვილი ევგენი - ეკონომიკის  დოქტორი,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი; ცხადაძე ბადრი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი - ერთი უცხოენოვანი მარკეტინგული (სერვის 

მენეჯმენტის) ტერმინის (ინგლ. castumer) მართებულად გამოყენებისათვის 

3. კინწურაშვილიირაკლი- ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტისასოც . პროფესორი - ტურიზმის განვითარება საქართველოში და მარკეტინგის 

ამოცანები 

4. კუპრაშვილი თენგიზი - ეკონომიკის  დოქტორი,   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი  - ყურძნის ბაზრის მდგომარეობაიმერეთის რეგიონში 

5. მელჩუკი ვერა - უკრაინის ეროვნული  ტექნიკური უნივერსიტეტი „კიევის პოლიტექნიკური 

ინსტიტუტი“, ასპირანტი - ფლექსოგრაფიული საწარმოების ორგანიზაციულიუზრუნველყოფა, 

როგორც შეფუთვის სამომხმარებლო ღირებულობის ფორმირების ბაზისი 

6. მუშკუდიანი ნინო -ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

მასწავლებელი  ანა მუშკუდიანი -საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური, 

დოქტორი, უფროსი სპეციალისტი - სარეკლამო საქმიანობის პრობლემები ინტერნეტ-

მარკეტინგში 



7. უკლება შურა - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი - ციფრული 

პროცესები, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს ინტერნეტ–მარკეტინგის განვითარებას 

8. ფირცხელავა ნანა -ეკონომიკის  დოქტორი,  „გუმა-მერიდიან+“ ქართულ-უკრაინული 

საერთაშორისო აკადემია - მომხმარებელთან ურთიერთობის რეგულირების მეთოდები 

9. ქათამაძე გულიკო -ეკონომიკის  დოქტორი,  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასისტენტ-პროფესორი - მომსახურების ბაზარი და მისი განვითარების ტენდენციები 

საქართველოში 

10. ქარქაშაძე ნარგიზა –ეკონომიკის  დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ასოცირებული პროფესორი; შურა უკლება - –აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

მასწავლებელი  - ქალაქის სიმბოლიკა და მისი როლი მარკეტინგში 

11. შონია დევი - ეკონომიკის  დოქტორი,  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული.პროფესორი; ქოქიაური ნინო - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მაგისტრანტი - საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების შექმნისა და გამოყენების 

პრობლემები ინოვაციურ სფეროში 

12. შულგინა ლუდმილა -,  უკრაინის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი., ; 

სუსლოვა ტატიანა - კიევის სავაჭრო-ეკონომიკური უნივერსიტეტის მაძიებელი - ტურისტული 

საწარმოთა მარკეტინგული ფასობრივი პოლიტიკისფორმირების წესი 

13. ჯოლია ქეთევანი_ საქართველოს ტექნიკური  უნივერსიტეტის დოქტორანტი - მომხმარებელთა 

მარკეტინგული ქცევის თანამედროვე ტენდენციები 

 

ტურიზმი 

სექციის ხელმძღვანელი -ცაგარეიშვილი სერგო, ჭავჭავაძის 

კორპუსი, 21/ბ 

1. ბლიაძე ნანა- გეოგრაფიის აკადემიური დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი - სპელეოტურისტული პოტენციალი და მისი გამოყენების       

პერსპექტივები იმერეთის რეგიონში 

2. ბოსოვსკაია მიროსლავა- ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, კიევის ეროვნული სავაჭრო-

ეკონომიკური უნივერსიტეტის დოცენტი - ინტეგრაციული პროცესების თეორიული საფუძვლები 

ტურისტულ ბიზნესში 

3. გრძელიშვილი ნოდარი-ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

უფროსი მასწავლებელი; ნატო ნატროშვილი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

უფროსი ლაბორანტი - ტურიზმის სფეროში საინვესტიციო პროცესების მართვის ასპექტები 

4. იაშვილი მაგდა-ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; იაშვილინ უგზარი -საქართველოს საინჟინრო 

აკადემია - ქვეყანაში ტურიზმის განვითარებისადმი განსხვავებული მიდგომის შესახებ 
5. კურტანიძე ხათუნა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისდოქტორანტი - შიდა 

ქართლის რეგიონის ტურიზმის ინფრასტრუქტურა 

6. მილუტინა იულია  - კიევის ეროვნული სავაჭრო-ეკონომიკური უნივერსიტეტის სასტუმრო-

სარესტორნო და ტურისტული ბიზნესის კათედრის ასისტენტი - ინოვაციური ტურპროდუქტების 

მიზნობრივი ბაზრის სტრუქტურა და ტურისტული საწარმოთა კლასიფიკაცია ინოვაციური 

პოტენციალის თვალსაზრისით 



7. ონისჩუკი ნატალია - კიევის ეროვნული სავაჭრო-ეკონომიკური უნივერსიტეტი, მაძიებელი; 

ივანკევიჩ-რაკი ბარბარა -   ვროცლავსკის ეკონომიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, 

(პოლონეთი) - საწარმოთა თანამშრომლობის განვითარება ტურისტული ცენტრების ფორმირების 

საფუძველზე 

8. ყიფიანი მავლინა -ეკონომიკის დოქტორი,  ქუთაისის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი  - 

ტურიზმის ინდუსტრია - ტურისტული პოტენციალისა და ძლიერი ეკონომიკის ნაზავია  
9. შაკაია ნანა  -აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მასწავლებელი; ნინო ლომიძე -აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მასწავლებელი - ტურისტული ფირმის ავტომატიზაციის 

საკითხები 
10. შარაბიძე ნანა - ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი - შემეცნებითი (ისტორიული, რელიგიური და ეთნოგრაფიული) 

ტურების მიმზიდველობის კვლევა 

11. ცაგარეიშვილი სერგო – სოფლის მეურნეობის  დოქტორი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი;  ასოცირებული პროფესორი; ეკა დევიძე – ბიზნესის ადმინისტრირების  

დოქტორი; შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი;  აკაკი ნასყიდაშვილი – გეოგრაფიის 

დოქტორი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ასოცირებული პროფესორი - 

ინოვაციები ტურიზმში 

12. ხასაია იზოლდა- ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი, ჭუმბურიძე მანანა -ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი; მეტრეველი მარინა -ეკონომიკის 

დოქტორი,  საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის 

კომიტეტის წამყვანი სპეციალისტი, პროფესორი - ტურიზმის განვითარების მიმართულებების 

მოდელირება 

 

 

 

აგრობიზნესი 

სექციის ხელმძღვანელი - შალამბერიძე მანანა, ჭავჭავაძის 

კორპუსი, 21/ბ 

1. ახალაძე ზეინაბი - ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის   ასოცირებული  პროფესორი- სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები - ქვეყნის 

აგრარული სექტორის განვითარების რეალური მიმართულება. 

2. გამსახურდია თამაზი  - ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი - აგრო ბიზნესი - ქვეყნის პრიორიტეტი.  

3. ვანიშვილი მერაბი  -ეკონომიკის დოქტორი,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი,  ნიქაბაძე  გაგა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

დოქტორანტი, ადვაძე  დავითი - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის დოქტორანტი- აგრობიზნესის 

მაკროეკონომიკური რეგულირების აქტუალური საკითხები საქართველოში. 

4. კაკაურიძე ნათელა  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი - სოფლის 

მეურნეობაში არსებული მდგომარეობის ანალიზი და  საექსპორტო პოტენციალის გაძლიერება. 

5. ონიანი ლელა  - ეკონომიკის დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი - აჭარის რეგიონში აგრობიზნესის განვითარების   

ხელშემწყობი ფაქტორები. 



6. სილაგაძე დალი  — ეკონომიკის დოქტორი,  აკაკი  წერეთლის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი - მეწარმეობაში არსებული მდგომარეობა და მისი განვითარების 

ხელშეწყობა. 

7. შალამბერიძე  მანანა - ეკონომიკის დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ასოცირებული პროფესორი - ფერმერული მეურნეობის განვითარების პრიორიტეტული  

მიმართულებები საქართველოში. 

 

ეკონომიკა 

სექციის ხელმძღვანელი - ლომინაშვილი შოთა, ჭავჭავაძის 

კორპუსი,  

საკონფერენციო დარბაზი 

1. აბესაძე რამაზი – ეკონომიკის   დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  პაატა  

გუგუშვილის  ეკონომიკის  ინსტიტუტი,  პროფესორი - ეკონომიკური განვითარება და 

მოსახლეობის ზრდა 

2. აბუსელიძე გიორგი - ეკონომიკის დოქტორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

პროფესორი - საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები  ფინანსური 

გლობალიზაციის პირობებში 

3. არნანია-კეპულაძე თამილა - ეკონომიკის დოქტორი, ფილოსოფიის დოქტორი, პროფესორი- 

შრომის ბაზრის გენდერული სეგრეგაცია, როგორც სამუშაო ადგილზე კონკურენტული ქცევის 

გენდერული თავისებურებათა შედეგი 

4. აროშიძე პაატა  - ეკონომიკის  დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი- ეკონომიკური და პოლიტიკური კრიზისები და 

ნავთობის ფასები. 

5. ბარათაშვილი ევგენი - ეკონომიკის  დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი, ნამიკ ისაევი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი - სანავთობო 

სამუშაოების  წარმოების შეფასების მოდელის შემუშავების საკითხისადმი 

6. მარინა ბაღათურია - ეკონომიკის დოქტორი. ეკონომიკის გლობალიზაციის სუბიექტები და 

პრიორიტეტები 

7. ბერიშვილი ხათუნა  - ეკონომიკის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი- საგარეო ვაჭრობის განვითარების 

პერსპექტივები საქართველოში. 

8. ბიძინაშვილი დავითი -  ეკონომიკის დოქტორი; გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის  

პროფესორი, - მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები 

საქართველოში. 

9. ბრეგვაძე როლანდი - ქუთაისის უნივერსიტეტის დოქტორანტი - განათლების როლი ეკონომიკურ 

ზრდასა და საზოგადოებრივ კეთილდღეობაში 

10. გველესიანი ელისო  - ეკონომიკის  დოქტორი; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი- კავკასიის სახელმწიფოთა რეგიონული ინტეგრაციისპრობლემები და 

პერსპექტივები 



11. გიგუაშვილი გიული  - ეკონომიკის დოქტორი, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 

პროფესორი- შრომის მოტივაციის თეორიული ასპექტები. 

12. გორგასლიძე მეგი  - ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- 

საქართველოს ეკონომიკის განვითარების სტრატეგია  და თანამედროვეობა. 

13. ვეშაპიძე შოთა  - ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი- გლობალიზაცია და ღირებულების ტრანსფორმაცია. 

14. ვოლკოვა ოლგა -დაუგავპილსკის უნივერსიტეტის ეკონომიკის მაგისტრი, სოციალური კვლევების 

ინსტიტუტის უფროსი სტატისტიკოსი - ტერიტორიული კაპიტალის  პროფილი (ლატვიის 

გამოცდილება) 

15. იუხიმენკო ვიტა - ასპირანტი, უკრაინის ეროვნული ტექნიკური უნივერსიტეტი „კიევის 

პოლიტექნიკური ინსტიტუტი“- უკრაინის სარკინიგზო მანქანათმშენებლობის  რუკის 

შემუშავებატექნოლოგიური მიდგომის საფუძველზე 

16. კაპანაძე  მაია – ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, 

უფროსის სპეციალისტი, მერაბ კვანტალიანი – კოლეჯი „მერმისი“, უფროსი მასწავლებელი - 

რეგიონული კლასტერების ფუნქციორებისა და სტიმულირების პრაქტიკა 

17. კერესელიძე შალვა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი- ღია ეკონომიკის 

თეორიული ასპექტები 

18. კოღუაშვილი პაატა - ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი, სიჭინავა ალექსანდრე - ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის  პროფესორი, ეგიაშვილი დავით - ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი- მიწის კონსოლიდაცია-სოფლად ყოფაცხოვრებისა და 

მეურნეობის განვითარების მძლავრი იარაღი. 

19. ლომინაშვილი შოთა- ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  

ასოცირებული პროფესორი -  ეკონომიკის პრინციპები თუ თეორია(რეალობა, პრობლემები, 

პერსპექტივა?) 

20. მაზიაშვილი ნინო  - ეკონომიკის  დოქტორი, პროფესორი- ევროპის ეკონომიკური და სოციალური 

კომიტეტის ფუნქციები და ამოცანები. 

21. მარგველაშვილი ირაკლი  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის დოქტორანტი, 

მასწავლებელი -ევროპული გამოცდილება ადრეული სიფრთხილის პრინციპებთან 

დაკავშირებით. 

22. მენშიკოვი ვლადიმერ - სოციოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, დაუვგაპილსკის 

უნივერსიტეტის პროფესორი - პიროვნების ერთობლივი კაპიტალი: სოციოლოგიური 

ინტერპრეტაციის გამოცდილება 

23. მესხია იაშა (იაკობი) - ეკონომიკის დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი- პოლიტიკური დაპირისპირებულობით 

გამოწვეული ეკონომიკური ტურბულენტობა: ანალიზი და პროგნოზი 

24. ეთერ ნარიმანიშვილი - დოქტორი,სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი - 

რეგიონული  ეკონომიკური   პოლიტიკის     მიმართულებები, პრობლემები   და  პრიორიტეტები 

25. ნამიჭეიშვილი რამაზი -ეკონომიკის  დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი - ნიკო ნიკოლაძე და საქართველოს დასავლეთ ევროპასთან 

ინტეგრაცია. 

26. სამადაშვილი უშანგი - ეკონომიკის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი - ბიზნესი და ინოვაციური ეკონომიკა - 

საშუალო კლასის ფორმირების  წყარო საქართველოში. 



27. სიჭინავა ალექსანდრე  - ეკონომიკის  დოქტორი- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის   

პროფესორი, მაისურაძე თ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის    მაგისტრანტი, 

ლაგვილავა თ.  -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის   მაგისტრანტი- უძრავი ქონების-

მიწის შეფასების პრინციპები. 

28. სხირტლაძე მაყვალა - ეკონომიკის  დოქტორი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი 

ასოცირებული პროფესორი - მეცნიერული პოტენციალის ადგილი და როლი საქართველოს  

ეკონომიკური პოტენციალის კომპონენტთა სისტემაში. 

29. ფარესაშვილი ნინო - ეკონომიკის  დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქინქლაძე რუსუდანი  -ეკონომიკის დოქტორი - თბილისის 

ტექნიკური უნივერსიტეტი- შრომის ბაზარი - მარეგულირებელი მექანიზმები. 

30. ქათამაძე დავითი -ეკონომიკის დოქტორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი- საქართველოს პროდუქციის საგარეო ბაზარზე წინსვლისა და 

დამკვიდრების სტრატეგიები. 

31. ყურაშვილი გუგული  - ეკონომიკის  დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი, ბერიძე თამარი  - ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი - ერგონომიკის ძირითადი 

მიმართულებები მრეწველობაში 

32. შენგელია თეიმურაზი- ეკონომიკის  დოქტორი, ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი,- კერძო სექტორის განვითარების ინსტიტუციური 

წინაპირობები საქართველოში.  

33. ჩიხლაძე ნიკო - ეკონომიკის დოქტორი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, პროფესორი, თეოლოგიის 

დოქტორი, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი- 

საქართველოში მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების ტენდენციების განსაზღვრის 

საკითხისათვის. 

34. ცინცაძე გ. ხმელიძე თ. კომახიძე  ი. ბაქრაძე  მ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი-

მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტში მუშის საშუალო წლიური გამომუშავების როლი 

მშენებლობისათვის საცხოვრებელი ინფრასტრუქტურის დაპროექტებაში.  

35. ჯანელიძე ნათელა  - ეკონომიკის დოქტორი,   აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მასწავლებელი ,  -   განათლება    და  ეკონომიკა  -  კავშირები, პრობლემები, პერსპექტივები.  

36. ჯოლია გურამი _ ეკონომიკის  დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სრული 

პროფესორი- ცოდნის ეკონომიკის კონცეპტუალური ასპექტები. 

37. ჰარისის. ლოველი _ ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის ინტერნაციონალური და საზოგადოებრივ 

მეცნიერებათა და ეკონომიკის პროფესორი , ქოქიაური ლამარა_ ეკონომიკის დოქტორი. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი-მეთოდოლოგიური მიდგომები 

ინტელექტუალური კაპიტალის საბაზრო ღირებულების შეფასებისადმი 

 

 

 

 



სტატისტიკა 

სექციის ხელმძღვანელი - ბაკურაძე აკაკი - ჭავჭავაძის 

კორპუსი 

1. აბესაძე ნინო - ეკონომიკის  დოქტორი- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტისAასოცირებული პროფესორი - უმუშევრობის პროგნოზირების გენდერული  

ასპექტები საქართველოში 
2. ახვლედიანი ნონა - ეკონომიკის  დოქტორი- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ასოცირებული  პროფესორი - მოსახლეობის  სიღარიბის - კონკრეტული სოციალური ჯგუფების 

საერთო ეკონომიკური, სოციალური  განვითარების პროცესისაგან გარიყვის მიზეზები  და მათი 

სტატისტიკური  ანალიზი 
3. ბაკურაძე აკაკი -ეკონომიკის  დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი; ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; შალვა 

კირთაძე - ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, - 

საარსებო მინუმუმის პროგნოზირების საკითხისათვის 
4. ვირსალაძე ნაირა- ეკონომიკის დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული  პროფესორი - სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური 

მდგომარეობის  შედარებითი ასპექტები 
5. ონიანი იულია- ეკონომიკისა დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

ასოცირებული პროფესორი- მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტატისტიკური 

შეფასება 

 

 

მასობრივი კომუნიკაციები 

სექციის ხელმძღვანელი - ქობალიანი გია 

1. ბაბუნაშვილი ანზორი-აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი -ვებ-

ანალიტიკის მეთოდები ინტერნეტ-ბიზნესში 

2. ზაქარაშვილი თინათინი - სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი - აუდიოვიზუალური 

მედია. ტელენიუსების სპეციფიკა 

3. თადუმაძე მზია  - სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი -ჰერბერტ მაკლუენის  "რევოლუციური"კონცეფციები 

თანამედროვე ელექტრონულ-კომუნიკაციურ ატმოსფეროში 

4. შენგელია ნანა - სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი - თანამედროვე საკომუნიკაციო სისტემის 

მახასიათებლები 

 

 

 



 

საერთაშორისო ურთიერთობები და საჯარო მმართველობა 

სექციის ხელმძღვანელი - გეგეჭკორი დავითი 

1. არჯევანიძე  გვანცა – აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.დოქტორანტი- 

საერთაშორისო  ეკონომიკური ორგანიზაციების როლი საერთაშორისო ურთიერთობების 

გაღრმავებაში 

2. ბურდული ვახტანგი - ეკონომიკური დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი,  - საჯარო მართვის 

დეცენტრალიზაციის როლი თანამედროვე ტერიტორიული მოწყობის სისტემის ჩამოყალიბებაში 

საქართველოში 

3. გურამიშვილი მაია- ისტორიის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი - რუსეთ-ინგლისის დიპლომატიური ურთიერთობა მე-18 საუკუნის 

ბოლოს . იაშვილი  ნუგზარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ანთაძე ციური  - 

ეკონომიკის დოქტორი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია - ახალგაზრდობის  

პროფესიული ორიენტაციისა   და კონსულტირების აუცილებლობის შესახებ. 

4. იაშვილი  ნუგზარი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ანთაძე ციური  - ეკონომიკის 

დოქტორი, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია - ახალგაზრდობის  პროფესიული 

ორიენტაციისა   და კონსულტირების აუცილებლობის შესახებ. 

5. ფერაძე ვასილი - ისტორიის  დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი - ე. ვალერსტაინის მსოფლიო-სისტემა და ნეომარქსიზმი 

6. შონია  ქეთო- აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი - გლობალიზაცია და 

თანამედროვე გლობალური პრობლემები 
7. ჭილაძე გიორგი – სამართლის დოქტორი, ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, სამცხე–

ჯავახეთის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი - ინტელექტუალური საკუთრების 

მართვისა და რეგულირების ზოგიერთი ასპექტი 
 

 

 

სამართალი 

სექციის ხელმძღვანელი - შენგელია მამუკა -მწვანე დარბაზი 

1. ასანიძე სოფიო - სამართალმცოდნეობის დოქტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი - საბანკო საიდუმლოება, ბენეფიციარი მესაკუთრე პირის იდენტიფიკაცია – თეორია 

და პრაქტიკა. 

2. ბასილაია ფრიდონი  - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტ-პროფესორი- 

გირავნობის ცნება და მისი გამოყენების ფარგლები 

3. ბესელია ეკა - სამართალმცოდნეობის დოქტორანტი, კავკასიის უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი, - კონცეპტუალური მიდგომები ადამიანის წამებისა და სხვა სასტიკი, 



არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის აღკვეთისა და დასჯის საკითხებისადმი 

საქართველოში 

4. გონაშვილი ვასილი, - სამართლის დოქტორი; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ხიზანიშვილი ნინო -ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 

სტუდენტი- ჩანასახის სიცოცხლის უფლება (შედარებითი ანალიზი) 

5. კალანდაძე ირაკლი -კავკასიის უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ასისტენტ–პროფესორი, - 

საგადასახადო გირავნობა, საგადასახადო დავალიანების  გადახდევინების უზრუნველყოფის 

დისპოზიციური თუ იმპერატიული ღონისძიება 

6. კუპრაშვილისალომე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი - 

საგადასახადო სასამართლო–საგადასახადო დავის განმხილველი ეფექტური ორგანო. 

7. კუხიანიძე ქეთევანი – სამართლის დოქტორანტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

მასწავლებელი , მშვილებლის ინსტიტუტი და მისი ტრანსფორმაციის მცდელობა ოცდამეერთე 

საუკუნეში 

8. ლილუაშვილი გია - სამართლის დოქტორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი- 

ჯგუფური  სარჩელები, როგორც სასარჩელოწარმოების  სპეციალური სახე. 

9. ლობჟანიძე გივი - პროფესორი- საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ადგილი  

დარგთაშორის სისტემაში 

10. მესხიშვილი ნინო  - კავკასიის უნივერსიტეტის (სამართლის სკოლა)  დოქტორანტი, ასისტენტ-

პროფესორი- კეთილსინდისიერი შემძენის დაცვის პრობლემა თანამედროვე იურისპუდენციაში 

11. მინდაძე ომარი - იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი -მონოპოლიური საქმიანობა და კონკურენტის 

შეზღუდვა, როგორც ეკონომიკური დანაშაული და მისი დეკრიმინალიზაციის მიზანშოუწონლობა 

12. მოსახლიშვილი ლევანი – სამართლის დოქტორი,   კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 

ასოცირებული პროფესორი - პროფესიული საიდუმლოება  

13. ნინუა  ეკატერინე- სამართლის დოქტორი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ქორწინების პირობები და მისი დამაბრკოლებელი გარემოებანი 

14. ჩხეიძე ია - სამართლის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი- სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილე - სასამართლოს მეგობარი 

15. ჭილაძე  გიორგი  – სამართლის დოქტორი, სამცხე–ჯავახეთის უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი- ინტელექტუალური საკუთრება და ინოვაციური საქმიანობის სტიმულირება: 

სამართლებრივი და ეკონომიკური ასპექტები 

16. ხატიძე გიორგი- კავკასიის სამართლის სკოლა, დოქტორანტი, ასისტენტ-პროფესორი - ორმხრივი 

საერთაშორისო საინვესტიციო ხელშეკრულებების ეფექტი უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების 

დინებაზე: უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების განმსაზღვრელ იფაქტორების მიმოხილვა. 

17. ხურციძე თამილა - სამართლის დოქტორანტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

მასწავლებელი- წინა სახელშეკრულებო  პასუხისმგებლობა  ფრენშაიზინგულ ურთიერთობებში. 

18. ჯაყელი ლევანი -  სამართლის დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი- ხალხთა თვითგამორკვევის უფლება და მის 

რეალიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემების კვლევის ძირითადი საერთაშორისო  

სამართლებრივი ასპექტები 

19.  

 



Section of  Finance 

Chair- Sergo Svanadze , building I. room  № 1119 

 
1. Benidze  Nana - Doctor of Economics. Akaki Tsereteli State University; Associate Professor- Universal  

       Health Insurance in the Light – Shadows in Georgia 

2. Beshkenadze Zviad -  Doctor of Social Sciences (Economy), Ivane Javakhishvili Tbilisi State University  

Associate professor- Income tax in the system of taxation. 

3. Bitsadze Jambul – Doctor of Economics. Akaki Tsereteli State University; Associate Professor - Some  

       Aspects of the Georgian Tax System 

4. Gelashvili Madona - Doctor of Economics; Sukhumi State University, Assoiate Professor- Direct Foreign  

       Investments in Georgian National Economy.  

5. Gelashvili Maia - Doctor of Economics; Samtskhe-Javakheti State Teaching University; Assoiate Professor -  

       Usages and essence of accents investment portfolio. 

6. Datashvili Vakhtang – Doctor of Economics; Georgian Technical University; Professor,  Khinikadze Tamar 

- Doctoral candidate; Georgian Technical University,  Datashvili Mariam - Undergraduate of Georgian 

Technical University- Importance of the bank credit risk insurance for development of banking business. 

7. Verulidze  Vazha – Doctor of Economics; Batumi  Shota Rustaveli State University; Full professor, - Tax  

Law Regulation  Problems in Georgia.  

8. Tateshvili Roin - Doctor of Economics; Samtskhe-Javakheti State Teaching University; Assosiated  

Professor.    - Financial- budgetary  Regulation System  and Trasfer Policy. 

9. Tetruashvili Maia - Tbilisi Teaching University; Tsiuri Duruli - Gori State Teaching University - Electronic  

Money and Its References 

10. Kvetenadze Irma – Doctoral Candidate; Georgian Technical University, Qutateladze Aleko – Doctor of  

 Economics, Georgian Technical University; Full Professor - The main trends in development of the  

financial market 

11. Lazviashvili Nino - Doctor of Economics; Georgian Technical University; Associate Professor  - Problems  

        of Corporation Management of Georgian Joint - Stock Companies  and the Ways of Solution of These  

       Problems. 

12. lemonjava  Lekso - Doctoral Candidate; Georgian Technical University - Banking system and its reforming  

       questions in Georgia. 

13. Lipartia  Zurab - Doctor of Economics, Sokhumi State University; Professor; the member of the Academy  

 of Economic Science; Jangulashvili  Levan - Doctoral candidate; Sokhumi State University - Strategy of  

        management of corporation financial stability and banking  credit  risks. 

14. Mezurnishvili Tengiz - Doctoral candidate; Georgian Technical University - The state health insurance  

       programs in Georgia.  

15. Molashkhia  Irma - Doctor of Economics; Sokhumi State University,  Professor - Crisis-proof financial  

       management of enterprise.  

16. Mushkudiani  Zurab – Doctoral candidate; Akaki Tsereteli State University - Several Macroeconomic  
       Aspects of Financial Stability in the Country. 

17. Otinashvili Ramaz – Doctor of Economics; Georgian Technical University; Full Professor, - The main  

       causes of income inequality of population.  

18. Rose Ainars,- University of Riga, Professor, Qoiauri Lamara – Doctor of economics, Georgian Technical  

University; Full Professor- Methodological aspects of Marking innovations and investments.  

19. Svanadze  Sergo - Doctor of Economics; Akaki Tsereteli State University; Associate Professor- Place of  

       Value Added Tax in an Indirect Tax System and its Calculation Basis.  

20. Popxadze Georgi - Doctor of Economics; Akaki Tsereteli State Universsity, Asistent Professor - The main  

       directions of financial policy 



21. Gavtadze  George – Doctor of Economics;  Akaki Tsereteli State University; Full Professor  

Ipshiradze Aza –Doctoral Candidate, Kutaisi University; Assistant Professor - The ways and possibilities of  

        reforms of Investment Climate on Current Period.  

22. Shalamberidze  Khatuna - Doctor of Economics,  Akaki Tsereteli State University; Associate Professor -  

       Difficulties of tax system reform end several actual aspects in Georgia. 

23. Shonia  Nana - Doctor of Economics; Akaki Tsereteli State University; Associate Professor -  

        Problems and Perspectives of funding the business idea. 

24. Chaduneli Gela - Doctoral Candidate; Georgian Technical University; – Interlacing speculation and fraud      

       in the financial system 

25. Chikovani  Mikheil – Doctoral Candidate; Kutaisi University - The Analysis of Revenues and Expenditures  

       of Local Budget in Imereti Region. 

26. Chkhaidze  Irakli - Doctoral Candidate; Georgian Technical University, Kutateladze Aleko, Candidate of  

Technical Sciences, Georgian Technical University; Full Professor,- Development of budgetary federalism    

and tax policy in Georgia. 

27. Asie Tsintsadse - Batumi Shota Rustaveli State University,  Candidate of Economic Sciences, Associate     

Professor - Actuarial reports use problems in Georgian insurance market 

28. Khidasheli  Mirza - Doctoral Candidate;  Kutaisi University; Assistant professor - Capital market  

        perspectives in Georgia.  

 

 

 

 

Section of Accounting and Audit 

Chair - Dali Sologhashvili, building I.  Room № 1113 

 
1. Bebiashvili Nato - Doctor of Economics; Georgian Technical University, Assistan Professor- Analysis of the  

       project cost. 

2. Gabriadze Leila – Center for the Professional Training Specialist - Using of balancing principles in the  

       accounting. 

3. Gigolashvili Mirian – Teacher; Akaki Tsereteli State University, - Automation recording - two accounting  

       capabilities and services. 

4. Gogochuri David- Georgia Technical University- The Audit of the Financial Control System:  Genesis,  

       Evolution and Prospects. 

5. Vashakidze Natela - Doctor of Economic; Akaki Tsereteli State University; Associate Professor - Income  

       tax should be divided. 

6. Kamladze  Lela – Teacher; Akaki Tsereteli State University; - Electronic tax declaracion form-the  

        advantages and disadvantages. 

7.  Kldiashvili Panteleimon (Paata) - Doctoral Candidate;  Tbilisi State University; Kutaisi University;  

 Assistant Professor - Analysis of Regulation Standards of Accounting in Tax Code  of Georgia. 

8. Konjaria  Elguja - Doctor of Economic; Zugdidi Teaching Univiersity;  Associate Professor – Issues about  

       audit responsibility. 

9. Lominashvili-Pruidze  Medea – Doctor of Economic; Akaki Tsereteli State University; Teacher-  

Improvement, accounting and analyzes of mechanisms connected to operation functions of Financial  

Investments. 

10. Maglakelidze  Dezdemona - Doctor of Economics, Kutaisi University and Akaki Tsereteli State University;  

Associate Professor, - Some Problems of General and Relative Analysis of Financial Accounting. 

11. Sadaghashvili Lali, Chitidze Khaliana- Doctor of Economics; Gori State Teaching University; Associate  

Professor - According issues of Tourism business incomes. 

12. Sologhashvili  Dali - Doctor of Economics; Akaki Tsereteli State University; Full Professor - The influence  

of the internal control system for financial Reliability  of financial reporting. 



13. Udesiani Tea - Doctoral Candidate; Akaki Tsereteli State University, -  The Main Directions of Financial  

and Performance Audit, Similarities and Differences. 

Section of Management 

Chair- Emzar julayidze, building I, room #1114 

 
1. Bandzeldze  Manana - Doctor of Philosophy; Akaki Tsereteli State University, Associate Professor – The 

Role of Communication in Business. 

2. Berdznishvili Karine  Doctoral Candidate;  Georgian Technical University  - The  Personnel Motivation 

role in Organization Development. 

3. Gabadadze Izolda - Doctor of Economics; Akaki Tsereteli State University, Associate Professor, 

Tsereteli Ineza - Doctor of Economics;  Akaki Tsereteli State University, Associate Professor,  

Mamulashvili Leila - Doctor of Economics; Gori State educational University, Full Professor-  

Competitiveness foundation for a successful business. 

4. Gechbaia  Badri, Kolomiec  Viktoria - Doctor of Economics;  Shota Rustaveli State University Associate  

Professor - Areas of increasing competitivness  plant personnel in moderrn conditions. 

5. Gogisvanidze  Vakhtang - Doctor of Economics; Akaki Tsereteli State University, teacher- Human factor 

and its role in development of the organizations.  

6. Gugeshashvili  Tinatin - Doctor of Economics; Akaki Tsereteli State University; Associate Professor - BRP-  

Business Process Reengineering of organization.  

7. Gugushvili  Lasha – Doctoral Candidate; Georgian Technical University - Outsourcing – Progressive  

Methodology of Modern Business Administration.  

8. Gurabanidze Vazha – Doctor of Economics; Kutaisi University and Akaki Tsereteli State University,  

Associate Professor - Art of leadership.  

9. Guresashvili Lamara - Akaki Tsereteli State University; Teacher - Organization and management of a  

manpower. 

10. Devadze  Anzor - Doctor of Economics; Shota Rustaveli State University; Associate Professor,  

Goletiani  Ketevan  -- Doctor of Economics;  Batumi Navigation Teaching  University; Full Professor -

Firm’s Logistic management issues.  

11. Dvalishvili  Natia - Akaki Tsereteli State University, teacher, Kukhianidze Nona - Akaki Tsereteli State 

University, teacher - Manufacturing business inducement.  

12. Dikhaminjia Irma – Doctor of Economics;  Sokhumi State University; Associate  Professor  - Aspects Of 

Organizational Change Management.  

13. Vashakidze  Mariam - Akaki Tsereteli State University,  - Why do we Need an Image.  

14. Iashvili  Genadi - Doctor of Economics; Georgian Technical University, Full Professor;  

Iashvili  Irina - Doctor of Economics;  Georgian Technical University; Associate Professor -  The conflict in  

organizations and its management. 

15. Lukhutashvil  Nana - Doctor of Technical  Sciences,  Akaki Tsereteli State University; Teacher; Kutaisi  

University, Assistant-Professor, Lukhutashvili  Maka - Akaki Tsereteli State University and Kutaisi  

University, teacher - "The Philosophy of Success" - Win or Competition? 

16. Mikabadze Sofiko – Doctoral Candidate; Akaki Tsereteli State University -  Stimulation of energy. 

17. Mikeladze Edward - Doctor of Economics; Saint Andrew the first-called university of the patriarchate of 

Georgia; Full professor; Beridze Natela - Doctoral Candidate; Georgian Technical University;  - The  

necessary of estabilish professian ethic in Georgia. 

18. Natsvlishvili Ekaterine  - Doctor of Philosophy; Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University, Full  

professor- Some reflections on motivation and stimulation of employers’ labor activity. 

19. Zaur Serapov - AkakiTsereteli State University, Invited Professor - Some topics of classical approach to 

management and its core principles 

20. Ukleba Ekaterine – Doctoral Candidate; Akaki Tsereteli State University- System approach in management 

system.  



21. Kikodze Nunu –Doctor of Engineering Sciences, Akaki Tsereteli State University; Associate Professor -  

Corporate Culture and Conflicts in Business Administration.  

22. Qoqiauri  Lamara – Doctor of Economics; Georgian Technical University, Full Professor - The Necessity of  

Reforms of Science and Innovative Development in Georgia.  

23. Shanidze  Goderdzi - Akaki Tsereteli State University Associated Professor- Managing the Strategies for 

Market Entry.  

24. Shengelia  Fati – Doctor of Economics; Zugdidi Teaching University, Full Professor - The Management of 

Crisis Situations. 

25. Julakidze  Emzar - Doctor of Economics; Akaki Tsereteli State University;   Associate Professor - Effective  

       management- administration and leadership. 

26. Julakidze  Shalva - Doctor of Economics; David Agmashenebeli National Academy of Defence, Associate  

        Professor  - Personnel motivation- the most important factor of success. 

 

 

 

 

Section of Marketing 

Chair –Tengiz Kuprashvili, building II, room2208 

 
1. Akhvlediani Maia - Doctor of Economics; Akaki Tsereteli State  University; Associate Professor - 

        The Modern Approaches of Modern Marketing 

2. Evgeni Baratashvili - Doctor of Economic Sciences, Georgian Technical University - Full Professor;   

Tskhadze Badri - PhD, Georgian Technical University - Associate Professor - The Correct Usage of one  

       Foreign Marketing (Service Management) Term (Eng. Customer) 

3. Kintsurashvili  Irakli - Doctor of Economics; Akaki Tsereteli State University;  - Tourism development in  

       Georgia and Problems of Marketing 

4. Kuprashvili Tengiz - Doctor of Economics; Akaki Tsereteli state university, Associate Professor - Situation  

       in the grapes market in the Imereti region. 

5. Melnichuk Vera – Postgraduate, National Technical University of Ukraine, “Kiev Polytechnic Institute”-  

The organizational support of flexographic enterprise as a basis of sweetie  paper utility formation. 

6. Mushkudiani Nino - Doctor of Economic; Akaki Tsereteli State University, teacher; Anna Mushkudiani -  

 Doctor of Economic; Treasury Department of the Ministry of Finance, Senior Specialist - Problems of  

       Advertising Activity in the Internet – Marketing 

7. Ukleba Shura - Akaki Tsereteli State  University - Digital processes that have helped in the development of  

       internet marketing 

8. Pirtskhelava Nana - Doctor of Economics “GUMA-meridian+” - Methods of regulation relations with  

        customers. 

9. Katamadze  Guliko - Doctor of Economics, Shota Rustaveli State University, Assistent Professor  - Services  

       market and its development trends in Georgia 

10. Karkashadze Nargiza – Doctor of Economics; Akaki Tsereteli State University, Associate Professor;  

Ukleba Shura - Akaki Tsereteli State University, teacher - Symbols of the city and its role in marketing. 

11.  Shonia Devi – Doctor of Economics; Sokhumi State University ;Associate Professor;; Qoqiauri  Nino –  

 Master; Sokhumi State University - The problems of creating and usage of informative and communicative  

        technologies in innovative sphere. 

12. Shulgina L., Suslova T. - Procedure of formation of the marketing price policy by tourist companies 

13. Jolia Ketevan  - Doctoral Candidate; Georgian Technical University, - Modern trends of consumers’  

       marketing behavior. 

  



Section of Tourism 

 Chair - Sergo Tsagareishvili, building XXI /B 

 
1. Nana Bliadze - The candidate of the geographical sciences, Akaki Tsereteli state university,the associated  

professor - Caving tourism potential and prospects for its use in the region of Imereti. 

2. Bosovskaia Miroslova - Doctor of Economics, Kiev National University of  Trade – Economics, Associate  

Professor - The theoretical basis of integration processes in tourism industry. 

3. Grdzelishvili  Nodar - Doctor of Economics; Georgian Technical University, Head Teacher; 

Nato Natroshvili - Georgian Technical University, Senior Laboratory - Aspects of the investment process  

        in the field of tourism management. 

4. Iashvili  Magda - Chavchavadze State University;  Iashvili Nugzari - Technical University of Georgia - 

The distinctive approach to the development of tourism in the country. 

5. Kurtanidze Khatuna - Doctor of Economics; Georgian Technical University; - Tourism Infrastructure of  

        regions Shida Kartli 

6. Miliutina J. - The structure of the target market of innovative tourist products and classification of tourism  

       enterprises on the basis of innovation potential 

7. Onishchuk N., Ivankevich-Rak B. - Development of cooperation between companies on the basis of tourist  

       centers formation. 

8. Kipiani Mavlina - Doctor of Economics; Kutaisi University; Assistant professor,  - Tourism industry is a 

combination of tourism potential and stable economics. 

9. Shakaia  Nana – Akaki Tsereteli State University, teacher; Nino Lomidze - Akaki Tsereteli State University, 

teacher - The automation of the travel company. 

10. Sharabidze Nana - Doctor of Economics; Akaki Tsereteli State University; Assoc. professor - Research of 

appeal of the cognitive (historical, religious and ethnographic) tours. 

11. Tsagareishvili Sergo -  Agriculture PHD, Akaki Tsereteli  State University; Associate  Professor,  ; Eka  

        Devidze –PHD –Ilia State University ; Akaki Naskidashvili - Geography PhD, Akaki Tsereteli State  

 University, Sociate professor - Innovations in Tourism. 

12. Khasaia Izolda - Doctor of Economics; Akaki Tsereteli State University, Associate Professor, Chumburidze  

       Manana - Doctor of Economics; Akaki Tsereteli State University, Associate Professor;  Metreveli  Marina - 

Doctor of Economics; Georgian Polytechnic University, Professor,  Parliament of Georgia, Sector Economy and 

Economic Policy Committee, Leading Specialist (Expert on Tourism) - Modeling of tourism development. 

 

Section Agro-business 

Chair- Manana Shalamberidze, building XXI /B 

 
1. Axaladze  Zeinabi - Doctor of Technical Science; Akaki Tsereteli State University, Associate Professor -  

        Agricultural cooperatives - actual tendencies  Progresses of agrarian sector. 

2. Gamsakhurdia Tamaz - Doctor of Technical Science; Akaki Tsereteli State University; Associate Professor -  

Agribusiness – priority of the country. 

3. Kakauridze  Natela - Akaki Tsereteli State University, teacher- The analysis of the current situation in  

        agriculture and export capacity. 

  4.      Oniani  Lela - Doctor of Economics; Batumi Shota Rustaveli State University; Assistant Professor -  

Contributing factors in the region of the Аdjara region. 

5. Silagadze  Dali – Doctor of Business Management, Akaki Tsereteli State University; Associate Professor. -  

        Current State of affairs of Entrepreneurship and Ways of Supporting Its Development. 

6. Shalamberidze   Manana - Doctor of Economics;  Akaki Tsereteli State University; Associate Professor -  

        Farm development priorities in Georgia. 

 

7. Vanishvili  Merabi - Doctor of Economics; Georgian Technical University, Associate Professor,  

       Nikabadze  Gaga - Doctor of Economics;  Georgian Technical University,  



      Advadze  David - The Church of St. Andrew the First-Called Georgian University of Georgian Patriarchate,   

       PhD - The current issues of macroeconomic regulation of agribusiness in Georgia. 

 

 

Section of Economics 

Chair-Shota Lominashvili/ Tamila Arnania-Kepuladze , building XXI /B 

 
1. Abesadze Ramaz - Doctor of Economics; Tbilisi State University, Professor – Economic development and 

population grows 

2. Abuselidze George -  Doctor of Economics, Batumi Shota Rustaveli State University; Professor – Georgian 

Economic Development Trends in Financial Globalization Conditions. 

3. Arnania-Kepuladze  Tamila– Doctor of Economics,  Doctor of Philosohpy, Professor - Labour Market  

Gender Segregation as a Result of Gender Feature in Workplace Competitive Behaviour. 

4. Aroshidze  Paata - Doctor of economics, Batumi state university, asocial professor- The economic and  

political crisis and oil prices. 

5. Evgeni Baratashvili - Doctor of Economics Science, professor; Esiev Namik – Doctoral Candidate, Georgian  

Technical University - Toward development of the model of oil production's results evaluation. 

6. MARINA BAGHATURIA - Dr. of Economics, - THE SUBJECTS AND PRIORITIES OF GLOBALIZATION 

OF THE ECONOMICS 

7. Berishvili  Khatuna  - Doctor of economics, Tbilisi State Universitყ; Associate Professor - The  prospects  of 

foreign  trade  development  in  Georgia. 

8. Bidzinashvili  Daviti - Doctor of economics; Gori State Teaching University; Full Professor; - Small and 

Medium Business Development Problems and Prospects in Georgia. 

9. Bregvadze Rolandi - Doctoral Candidate; Kutaisi University - The Role of Education in Economic Growth 

and Prosperity. 

10. Gvelesiani  Eliso – Doctor of  Economics, Akaki Tsereteli State University, Associate Professor - The       

Challenges and Opportunities of Regional Integration of Caucasus. 

11. Giguashvili Giuli – Doctor of  Economics, Gori State Teaching University, Full Professor - The Theoretical  

Aspects of Work Motivation. 

12. Gorgaslidze  Megi - Doctor of  Economics, Akaki Tsereteli State University, teacher- The strategy of 

economic development of Georgia and contemporary.  

13. Veshapidze  Shota – Doctor of Economics,  Georgian Technical University, Associate professor-

Globalization and Transformation of Validities.  

14. Volkova  Olga - Doctoral Candidate;   Daugavpils University; Institute of social researches- The profile of 

territorial capital (the experience of Latvia). 

15. Iukhimenko Vita – Postgraduate, National Technical University of Ukraine, “Kiev Polytechnic Institute” -

The technological-approach-based strategic map elaboration of the Ukraine Railway Engineering Business 

innovative development. 

16. Kapanadze Maia - Tbilisi State University, senior specialist. Kvantaliani Merab - College “Mermisi”, senior 

teacher - Practise of the function and stimulation of regional cluster. 

17. Kereselidze Shalva  - Doctoral Candidate; Georgian Technical University - Theoretical aspects of open 

economy. 

18. Koghuashvili  Paata - Doctor of Economics;   Georgian Technical University - Full professor, Sichinava  

Aleksandre - Doctor of Economics;   Georgian Technical University Full professor. 

 Egiashvili  David - Doctor of Economics;   Georgian Technical University - Full professor - Land 

Consolidation - Development of powerful weapons. 

19. Lominashvili  Shota - Doctor of Economics;   Akaki Tsereteli State University, Associate Professor - 

Economic principles or theory (Reality. problems. prospects?) 

20. Maziashvili Nino - Doctor of Economics, Professor -  Functions and problems of European Economical and 

social committee. 



21. Margvelashvili  Irakli - Doctoral Candidate;   Akaki Tsereteli State University, teacher - On European 

experience about the precaution principles. 

22. Menshikov  Vladimir - Doctor of Economics,  Daugavpils University, Professor - Human capital of  

personality: The experience of the sociological interpretation.  

23. Meskhia  Iasha (Jacob) - Doctor of Economics,  Tbilisi State University; Full Professor;  - The Economic 

Turbulence Caused by the Political Opposition: Analysis and Forecast. 

24. Eter Narimanishvili -  Academic Doctor of the Economics,  Samtskhe-Javakheti State Learning University - 

The Directions, Problems and Priorities of the Regional Economic Policy 

25. Namicheishvili Ramaz - Doctor of Economics,  Akaki Tsereteli State University; Professor; - Niko 

Nikoladze and Integration with the West Europe. 

26. Sichinava Aleksandre  - Doctor of Economics,   Georgian Technical University; Full professor, 

Maisuradze T.  Georgian Technical University - a master, Lagvilava T. Georgian Technical University - a 

master - Principles of land real estate appreciation. 

27. Skhirtladze Makvala - Doctor of Economics,   National University of Georgia;  Associate Professor; - 

Scientific technological potential in Georgia of transitive economy. 

28. Paresashvili N. - Doctor of Economics, Tbilisi State University, Kinkladze R. - Doctor of Economics,    

Georgia Technical University - Labor market - Regulatory mechanisms./Regulatory Mechanism of the 

Labour Market. 

29. Katamadze  David - Doctor of Economics;  Shota Rustaveli State University, Associate Professor - Products  

in foreign markets and establish strategies of empowerment. 

30. Khurashvili Guguli – Doctor of Economics, Georgian Technical University, Associate Professor,  

Beridze Tamar - Doctor of Economics,  Georgian Technical University, Associate Professor -The Main  

       Trends of Ergonomics in Production. 

31. 29. Shengelia Teimuraz  – Doctor of Economics,   Tbilisi State University; Full professor; Head  of 

International  

Business Depatment - Institutional preconditions for the development of the private sector in Georgia. 

32. 30. Chikhladze  Niko - Doctor of  Economics, Kutaisi University, Full Professor, Doctor of Theology, 

Member  

of Georgian  Academy of Economic Sciences- On the Issue of the Development Trends of the Small and  

Medium Enterprises In Georgia. 

33. Tsintsadze  G., Khmelidze  T., Komakhidze  I., Bakradze  M. - Georgian Technical University, - The role of  

average annual remuneration in organizing, construction projects and planning the lodging infrastructure  

for the workers.  

34. Janelidze  Natela - Doctor of Economics;  Akaki Tsereteli State University, teacher - Education and 

economy – relations, problems, perspectives.  

35. Jolia  Guram – Doctor of Economics;  Georgian Technical University, Full Professor- Conceptual Aspects of 

Knowledge Economic. 

36. Harriss C. Lowell. – Professor of Economic and Professor of international public affairs University of New  

York; Qoqiauri Lamara - Georgian Technical University; Doctor of Economics, Full professor – For 

perfecting marking methods of marketing values of intellectual capital  

37. Samadashvili Ushangi - Doctor of Economics, Tbilisi State University; Associate Professor -  Business and  

innovative economy - the source of the formation of the middle class in Georgia.  

 

 

 

 

 

 

Section of Statistics 



Chair –Akaki Bakuradze, building XXI /B 

 
1. Abesadze Nino – Doctor of Economics,  Tbilisi State University; Associate Professor - Gender aspects of     

       forecasting unemployment in Georgia. 

2. Akhvlediani Nona - Doctor of Economics,   Akaki Tsereteli State University, Associate professor - The 

statistical analysis of the general economic indicators of poverty of the population and concrete social groups, 

the reasons of their distance from process of social development. 

3. Bakuradze Akaki - Doctor of Economics, Akaki Tsereteli State University, Associate Professor; 

       Shalva Kirtadze  - Concerning the Issue of Forecasting Minimum Wage. 

4. Virsaladze Naira - Doctor of Economics, Akaki Tsereteli State University; Associate professor, -  

Comparative Aspects of Social and Economic Conditions of South Caucasian Countries. 

5. Oniani Iulia – Doctor of Economics,  Akaki Tsereteli State University, Associate Professor  - Statistical 

Evaluation of Health Services of the Population.  

 

Section of Mass Media 

 Chair-Gia Qobaliani, building 1, room 1213 

 
1. Babunashvili Anzori  - Akaki Tsereteli State University, teacher - Methods of Web – Analytics in Internet  

       – business. 

2. Zakarashvili Tinatin - Doctor of Social Sciences; Tbilisi State University;   Associate professor - Audiovisual  

       Media. Specifics of  TV-news. 

3. Mzia Tadumadze - Doctor of Social Sciences Akaki Tsereteli State University, Associate Professor –  

Herbert  Macluhan's "Revolutionary" conceptions in contemporary electronic - communicative  

        atmosphere. 

4. Shengelia Nana – Doctor of Social Sciences; Akaki Tsereteli State University, Associate Professor -  

        Characteristics of modern communication systems. 

 

 

Section of International Affairs /Relations 

Chair- David GeGechkori, building I , room # 1212 
 

1. Arjevanidze Gvanca - Akaki Tsereteli State University, doctorant - The Role of international Economic  

       Organizations in strengthening international relationship. 

2. Guramishvili Maia - Georgian Technical University; professor, doctor of sciences of history Russia-England  

        - Diplomatic Relation by the end of XVIII century. 

3. Shonia Keto – Akaki Tsereteli State University, teacher - Globalization and Contemporary Global  

       Problems. 

4. Peradze Vasil -Doctor of History; Akaki Tsereteli State University; Associate Professor Department of  

        Social Sciences - Immanuel Morris Wallerstein's World Systems Theory and Neo-Marxism. 

5. Burduli Vakhtang - Doctor of Economic; Paata Gugushvili - Institute of Economics of Tbilisi State  

 University, - The Role of Decentralization of Public Administration in Formation of Modern System of  

        Territorial Structure. 

6.  Iashvili  Nugzar - Georgian Technical University, Antadze  Tsiuri - International Organization for  

 Migration, Doctor of Economics - About the need for professional orientation and consulting of youth. 

7. Chiladze George – Doctor of Law; Doctor of Business Administration; Samtskhe-Javakheti State University,  

Association Professor - Some Aspects of Management and Control of Intellectual Property. 

 

 

Law 



Chair- Mamuka Shengelia, building I, Green room 

  
1. Asanidze Sophia – Doctor of Law; Caucasus University, Associate Professor - Bank Secrecy, Identification  

       of the Beneficiary Owner – Theory and Practice. 

2. Basialaia Pridon – Doctor of Law;  Akaki Tsereteli State University, Assistant-Professor- Security’s concept  

       and its within using. 

3. Beselia  Eka - Doctoral Candidate;   Caucasus University; Associate Professor - “Conceptual approaches to  

 human torture and prevention of other abusive, inhuman or degrading treatment and punishment issues  

in Georgia. 

4. Gonashvili Vasil, Khizanishvili Nino – Doctor of Law; Tbilisi State University; Associate Professor;  

Doctoral Candidate;   Tbilisi State University -  Right to Life of Fetus (Comparative analyses). 

5. Kalandadze Irakli - Doctoral Candidate;   Caucasus University,  Assistant Professor -   Tax lien, voluntary  

       or imperative measure to meet the tax liabilities. 

6. Kuprashvili Salome - Doctoral Candidate;  Georgian Technical University - Tax Court as an efficient organ  

        in resolving Tax Disputes. 

7. Kukhianidze Ketevan - Doctoral Candidate;  Akaki Tsereteli State University - The Institute of Foster  

       Parent and Attempt of Its Transformation in XXI Century. 

8. Liluashvili Gia - Doctor of Law; Georgian American University, Full Professor- Class Actions as a Specific  

       Form of Litigation 

9. Lobzhanidze Givi – Full professor-  Place of the international humanitarian law in the interbranches  

       system.  

10. Meskhishvili Nino – Doctoral Candidate; Caucasus University (Law School), Assistant Professor - Problem  

       of Protection of a Bona Fides Purchaser in Modern Jurisprudence. 

11. Mindadze Omar - Doctor of Law; Akaki Tsereteli State University, Associate Professor- Competition and  

        Restriction of Monopolistic Activities in Economic Crime and the decriminalization of purposelessness. 

12. Mosakhlishvili  Levan - Doctor of Law;  Caucasus International University. Associate Professor-  

        Professional Secrecy. 

13. Ninua Catherine - Doctor of Law; Akaki Tsereteli State University - Terms of marriage and the  

       circumstances impeding the to marriage. 

14. Chkheidze  Ia - Doctor of Law;  Akaki Tsereteli State University; Associate Professor - Subject of Criminal  

       Proceedings - Amicus Curiae. 

15. Chiladze  George – Doctor of Law, Doctor of Business Administration,  Samtskhe-Javakheti State  

University, Associate Professor- Intellectual Property and Stimulate Innovation Activities: Legal and  

       Economic Aspects. 

16. Jakeli  Levan - Doctor of Law, Batumi State University of Shota Rustaveli; Associate professor- Peoples  

        Right of the Self –Determination and main its international legal aspects of research of their realization. 

17. Khatidze  George -  Doctoral Candidate;  Caucasus University School of Law,  Assistant Professor-    The  

        Effect of Bilateral Investment Treaties on Foreign Direct Investment Flows: Overview of FDI  

       Determinants. 

18. Khurtsidze Tamila – Doctoral Candidate; - Pre –contractual Stage and Liabilities in Franchise 

       Relationships 

 

 

 

 

 

 

 

15.00-17.00  



 

СЕКЦИЯ-ФИНАНСЫ 

Руководитель-Серго Сванадзе.корп.I №1119 

 
1. Бенидзе Нана – Доктор, Асоцирований профессор Государственного Университета Акакия Церетели 

- Светлие и теневие сторони всеобщего медицинского страхования в Грузии. 

2. Бешкенадзе Звиад – Тбилисский Государственный университет имени Ив. Джавахишвили, доктор, 

ассоциированный профессор - Подоходный налог в системе налогообложения. 

3. Бицадзе Джамвул – Доктор, Асоцирований профессор Государственного Университета Акакия 

Церетели - Некоторые аспекты грузинской налоговой системы. 

4. Гелашвили Мадона – Доктор, экономики, ассоцированный профессор Сухумского Госуниверситета. 

– Прямые иностранние инвестиции в национальной экономике 

5. Гелашвили Майя – Доктор, Самцхе - Джавахетский Государственный учебный университет - Суть и 

выгодность портфелей инвестиционных активов. 

6. Даташвили Вахтанг – Профессор, Грузинского технического университета,  

       Хиникадзе Тамар – Докторант, Грузинского технического университета,  

        Даташвили Мариам – Магистрант, Грузинского технического университета - Важность страхования 

кредитного риска банка для развития банковского бизнеса 

7. Верулидзе Важа – Профессор Батумского Государственного университета Шота Руставели - 

Проблемы регулирования налогового правонарушения в Грузии. 

8. Роуз Еинар – Профессор, Рижского Государственного Университета,  

Кокиаури Ламара - Доктор экономических наук. профессор Грузинского Технического Университета - 

Методологические аспекты оценки иноваций и инвестиций. 

9. Сванадзе Сергей – Доктор, Государственного Университета Акакия Церетели, ассоцированний 

профессор - НДС в системе косвенного налогообложения и о базе вичисления. 

10. Кветенадзе Ирма –Докторант ГТУ, Кутателадзе Алеко – ГТУ, профессор - Основные тенденции 

развития финансового рынка. 

11. Лазвиашвили Нино - Грузинский технический университет, асоцирований профессор - Проблемы 

корпоративного управления акционерными обществами, действующих в Грузии и, пути их решения.  

12. Лемонджава Лексо - Докторант, Грузинский Технический Университет, - Банковская система и 

вопросы её реформирования в Грузии. 

13. Липартия Зураб - Доктор, Профессор Сухумского Государственного Университета.  

Леван Джангулашвили – Докторант, Сухумского Государственного Университета - Управляющие 

стратегии финансовой устойчивости корпорации и банковских кредитных рисков 

14. Мезурнишвили Тенгиз - Грузинский Технический Университет; докторант - Банковского дела и 

Страховки Докторского программы Государственные программы медицинского страхования в 

Грузии 

15. Молашхия Ирма – Доктор, Сухумский Государственный Университет, профессор - Антикризисное 

финансовое управление предприятием. 

16. Мушкудиани Зураб – Докторант, Государственый Университет Акакия Церетели; - Несколько 

макроэкономических аспектов финансовой стабильности в стране. 

17. Отинашвили Рамаз - профессор Грузинского Технического Университета - Основные причины 

  неравенства доходов населения. 

18. Татешвили Роини – Доктор, Самцхе-Джавахетский Государственный учебный университет 

ассоциированный профессор - Финансово - бюджетное регулирование и трансфертная политика. 

19. Тетруашвили Маия - Тбилиский Учебный Университет; Дурули Циури - Горийский 

Государственный Учебный Университет - Электронные деньги и их преимущества. 

20. Попхадзе Георгий – Доктор, Государственный университет Акакия Церетели, ассистент – профессор 

- Основные направления финансовой политики.  



21. Гавтадзе Гиоргий – профессор, Государственного Университета Акакия Церетели, 

Ипширадзе Аза – Приглашённый спесиалист Государственного Университета Акакия Церетели, 

асистент - профессор Кутаисского Университета - Пути и возможности реформирования 

инвестиционного климата на нынешнем этапе. 

22. Шаламберидзе Хатуна – доктор, Государственного Университета Акакиа Церетели ассоциированный 

профессор - Некоторые актуальные вопросы формирования налоговой системы Грузии. 

23. Шония Нана – доктор, Государственный университет Акакия Церетели Ассоцированны профессор - 

Проблемы и Перспективы финансирования бизнес идеи. 

24. Чадунели Гела - Докторант Технического Университета Грузий - Путаница спекуляций и 

махинаций в финансовой системе. 

25. Чиковани Михаил – Докторант Кутаиского Университета - Анализ доходов и расходов местных 

        бюджетов в Имеретинском регионе. 

26. Чхаидзе Ираклий - докторант ГТУ, Кутателадзе Алеко Профессор, ГТУ - Развитие бюджетного 

        федерализма и налоговой политики в Грузии. 

27. Асие Цинцадзе - Государственный университетс шота Руставели Г. Батуми,Кандидат экономических 

наук, асоцированный профессор, - Проблемы использования актуальных счетов  на грузинском 

рынке страхования 

28.  Хидашели Мирза – ассистент профессор Кутаиского университета - Перспективы рынка капиталов в 

       Грузию. 

 

 

СЕКЦИЯ-УЧЕТ И АУДИТ 

Руководитель-Дали Сологашвили 

корпI-# 1114 

 

 

1. Бебиашвили Нато – доктор, Грузинский Технический Университет, Ассистент профессор – Анализ 

       стоимости проекта. 

2. Габриадзе Лейла – Центр профессионального обучения и переподготовки специалист - 

        Использование принципов балансирования в бухгалтерском учете. 

3. Гиголашвили Мириан - Государственный университет Акакия Церетели, специалист - 

        Автоматизация учета – возможности и обслуживание Орис - бухгалтерии. 

4. Гогочури Давид - Грузинский Технический Университет - Аудит в системе финансового контроля: 

генезис, эволюция, перспектива развития 

5. Вашакидзе Натела –доктор, Государственного Университета Ак. Церетели ассоцирований профессор  

   - Подоходный налог должен быть разделен. 

6. Камладзе Лела - Государствений Университет Акакия Церетели срециалист - Электронные формы 

налоговой декларации - преимущества и недостатки. 

7. Клдиашвили Пантелеймон (Паата) – ассистент-профессор Кутаиского Университета, Докторант ТГУ 

- Анализ норм регулирования бухгалтерской отчётности в налоговом кодексе Грузии. 

8. Конджария Элгуджа - ассоциированный профессор, академический доктор Зугдидского Учебного 

Университета - Вопросы ответственности аудита. 

9. Ломинашвили-Пруидзе Медея - Государственный Университет Акакия Церетели - Специалист -  

 Совершенствование механизма функционирования операций с финансовыми инвестициями, учет 

 анализ.  

10. Маглакелидзе Дездемона – Доктор, Кутаисского Университета и Государственного Университета 

Акакиа Церетели ассоциированный профессор - О некоторых вопросах общего и относительного 

        анализа финансовой отчётности. 

11. Садагашвили Лали,Читадзе Халиана - Горийский Государствений Учебний Университет. 

Асоцирований профессор - Доходы полученние из туристического бизнеса и вопросы учета. 



12. Сологашвили Дали – Профессор, Государственного Университета Акакия Церетели – Влияние 

        системы внутреннего контроля на достоверность финансовой отчетности. 

13. Удесиани Тея - докторант Государственного Университета Акакия Церетели – Основные 

       направления, сходства и различия аудита финансов и эффективности.  

 

СЕКЦИЯ-МЕНЕДЖМЕНТ 

 Руководитель-Джулакидзе Емзар 

Корп.I-№1114  

 

1. Бандзеладзе Манана – Доктор, Асоцированный професор Государственного Университета Акакия 

Церетели - Роль комуникации в бизнесе. 

2. Бердзнишвили Карине - Докторант ГТУ - Роль мотивации персонала в развитии организации. 

3. Габададзе Изольда – Доктор, Асоцирований профессор Государственного Университета Акакия 

Церетели, Церетели Инеза – Доктор, Асоцирований профессор Государственного Университета 

Акакия Церетели, Мамулашвили Лейла - Доктор, Горийский Государственный Учебный 

Университет, профессор - Конкурентоспособность фундамент успешного бизнеса. 

4. Гечбаия Бадри - Доктор, Профессор Батумский Государственный Университет им., Шота Руставели, 

Коломиец Виктория - Кандидат экономических наук, доцент Мелитопольский институт 

государственного и муниципального управления «Классического приватного университета», 

г.Мелитополь, Украина - Воросы повишения конкурентноспособности персонала предприятий в 

современных условиях.  

5. Гогисванидзе Вахтанг – Доктор, Государственный Университет Акакия Церетели – специалист - 

Человеческий фактор и его роль в развитии организациию. 

6. Гугешашвили Тинатин – Доктор, Государственый Университет Акакия Церетели Асоцирований 

Профессор - Реинжиринг бизнес – процессов в организации. 

7. Гугушвили Лаша– Грузинский Технический Университет, докторант - Аутсорсинг – прогрессивная 

методология управления современным бизнесом. 

8. Гурабанидзе Важа – Доктор, Кутаисский университет, Государственный университет Акакия 

Церетели, ассоцирований профессор - Искусство лидерства.  

9. Гуресашвили Ламара - Государственный университет Акакия Церетели специалист - Организация и 

управление трудовыми ресурсами. 

10. Девадзе Анзор - Ассоциированный профессор Батумского Университета имени Шота Руставели 

профессор - Вопросы логистического менеджмента фирмы. 

11. Двалишвили Натия - Государственний Университет Акакя Церетели, Специалист. Кухианидзе Нона 

 - Государственний Университет Акакя Церетели, Специалист - Побуждение производственного 

бизнеса. 

12. Дихаминджия Ирма – Ассоциированный Профессор Сухумского Государственного Университета -  

Аспекты управления организационными изменениями. 

13. Вашакидзе Мариам - Государственный Университет Акакия Церетели, специалист - Зачем нам 

нужен имидж.  

14. Яшвили Геннади - Профессор Грузинсского Технического Университета, Яшвили Ирина  

Профессор Грузинсского Технического Университета - Конфликт в организациях и его управление.  

15. Лухуташвили Нана - Преподаватель Государственного Университета Акакия Церетели и ассистент  

 профессор Кутаисского университета, Лухуташвили Мака - Преподаватель Кутаисского 

 Университета и Государственного Университета Акакия Церетели - Философия успеха – прибыль 

или конкурентоспособность. 

16. Микабадзе Софико - Государственный университет Акакия Церетели -  приглашённый специалист - 

Стимулирование в энергетике. 

17. Микеладзе Едуард – Доктор, Патриархство Грузий им. св.Тбели Абусеридзе Государственний 

 учебний университет. Профессор; Беридзе Натела - докторант ГТУ - Внедрение професиональной 

этики в Грузинских компаниях. 



18. Нацвлишвили Екатерина - Учебный Университет им. Сулхан-Саба Орбелиани Доктор Философии, 

Профессор - Несколько размишлений о мотиваций и стимулирований трудовой деятельности 

сотрудников. 

19. Заури Серапов –Кутаисский Государственный, Университет  Акакия Церетели, академический, доктор 

техники, приглашенный специалист - Некоторые вопросы о классическом подходе к управлению и 

к его основным принципам 

20. Уклеба Екатерине – докторант Государственного Университета Акакия Церетели – Системный 

подход в системе менеджмента. 

21. Кикодзе Нуну – Академический Доктор Инженерных наук - Корпоративная культура и конфликты 

в области делового администрирования.  

22. Кокиаури Ламара – Доктор, профессор Грузинского Технического Университета, - Необходимость 

реформ науки и инновационного развития в Грузии . 

23. Шанидзе Годердзи - Государственный университет Акакия Церетели - Ассоциированный профессор    

-  Управление стратегиями вступления на рынок. 

24. Шенгелия Фати - Зугдидский Учебний Университет. Доктор экономики. Профессор - Управление  

25. организации в кризисной ситуаций. 

26. Джулакидзе Емзар – Доктор, Государственный университет Акакия Церетели, ассоцирований 

профессор - Эффективный менеджмент - администрирование и лидерство.  

27. Джулакидзе Шалва - Доктор, Академия национальной обороны имени Давида Агмашенебели, 

ассоцирований профессор - Мотивация персонала – важнейший фактор успеха. 

 

 

СЕКЦИЯ-МАРКЕТИНГ 

Руководитель-Купрашвили Тенгиз 

Корп.II-№2208  №2208        

         

1. Ахвледиани Маия – Доктор, Государственный Университет Акакиа Церетели, - Маркетинг  

современные теоретические подходы 

2. Бараташвили Евгений – Доктор, Грузинского Технического Университета – профессор; Цкхададзе 

 Бадри - доктор, Грузинский Технический Университет - ассоциированный профессор – Правильное 

Использование одного Иностранного Маркетинг (Сервисное управление) Термина (Англ.customer) 

3. Кинцурашвили Иракли – Доктор, Государственного Университета Акакия Церетели – Развитие 

туризма в Грузии и задачи маркетинга. 

4. Купрашвили Тенгиз – Доктор, Государственного Университета Акакия Церетели ассоциированный 

профессор - Ситуация на рынке винограда в Имеретинском регионе. 

5. Мельничук Вера Николаевна - аспирант, Национальный Технический университет Украины 

«Киевский политехнический институт» - Организационное обеспечение флексографических 

        предприятий как базис формирования потребительской ценности упаковки.  

6. Мушкудиани Нино – Акакий Церетели Государственный университет, академический доктор, 

приглашённый специалист;  

 Мушкудиани Ана –Департамент казначейства Министерство Финансов Грузии, академический 

 доктор, старший специалист - Проблемы рекламной деятельности в  интернет – маркетинге 

7. Уклеба Шура - Государственного Университета Акакия Церетели - Цифровие процессы, которые 

помогли в развитии Интернет - маркетинга. 

8. Пирцхелава Нана - академический доктор экономики «GUMA meridian+» - Методы регулирования 

отношений с покупателями. 

9. КатамадзеГулико – Доктор, Государствений Университет Шота Руставели, Ассоциированный 

профессор - Услуги рынка и развития его тенденций в Грузии. 

 

 



10. Каркашадзе Наргиза – Доктор, Государственный университет Акакия Церетели. Ассоцированный 

 профессор; Шура Уклеба - Государственный университет Акакия Церетели. специалист - Симболика 

города и ее роль в маркетиге. 

11. Шония Деви – Ассоцировани профессор; Сухумского государственного университета; Нино Кокиаури 

- Магистрант Сухумского Государственного университета - Создание и использование информационных 

технологии в инновационной сфере. 

12. Шульгина Людмила Михайловна - д.э.н., проф.,Национальный технический университет Украины 

«КПИ», Суслова Татьяна Олеговна - соискатель,Киевский национальный торгово – экономический 

университет (Украина) – Порядок формирования маркетинговой ценевой политики туристических 

предприятий. 

13. Джолия Кетеван – докторант Грузинского Технического Университета - Современные тенденции 

маркетингового поведения потребителей. 

 

 

 

СЕКЦИЯ-ТУРИЗМ 

Руководитель-Цагареишвили Серго 

Корп.21/В  

 

1. Блиадзе Нана - Кандидат географических наук, Акакия Церетели государственный университет, 

ассоциированный профессор - Спелеотуристический потенциал и перспективы егоиспользования в 

регионе Имерети. 

2. Босовская Мирослава - канд. экон. наук, доцент,Киевский национальный торгово – экономический 

университет –Теоретические основы интеграционных процесов в сфере туристического бизнеса.  

3. Грдзелишвили Нодар - Грузинского Технического Университет Доктор экономических наук, 

Старший преподаватель; Нато Натрошвили - Грузинского Технического Университет, Старший лаборант 

– Аспекты инвестиционного процесса в области управления туризмом. 

4. Иашвили Магда. - Государственный университет имени Ильи Чавчавадзе;  

Иашвили Нугзар - лаворант Грузинский Технический Университет - Об отличительном подходе к 

развитию туризма в стране. 

5. Куртанидзе Хатуна - Докторант Грузинского Технического Университета - Инфраструктура туризма 

региона Шида-Картли. 

6. Милютина Юлия - ассистент кафедры гостинично-ресторанного и туристического бизнеса 

 Киевский национальный торгово-экономический университет – Структура целевого рынка 

иновационных турпродуктов и классификация туристических предприатий по признаку 

 иновационного потенциала.  

7. Онищук Наталия Викторовна - соискатель, Киевский национальный торгово-экономический 

университет; Иванкевич-Рак Барбара доктор, профессор, Вроцлавский Экономический Университет 

(Польша)  Развитие сотрудничества предприятий на основе формирования туристических центров. 

8. Кипиани Мавлина –ассистент профессорКутаисский университет - Индустрия туризма - смесь   

туристского потенциала и сильной экономики. 

9. Шакая Нана – Государственный Университет Акакя Церетели, преподаватель; Нино Ломидзе -  

 Государственный Университет Акакя Церетели, преподаватель – Вопросы автоматизации  

туристической фирмы. 

10. Шарабидзе Нана - доктор Асоцирований профессор Государственный университет Акакия Церетели  

 - Исследование привлекательности познавательных (исторического, религиозного и  

этнографического) туров. 

11. Цагагеишвили Серго – доктор Асоцирований профессор Государственый Университет Акакия   

Церетели; Ека Девидзе - доктор Асоцирований профессор; Акаки Наскидашвили - доктор Асоцирований  

профессор Государственый Университет Акакия Церетели – Иноваций втуризме. 



12. Хасая Изольда – Государственный Университет Акакя Церетели, асоцирований профессор,  

факультета Манана Чумбуридзе - Государственный Университет. Акакия Церетели, асоцирований  

профессор; Марина Метревели – Грузинский Политехнический Университет, профессор, комитета - 

Моделирование направлений развития туризма. 

 

 

СЕКЦИЯ-АГРОБИЗНЕС  
Руководитель-Шаламверидзе Манана 

Корп.21/В  

 

 

1. Ахаладзе Зеинаби – Доктор, Государственный Университет Акакия Церетели, асоцийрованный  

профессор - Сельскохозяйственные кооперативы - реальные тенденции развития аграрного сектора. 

2. Гамсахурдия Тамаз – Доктор, Государственный Университет Акакая Церетели Ассоциированный  

профессор - Агробизнес - приоритет страны. 

3. Ванишвили Мераби -  ассоцированний проффесор Грузинского Технического Университета, 

 Гага Никабадзе - Докторант Грузинского Технического Университета, Давид Адвадзе - Докторант  

 Грузинского Университета Aндрея Первозванного Патриархата Грузии - Актуальние вопросы 

макроэкономического регулирования агробизнеса в Грузий. 

4. Какауридзе Натела – Государственный Университет Акакия Церетели, специалист - Анализ   

сушествующего положения в сельском хозяйстве и усиление экспортного потенциала. 

5. Ониани Лела - Доктор экономики , Ватумский Госурдарствений Университет асоцирований  

профессор - Факторы способствующие развитию агробизнеса в Аджарском регионе. 

6. Силагадзе Дали – доктор асоцирований профессор Государственного Университета Акакия  

Церетели - Состояние в предпринимательстве и содействие его развития. 

7. Шаламберидзе Манана –доктор Государственный Университет Акакия Церетели Профессор –  

Фермерное производство - приоритеты развития в Грузии. 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ-ЭКОНОМИКА 

Руководитель-Ломинашвили Шота-Арнания-Кепуладзе 

Корп.21/В  

 

1. Абесадзе Рамаз – Доктор, Институт Экономики Паата Гугушвили ТГУ, профессор, - Экономическое 

развитие и рост населения. 

2. Абуселидзе Гиорги – Доктор, Государствений Университет Ш. Руставели. Профессор – Тенденций 

развития экономики в условиях финансовой глобализаций. 

3. Арнания-Кепуладзе Тамила - Доктор, доктор философии, профессор - Гендерная сегрегация рынка   

труда как результат гендерных особенностей конкурентного поведения на рабочем месте. 

4. Арошидзе Паата – Доктор, Батумский Государствений Университет Ассоциированный профессор  

Экономические и политические кризисы и цены на нефть. 

5. Бараташвили Евгений - Доктор, Профессор, Намик Исаев - Докторант Грузинского Технического 

Университета - К вопросу разработки модели оценки результатов производства нефтяных работ. 

6. МАРИНА БАГАТУРИЯ - Доктор экономики, ПРЕДМЕТЫ И ПРИОРИТЕТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ 

7. Беришвили Хатуна – доктор Государствений Университет им. Иване Джавахищвили  

ассоциированный профессор - Перспективы развития внешней торговли в Грузии. 



8. Бидзинашвили Давит - Кандидат экономических наук, Профессор Горийского государственного  

университета - Малый и средний бизнесПроблемы и перспективы развитияв Грузии 

9. Брегвадзе Роланд - Университет Кутаиси, докторант - Роль образования в экономическом росте и 

общественном благополучии . 

10. Гвелесиани Элисо - доктор; Ассоциированный профессор Государственного университета Акакия  

Церетели - Проблемы и перспективы региональной интеграции Кавказа. 

11. Гигуашвили Гиули – доктор, Горийский Государственний Учебний Университет. Профессор -  

Теоретические аспекты мотываций труда. 

12. Горгаслидзе Меги – Доктор, Университет Акакиа Церетели, - Стратегия развития экономики Грузии  

и современность. 

13. Вешапидзе Шота – Доктор, Технический Университет Грузии, Асоцированный Профессор -  

Глобализация и преобразование ценностей. 

14. Волкова Ольга - Даугавпилсский Университет, Латвия, магистр экономики, старший статистик  

Института социальных исследований - Профиль территориального капитала (Латвийский опыт).  

15. Иашвили Нугзар - Грузинский Технический Университет, Антадзе Ц.А. - Международная миссия  

миграции - О необходимости консультирования и профессиональной ориентаций молодежи. 

16. Юхименко Вита - Аспирантка кафедры менеджмента, Национального технического университета  

Украины "Киевский Политехнический Институт" – Разработка стратегической карты  

иновационного развития предприятий железнодорожного машиностроения украины на основе  

технологического подхода.  

17. 16. Капанадзе Маиа – срециалист Тбилиский Государственний Университет им. Ив. 

Джавахишвили;  

 Кванталиани Мераб - Коледж “Мермиси “ ст. учитель - Практика функционирования и  

       стимулирования региональных кластеров. 

18. 17. Когуашвили Паата - ГТУ профессор, Сичинава Александре - ГТУ профессор, Эгиашвили 

Дэвид -  

ГТУ - профессор - Консолидация землы - сильнейшее оружие развития жизненых и хозяйственных  

       условий в сельской местности. 

19. 18. Кереселидзе Шалва - Докторант Грузинский Технический Университет - Теоретические 

аспекты  

       открытой экономики. 

20. Ломинашвили Шота –доктор, Государственный Университет Акакия Церетели. Профессор. -  

Принципы экономики или теория (реальность.проблемы. перспективы?) 

21. 20. Мазиашвили Нино – доктор, профессор - Функций и задачи европеиского социального и  

       экономического комитета. 

22. 21. Маргвелашвили Иракли - Государствений Университет Акакия Церетели, докторант, 

учитель -  

       Европейский опыт о принципах ранней предосторожности. 

23. 22. Меньшиков Владимир - Даугавпилсский Университет, Латвия, доктор социологических 

наук,  

 профессор, директор Института - Совокупный капитал личности: опыт социологической  

       интерпретации.  

24. Месхия Яша (Яков) - Доктор, профессор Тбилисского Государственного Университета имени Иване  

Джавахишвили - Экономическая турбулентность, вызванная политическим противостоянием:  

анализ и прогноз. 

25. Этери Нариманишвили – доктор, Самцхе-Джавахетский Государственный учебный университет -

Направления, проблемы и приоритеты региональной экономической политики 

26. Намичеишвили Рамаз – Доктор, Государствений Университет Акакия Церетели -  

 Нико Николадзе и  интеграция Грузии с Западной Европы. 



27. Сичинава Александр  - Государственний Технический Университет Профессор. Маисурадзе Т.  -  

 Государственний Технический Университет магистр. Лагвилава Т. - Государственний Технический  

Университет магистр - Оценка принциров - земли, недвижимного имущества. 

28. Схиртладзе Маквала - Асоцирований профессор. Грузинский Националний Университет - Роль и  

место научного потенциала в Грузинской экономической сыстеме компонентов. 

29. Фаресашвили Нино – Доктор, Тбилиский Государственний Университет им. Ив. Джавахишвили;  

Кинкладзе Русудан – доктор, Тбилиский Технический Университет - Ринок труда - регулирющий  

механизмы. 

30. Катамадзе Давид – Доктор, Государствений университета Шота Руставели Ассоциированный  

профессор - стратегии продвижения продукции Грузией на внешних рынках. 

31. Шенгелия Теимураз - Доктор, профессор Тбилисского Госуниверситета им. И. Джавахишвили -  

Иституциональные предпосылки развития частного сектора в Грузии. 

32. Курашвили Гугули - Грузинский Технический Университет, профессор,  

Тамар Беридзе - Грузинский  Технический Университет, профессор - Основные направления  

эргономики в промышленности. 

33. Цинцадзе Г., T.Xмелидзе, И.Комахидзе, М.Бакрадзе - Грузинский технический университет - Роль  

среднегодовой выравотки рабочего в проектировании жилой инфраструктуры для строителей в  

проекте организации строительства. 

34. Чихладзе Николай – Кутаисского Университет, доктор, доктор теологии, профессор, Академик АЭН  

Грузии - К вопросу определения тенденции развития малого и среднего предпринимательства в  

Грузии. 

35. Джолия Гурам - доктор, профессор Грузинского Технического Университета - Концептуальные  

аспекты экономики знаний. 

36. Джанелидзе Натела - Доктор, Государственный Университет Акакия Церетели - Оброзование и  

экономика - связы, проблемы, перспективы.  

37. Харрис С. Ловелл – Профессор экономики и интернациональиых и общественных наук Нию- 

Иорского университета, Кокиаури Ламара – Доктор, профессор Грузинского Технического  

Университета - К совершенствованию методов оценки рыночной стоимости интелектуального  

капитала. 

 

 

СЕКЦИЯ-СТАТИСТИКА 
Руководитель-Бакурадзе Акаки 

Корп.21/В  

 

1. Aбесадзе Нино – доктор, ассоциированный профессор Тбилисского Государственного Университета  

им. И. Джавахишвили - Гендерные аспекты прогнозирования безработицы в Грузии.  

2. Ахвледиани Нона –доктор, Государственный университет Акакия Церетели асоцированный  

 профессор - Статистический анализ общих экономических показателей бедности населения и  

конкретных социальных групп, причины их отдаления от процесса социального развития. 

3. Бакурадзе Акакий – Государственний Университет Акакия Цереыели, ассоцированний проффесор;  

 Шалва киртадзе - Государственний Университет Акикия Церетели, доктор - К вопросу  

прогнозирования прожиточного минимума. 

4. Вирсаладзе Наира – Доктор, ассоциированный профессор Государственного Университета Акакия  

Церетели - Равнительные аспекты социально - экономического состояниястран Южного Кавказа. 

5. Ониани Иулия – Доктор, Государственный университет Акакия Церетели, ассоцированный  

професор - Статистическя оценка состояния здоровья населения. 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ МАССОВЫЕ КОМУНИКАЦИЙ  
Руководитель-Кобалиани Гия 

Корп I-#№ 1213 

 

1. Бабунашвили Анзори  -  Государственный университет Акакия Церетели, специалист. - Методы веб   

- аналитики в интернет - бизнесе. 

2. Закарашвили Тина – Доктор, Технический Государствений Университет ассоцированный профессор 

- Аудиовизуальные СМИ Особенности теленовостей. 

3. Тадумадзе Мзия – Доктор, Ассоцированый профессор Государственного Университета Акакия  

Церетели, - “Революционные” концепции Герберта Маклю эна в современном электронного -  

коммуникативном атмосфере.  

4. Шенгелия Нана – Доктор, Государственный Университет Акакия Церетели - Основные  

характеристики современной системы связи. 

 

 

СЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Руководитель-Давид Гегечкори 

Корп I-№1212 

 

1. Арджеванидзе Гванца - Государственный университет Акакия Церетели, докторант - Роль   

международных экономических организации в углублений международных отношениях. 

2. Гурамишвили Майя - профессор, доктор Грузинский Технический Университет - Русско -  

английские дипломатические отношения на исходе XVIII века. 

3. Шония Кето –Государственный Университет Акакия Церетели, специалист - Глобализация и  

современные глобальные проблемы. 

4. Перадзе Василий – доктор, Государственный Университет Акакия Церетели Ассоциированный  

проффесор - Мировая - система И. Валлерстайна и Неомарксизм. 

5. Бурдули Вахтанг – Доктор, Институт экономики Паата Гугушвили, - Роль децентрализации  

публичного управления в становлении современной системы территориального обустройства в  

Грузии. 

6. Чиладзе Георгий – доктор, Самцхе-Джавахетский государственный университет, ассоциированный  

профессор - Некоторые аспекты управления и регулирования интеллектуальной собственности. 

 

 

 

ПРАВО СЕКЦИЯ-УЧЕТ И АУДИТ 

Руководитель-Шенгелия Мамука 

Корп I-зелений зал 

 

1. Асанидзе Софья – Кавказский университет, Доктор юридических наук, ассоциированный профессор  

- Банковская тайна, идентификация владельца - бенефициара – теория и практика. 

2. Басилаиа Придон – Государственный Университет имени Акакия Церетели, асистент - Профессор -  

Понятие залога и пределы его применения 

3. Беселия Эка - ассоциированный профессор Кавказского университета, докторант правоведения -  

«Концептуальные подходы к вопросам пресечения пыток человека и других жестоких,  

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания в Грузии». 

4. Гонашвили Василии – Доктор, ассоцированный профессор Тбилисского государственного   

 университета им. Ив. Джавахишвили; Хизанишвили Нино - Студентка Юридического Факультета  

Тбилисского Государственного Университета им. И. Джавахишвили - Право на жизнь ембриона  

(сравнительний анализ). 



5. Джакели Леван - Ассоциированный профессор Батумский государственный университет Шота  

 Руставели - Право народов на самоопределение и основные международно - правовые аспекты  

исследования проблем его реализации 

6. Каландадзе Иракли - Кавказский университет, доцент, аспирант - Налоговый залог, добровольное  

или принудительное мера для oбеспечения уплаты налоговой задолженности. 

7. Купрашвили Саломе – Докторант, Технический Университет Грузии. Налоговый суд – эффективный 

орган рассмотрения налоговых споров. 

8.   Кухианидзе Кетеван – Государственный Университет Акакия Церетели, докторант – Институт 

усыновления/удочеренияи попытка его трансформации в 21 столетии. 

9. Лилуашвили Гия – Доктор, Грузинско - Американский Университет; Профессор - Групповые иски 

как специальный вид искового производства. 

     10. Лобжанидзе Гиви - Профессор - Место гуманитарного права в межотраслевой системе. 

11. Месхишвили Нино – Кавказский Университет (юридическая школа), докторант Кавказского  

Университета, ассистент - профессор - Проблема защиты добросовестного покупателя в современной 

юриспруденции. 

12. Миндадзе Омар – Доктор, Государственный Университет Акакия Церетели‚ ассоцированный  

профессор - Монополистическая деятельность и ограничения конкурента как экономическая  

преступность и неоправданность её декриминализации. 

13. Мосахлишвили Леван - Доктор, Международный Кавказский университет, Ассоциированный  

профессор - Профессиональная тайна. 

14. Нинуа Екатерина – Доктор, Государственный Университет Акаки Церетели. - Условия заключения  

брака и обстоятельства препятствующие заключению брака. 

15. Хатидзе Георгий - Кавказский университет, Кавказская школа права, докторант, Ассистент -  

профессор - Эффект двухсторонних международных инвестиционных договоров на приток  

иностранных  прямых инвенстиций: обзор факторов, определяющих иностранные прямые  

инвестиции. 

16. Хурцидзе Тамила –Докторант права Государственного Университета Акакия Церетели -  

Предварительное соглащение и ответственность во френшайзинговых отношениях. 

17. Чхеидзе Иа –Доктор, Ассоциированный профессор, Государственного Университета Акакия  

Церетели - Участник уголовного процесса - друг суда. 

18. Чиладзе Георгий – Доктор, Самцхе-Джавахетский Государственный Университет, ассоциированный  

 профессор - Интеллектуальное творчество и стимулирование инновационной деятельности:  

правовые и экономические аспекты. 
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