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10:00-10:30 პლენარული სხდო მის გახსნა 

10:30-11:10 პლენარული სხდომა 

 11:30-15:30 სექციებში მუშაობა 

სექცია 1 – ეკონომეტრიკა

სექცია 2 – ეკონომიკური პოლიტიკა 

სექცია 3 – თეორიული ეკონომიკა 

სექცია 4 – მაკროეკონომიკა 

სექცია 5 – მიკროეკონომიკა 

სექცია 6 – საერთაშორისო ეკონომიკა 

სექცია 7 – სტატისტიკა 

სექცია 8 – აღრიცხვა, აუდიტი, ანალიზი 

სექცია 9 – მარკეტინგი 

სექცია 10 – მენეჯმენტი 

სექცია 11 – საერთაშორისო ბიზნესი 

სექცია 12 – ტურიზმი 

სექცია 13 – ფინანსები და საბანკო საქმე 

სექცია 14 – ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

სექცია 15 – გლობალურ გარემოში მენეჯმენტი

სექცია 16 – რელიგია და ეკონომიკა გლობალიზაციის კონტექსტში

16:00-16:30 კონფერენციის დახურვა
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10:00-10:30 Opening of the Plenary Session 

10:30-11:10 Plenary Session 

11:30-15:30 Section work

Section 1 – Econometrics 

Section 2 – Economic Policy

Section 3 – Theoretical Economics

Section 4 – Macroeconomics

Section 5 – Microeconomics

Section 6 – International Economics

Section 7 – Statistics

Section 8 – Accounting, Audit, Analysis

Section 9 – Marketing

Section 10 – Management

Section 11 – International Business

Section 12 – Tourism

Section 13 – Finance and Banking

Section 14 – Information Technology

Section 15 – Global Environment Management

Section 16 – Religion and Economics in the context of Globalization

16:00-16:30 Conference Closing 
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პლენარული სხდომა

Plenary Session
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

10:00-10:30 პლენარული სხდომის გახსნა 

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

გიორგი ღაღანიძე, თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 
დეკანი, პროფესორი – კონფერენციის გახსნა 

Giorgi Gaganidze, TSU Professor, Dean of the Faculty of Economics and 
Business – Opening of the Conference 

გიორგი შარვაშიძე, თსუ-ს რექტორი – მისასალმებელი სიტყვა 

Giorgi Sharvashidze, TSU Rector –  Welcome Speech 

მიხეილ ჩხენკელი, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის მინისტრი

Mikheil Chkhenkeli, Minister of Education, Science, Culture and Sport 

of Georgia

ნათელა თურნავა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების მი ნისტრი

Natela Turnava, Minister of Economy and Sustainable Development 

of Georgia

10:30 

Günter Hofbauer, Full Professor, Technical University Ingolstadt, Germany 

An insight into the current situation of the German automotive industry 

გიუნტერ ჰოფბაუერი, პროფესორი, ინგოლშტადტის ტექნიკური 
უნივერსიტეტი, გერმანია 

გერმანიის საავტომობილო ინდუსტრიის ამჟამინდელი 
მდგომარეობის მიმოხილვა

10:50 

Ioseb Khelashvili, TSU Professor – Post-Pandemic Perspectives on 
Sustainable Development of International Tourism in Georgia

იოსებ ხელაშვილი, თსუ-ს პროფესორი – საქართველოში 
საერთაშორისო ტურიზმის მდგრადი განვითარების პოსტპანდემიური 

პერპსექტივები
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I სექცია / I Section

ეკონომეტრიკა / Econometrics

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი იური ანანიაშვილი

Head of the session: Professor Iuri Ananiashvili

1. ირაკლი გაბრიაძე – საკუთრების უფლება, ინსტიტუციების ხა-
რისხი და ფინანსური სექტორის განვითარება პოსტკომუნისტურ 
ქვეყნებში

 Irakli Gabriadze – Property Rights, Institutional Quality and Financial 
Development in Post-Soviet Union Countries

II სექცია / II Section

ეკონომიკური პოლიტიკა / Economic Policy

სექციის ხელმღვანელი: პროფესორი რევაზ გველესიანი

Head of the session: Professor Revaz Gvelesiani

1. გულნაზ ერქომაიშვილი – აგრარული პოლიტიკის განხორციელე-
ბის შედეგები და პრობლემები საქართველოში პოსტკრიზისულ 
პერიოდში

Gulnaz Erkomaishvili – Consequences and problems of agrarian policy 
implementation in Georgia in the post-crisis period

2. ნიკა ჩიტიშვილი – სასურსათო უსაფრთხოება პანდემიის პერიოდ-
ში – მსოფლიო და საქართველო

Nika Chitishvili – Food Security During Pandemic – The World and 
Georgia 
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III სექცია / III Section

თეორიული ეკონომიკა / Theoretical Economics

სექციის ხელმძღვანელი: 
პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი

Head of the session: Professor Elguja Mekvabishvili

1. გიორგი სანაძე – ეკონომიკის რეალური სექტორი და მრეწველო-
ბა: თეორიების განვითარება 

Giorgi Sanadze – Real sector of economy and industry: evolution of 
theories

IV სექცია / IV Section

მაკროეკონომიკა / Macroeconomics

სექციის ხელმძღვანელი: 
პროფესორი მირიან ტუხაშვილი

Head of the session: Professor Mirian Tukhashvili

1. ზ. გ. გოიშვილი, მ. თ. კილაძე, მ. ს. თანანაშვილი – მწვანე ეკონო-
მიკა და საქართველოს პოტენციალი

Zaza Goishvili, M. T Kiladze, M. S Tananashvili – Green Economy and 
Georgia’s Potential

2. ლალი ვარდიშვილი – შემოსავლების უთანასწორობა და მისი 
დაძლევის გზები

Lali Vardishvili – Inequality of Incomes and Ways to Overcome It

3. მალხაზ ჩიქობავა – მონეტარული სისტემის მეტამორფოზა თანა-
მედროვე პანდემიის ფონზე 

Malkhaz Chikobava – Metamorphoses of the monetary system against 
the background of a modern pandemic



7

V სექცია / V Section

მიკროეკონომიკა / Microeconomics

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი

Head of the session: Professor Eteri Kharaishvili

1. ვანო ბენიძე – დამამუშავებელი მრეწველობის დარგის გავლენა 
საქართველოს ეკონომიკაზე: შეფასება ლეონტიევის „დანახარჯე-
ბი-გამოშვების“ (IO) მოდელის საშუალებით

Vano Benidze – Using the Leontief Input-Output Model to Estimate the 
Impact of Manufacturing Sector on Georgian Economy

2. ქუჯი ბიჭია – შეზღუდული რაციონალურობის ქცევითი გადახვევე-
ბი კორონომიკაში 

Quji Bichia – Bounded Rationality Behavioral Shifts in Coronomics

3. თამარ ლაზარიაშვილი- ბიოპროდუქტების წარმოების შესაძლებ-
ლობები საქართველოში და მისი როლი აგრარული სექტორის გა-
ნვითარებაში

Tamar Lazariashvili- Opportunities for Organic Production in Georgia 
and its Role in Agricultural Sector Development

4. მერაბ ლომინაძე – საინვესტიციო საქმიანობის განხორციელების 
თავისებურებები განვითარებად ქვეყნებში

Merab Lominadze – Peculiarities of investment activities in developing 
countries

5. ალექსანდრე შარაშენიძე – კოვიდ-19 პანდემიის კონკურენტიანო-
ბაზე ზეგავლენის ცალკეული ასპქეტები 

Alexander Sharashenidze – Some aspects of the impact of the Covid-19 
pandemic on competitiveness

6. ეთერ ხარაიშვილი – გლობალიზაციის თანამედროვე გამოწვევე-
ბის გავლენა სასურსათო ბაზრის განვითარებაზე 

Eter Kharaisvili – The Impact of Modern Challenges of Globalization on 
the Food Market Development
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VI სექცია / VI Section

საერთაშორისო ეკონომიკა / International Economics

სექციის ხელმღვანელი: აკადემიკოსი, პროფესორი 

ავთანდილ სილაგაძე

Head of the session: Academician, Professor Avtandil Silagadze

1. გიორგი ბენაშვილი – პოსტპანდემიური პერიოდის ტენდენციების 
გავლენა საერთაშორისო ეკონომიკაზე

Giorgi Benashvili – Infl uence of Post Pandemic trends on the Inter-
national Economy

2. Tamara Gvenetadze – Impact of COVID-19 on Consumer Behavioral 
Economics 

თამარა გვენეტაძე – COVID-19-ის გავლენა მომხმარებლის ქცევით 
ეკონომიკაზე

3. Emir Eteria – The EU-Georgia DCFTA in the light of Economic Integration 
Theories 

ემირ ეთერია – საქართველო-ევროკავშირის DCFTA ეკონომიკური 
ინტეგრაციის თეორიების ჭრილში

4. მარიამ ხურციძე – COVID-19 – დეგლობალიზაციის თუ გლობალიზა-
ციის ახალი ტალღის განვითარების მიზეზი? 

Mariam Khurtsidze – COVID-19 an accelerant for deglobalization or a 
new wave of globalization?

VII სექცია / VII Section

სტატისტიკა / Statistics

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი სიმონ გელაშვილი

Head of the session: Professor Simon Gelashvili

1. ნინო აბესაძე – ტურიზმის მოლოდინების სტატისტიკა პოსტპა-
ნდემიის პერიოდში 

Nino Abesadze – Statistics of tourism expectations in the post-pandemic 
period in Georgia
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2. სიმონ გელაშვილი, გოგიტა თოდრაძე – დასაქმებისა და შრომის 
ანაზღაურების გენდერული დისბალანსი ეკონომიკური საქმიანო-
ბების მიხედვით

Simon Gelashvili, Gogita Todradze – Gender imbalance in employment 
and wages by economic activities

3. სიმონ გელაშვილი, მარიამ ოქრუაშვილი – შრომის ანაზღაურების 
გენდერული დისპროპორცია საქართველოს ადმინისტრაციული 
რეგიონების მიხედვით

Simon Gelashvili, Mariam Okruashvili – Gender disproportion of 
remuneration by administrative regions of Georgi a

4. ნაირა ვირსალაძე – ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის, როგორც 
უნივერსალური სტატისტიკური ინსტრუმენტის, განვითარების 
მნიშვნელოვანი ასპექტები

Naira Virsaladze – Important aspects of the development of the National 
Accounting System as a universal statistical instrument

5. ნინო მაღრაძე – COVID-19-ის გავლენა პირდაპირ უცხოურ ინვესტი-
ციებზე გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში 

Nino Maghradze – Impact of COVID-19 on Foreign Direct Investmentsin 
Countries with Economies in Transition

6. პავლე მაღრაძე – დასაქმების რეალური ზრდის მოდელი 

Pavle Magradze – Real employment growth model

7. ქეთევან ჩიტალაძე – COVID-19 პანდემიის გავლენა საქართველოს 
ტურიზმზე 

Ketevan Chitaladze – Impact of the COVID-19 pandemic on Georgian 
tourism

8. ლია ძებისაური – COVID-19 და საქართველოს საგარეო სექტორის 
მოკლე სტატისტიკური რეტროსპექტივა 

Lia Dzebisauri – COVID-19 and brief statistical retrospective of Georgian 
external sector

9. მერაბ ხმალაძე – დემოგრაფიული სიტუაცია საქართველოში და 
სტუდენტთა დემოგრაფიული ორიენტაციები 

Merab Khmaladze – Demographic situation in Georgia and demographic 
orientations of students
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VIII სექცია / VIII Section

აღრიცხვა, აუდიტი, ანალიზი 
Accounting, Audit, Analysis

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი ლევან საბაური

Head of the session: Professor Levan Sabauri

1. ნაზი გვარამია – აუდიტი და რისკების მართვა

Nazi Gvaramia – Audit and risk management

2. მარინა მაისურაძე, მარიამ ვარდიაშვილი – კონტროლის კონცეფ-
ციის ძირითადი საკითხები საწარმოთა გაერთიანებისას ფასს 10-
ის მიხედვით 

Marina Maisuradze, Mariam Vardiashvili – The main issues of the control 
concept when merging entities according to IFRS 10

3. ლევან საბაური, ნადეჟდა კვატაშიძე – ბიოლოგიური აქტივების 
აღიარებისა და შეფასების საკითხები 

Levan Sabauri, Nadejda Kvatashidze – Issues for the Recognition and 
Evaluation of Biological Assets

IX სექცია / IX Section

მარკეტინგი / Marketing

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი ნუგზარ თოდუა

Head of the session: Professor Nugzar Todua

1. ევგენი ბარათაშვილი, ირმა ბარათაშვილი, რამაზ ოთინაშვილი – 
კონკურენტუნარიანობის მარკეტინგული სტრატეგია

Evgeni Baratashvili, Irma Baratashvili, Ramaz Otinashvili – Competitive 
Marketing Strategy

2. ნუგზარ თოდუა – საქართველოს ტურისტული დესტინაციების 
მიერ შემოთავაზებული მომსახურების ხარისხის შეფასება

Nugzar Todua – Service Quality Evaluation provided by Georgian Tourism 
Destinations

3. ეკა უროტაძე, ჩარიტა ჯაში – COVID 19-ის პანდემიის ეპოქის მარკე-
ტინგული ასპექტები 
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Eka Urotadze, Charita Jashi – Marketing Aspects of COVID-19 Epoch 

4. ნარგიზა ქარქაშაძე – თაობათა მარკეტინგის გამოწვევები საქა-
რთველოს რეალობაში

Nargiza Karkashadze – Generational marketing challenges in the reality 
of Georgia

X სექცია / X Section

მენეჯმენტი / Management

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი დავით ნარმანია

Head of the session: Professor Davit Narmania

1. ნინო ზურაშვილი – კორონავირუსის გავლენა სამშენებლო ინდუს-
ტრიაზე (ევროკავშირი და საქართველო) 

Nino Zurashvili – Corona Virus infl uence on construction industry (Euro 
union and Georgia)

2. თამარ კანაშვილი, სოფიო ბერიძე, ნათია ყუფარაძე – რატომ 
არის ჰიბრიდული სწავლების მოდელი ახალი რეალობა 

Tamar Kanashvili, Sophio Beridze, Natia Kuparadze – Why Hybrid 
Learning model – is the New Reality

3. Кубиний Наталья Юрьевна, Данайканич Оксана Валерьевна, Белей 
Наталья Петровна – Образование И Его Влияние На Экономическое 
Развитие В Украине

Natalya Kubiniy, Oksana Danaikanych, Natalya Beley -Education and its 
impact on economic development in Ukraine

4. Лариса  Лигоненко, Лилиана Жукова – Обучающиеся организации: 
базовые теоретико-методологические положения концепции и ак-
туализация ее внедрения

ლ. ო. ლიგონენკო, ლ.ლ. ჟუკოვა – სასწავლო ორგანიზაციები: კონ-
ცეფციის ძირითადი თეორიული და მეთოდოლოგიური დებულე-
ბები და მისი განხორციელების რეალიზაცია

5. დავით ნარმანია, გიული ქეშელაშვილი, ეკა ჩოხელი, მანანა ხა-
რხელი – დაგროვებითი საპენსიო მოდელის ანალიზი და საპენ-
სიო აქტივების მენეჯმენტის პრობლემები

Davit Narmania, Giuli Keshelashvili, Eka Chokheli, Manana Kharkheli – 
Analysis of the Defi ned Contribution Pension Model and Problems of 
Management of the Pension Assets
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6. Zumrud Nadjafova, Natiq Gurbanov – The process of formation and 
stages of development of technoparks in Azerbaijan

ზუმრუდ ნადჯაფოვა, ნატიკ გურბანოვ – აზერბაიჯანში ტექნოპარ-
კების ფორმირების პროცესი და განვითარების ეტაპები 

7. რაისა ხაჩატურიანი – პანდემიის ეკონომიკური შოკები და ანტიკ-
რიზისული პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი 

Raisa Khachaturian – Economic shocks of the pandemic and some 
aspects of anti-crisis policy

XI სექცია / XI Section

საერთაშორისო ბიზნესი / International Business

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი თემურ შენგელია

Head of the session: Professor Temur Shengelia

1. ხათუნა ბერიშვილი – პერსონალის მოტივაციის ბიზნესზე ზეგა-
ვლენის ემ პირიული კვლევა

Khatuna Berishvili – Empirical research of the impact of staff  motivation 
on business

2. ელგუჯა კონჯ არია – ბიზნესი როგორც ეკონომიკის განუყოფელი 
ნაწილი, რეგულირების საფუძვლები და მისი კლასიფიკაცია 

Elguja Konjaria – Business as an inseparable part of economics, prin-
ciples and classifi cation of its regulation 

3. მარიამ მელიქიძე – გლობალიზაციის გავლენა განათლებაზე და 
დისტანციური სწავლების გამოწვევები საქართველოში 

Mariam Melikidze – Impact of Globalization in Education and re mo-
testudy challenges in Georgia

4. თინათინ ჟორჟოლიანი, ბონდო გასვიანი – პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების გავლენა ტურიზმის სექტორზე: საქართველოს მა-
გალითზე 

Tinatin Zhorzholiani, Bondo Gasviani – The Eff ect of Foreign Direct 
Investment On Tourism Sector: The case of Georgia

5. უშანგი სამადაშვილი – პოსტ პანდემიური მსოფლიო და საქა-
რთველო: გამოწვევები და ახალი შესაძლებლობანი 

Ushangi Samadashvili – Post pandemic World and Georgia: Challenges 
and New Opportunities
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6. დავით სიხარულიძე, შოთა შაბურიშვილი, ლეილა ქადაგიშვილი, 
თეა მუნჯიშვილი, რუსუდან მაისურაძე, ხატია უდესიანი – ინოვა-
ციების გავლენა მწარმოებლურობაზე ფირმების ზომის მიხედვით 
საქართველოში 

Davit Sikharulidze, Shota Shaburishvili, Leila Kadagishvili, Tea Mun-
jishvili, Rusudan Maisuradze, Khatia Udesiani – Impact of innovations 
on productivity by fi rm size in Georgia

7. თემურ შენგელია – ოკუპირებულ აფხაზეთში ბიზნესის განვითა-
რების ტენდენციები და პერსპექტივები 

Temur Shengelia – Business Development Trends and Prospects in 
Occu pied Abkhazia

8. ლალი ხიხაძე – გლობალიზაციის პირობებში საქართველოს საგა-
რეო სავაჭრო პოლიტიკის რეგულირების აქტუალური პრობლემე-
ბი და მისი გადაჭრის გზები 

Lali Khikhade – Current problems of regulating Georgia’s foreign trade 
policy in the conditions of globalization and the ways to solve it

9. დიმიტრი ჯავახაძე – პანდემიის გავლენები ელექტრონულ ბიზ-
ნესზე

Dimitri Javakhadze – Impacts of pandemic on e-business

XII სექცია / XII Section

ტურიზმი / Tourism 

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი იოსებ ხელაშვილი

Head of the session: Professor Ioseb Khelashvili

1. ნიკო კვარაცხელია, ნინო დამენია – შიდა ტურიზმის ეკონომიკუ-
რი განვითარების თავისებურებები საქართველოში 

Niko Kvaratskhelia, Nino Damenia – The economic features of the 
development of domestic tourism in Georgia

2. სესილი ტაბატაძე, თამარი ბარბაქაძე – კოვიდ-19 პანდემიის გა-
ვლენა საქართველოს ტურიზმის სექტორზე 

Sesili Tabatadze, Tamari Barbakadze – The Impact of the Covid-19 
pandemic on the tourism industry in Georgia

3. ნაირა ღვედაშვილი – სამკურნალო ტურიზმის განვითარების 
სტრატეგია 

Naira Ghvedashvili – Medical Treatment Tourism Development Strategy
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XIII სექცია / XIII Section

ფინანსები და საბანკო საქმე / Finance and Banking

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე

Head of the session: Professor Irakli Kovzanadze

1. ვიქტორ აბაბი – საბანკო სექტორის სტაბილურობა

Victor Ababii – Stability of the Banking Sector

2. იოსებ არჩვაძე – სახელმწიფო პანდემიის პირობებში საზოგადო-
ებრივი აუცილებლობისა და მოქალაქეთა თავისუფლების ოპტი-
მალური თანაფარდობის ძიებაში

Joseph Archvadze – Government in search of the optimal relationship 
between social necessity and freedom of citizens in the context of the 
coronavirus pandemic

3. Kristina Geseviciene – Assessment of the Benefi ts/Harms of Envi ron-
mental Subsidies to the Environment and the Economy

კრისტინა გესევიჩიენი – გარემოსა და ეკონომიკაზე სუბსიდიების 
სარგებელის / ზიანის შეფასება

4. ვაჟა ზეიკიძე, მაია ლომიშვილი- მწვანე ობლიგაციების ეფექტია-
ნი მართვის საკითხები 

Vaja Zeikidzre, Maia Lomishvili – Issues of eff ective management of 
green bonds

5. ნატო კაკაშვილი, ხათუნა ბარბაქაძე – სამეწარმეო რისკების და-
ზღვევის თავისებურებები საქართველოში

Nato Kakashvili, Khatuna Barbakadze – Peculiarities of entrepreneurial 
risk insurance in Georgia

6. ილია კოჟორიძე – გადაზღვევის მნიშვნელობა ფინანსური სისტე-
მის მდგრადობაში

Ilia Kozhoridze – The Importance of reinsurance in sustainability of fi -
nancial system

7. მზია ნოზაძე, ლილი პეტრიაშვილი – ლიზინგი და მასთან დაკავ-
შირებული ფუნქციების ინტეგრაცია მიწოდების ჯაჭვთან 

Mzia Nozadze, Lili Petriashvili – Leasing and related functions Integration 
in the supply chain

8. Jevgenija Cesnauske – Challenges of the Tax System Regarding the 
Impact of Technological Progress on Employment 
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იევგენია ჩესნაუსკე – საგადასახადო სისტემის გამოწვევები და-
საქმებაზე ტექნოლოგიური პროგრესის გავლენასთან დაკავშირე-
ბით

9. მაკა ღანიაშვილი – საპენსიო სისტემა კორონაეკონომიკაში (სა-
ქარ თველოს მაგალითზე) 

Maka Ghaniashvili – Pension System during Covid Ecnomics (Case of 
Georgia)

10. მარინე ხუბუა – ბანკების ფინანსური მდგომარეობის და შედეგე-
ბის ანალიზის სრულყოფის საკითხები 

Marine Khubua – Issues of Improvement of Analysis of Banks’ Financial 
Conditions and Results

XIV სექცია / XIV Section

ინფორმაციული ტექნოლოგიები / Information Technology

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი დემურ სიჭინავა

Head of the session: Professor Demur Sichinava

1. Igor Ariefj ew, Tea Munjishvili – Экономический анализ производства 
с помощью графо-аналитический методом

Igor Ariefj ew, Tea Munjishvili – The Economic analysis of production 
using graph-analytical method

XV სექცია / XV Section

გლობალურ გარემოში მენეჯმენტი
Global Environment Management

სექციის ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი ღაღანიძე

Head of the session: Professor Giorgi Gaganidze

1. ჟანა ბალახაშვილი, რუსუდან ქინქლაძე – კორპორატიული მენე-
ჯმენტის საკანონმდებლო უზრუნველყოფის პრობლემები საქა-
რთველოში

Zhana Balakhashvili, Rusudan Kinkladze – Problems of Legislative 
Support of Corporate Management in Georgia 
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2. სოფიკო გელაშვილი – ინფორმაციული კულტურა

Sophiko Gelashvili – Information Culture

3. Кубиний Наталья Юрьевна, Данайканич Оксана Валерьевна, Белей 
Наталья Петровна – Императивы Стратегического Управления Как 
Основы Конкурентоспособности Экономической Системы

Volodymyr Kubiniy, Kostyantyn Latynin, Iryna Chekan.- Imperatives of 
strategic management as the basis of competitiveness of the economic 
system 

4. ნუგზარ პაიჭაძე – ადამიანური რესურსების მართვა როგორც ორ-
განიზაციის წარმატების ფაქტორი 

Nugzar Paichadze – Human Resource Management as the Factor of 
Organization Success

5. Татьяна Соболева, Катерина Якубова – Интеллектуальные активы 
как объект стратегического управления в организации 

Tetiana Sobolieva, Katerina Yakubova – Intellectual Assets as an Object 
of Strategic Management in Organization

6. მირონ ტუღუში – შრომისა და დასაქმების რეგულირების ზო-
გიერთი ორგანიზაციული საკითხის შესახებ

Miron Tugushi – About some organizational issues of Labor and 
Employment Regulation

7. თამარ ღამბაშიძე – პანდემიური ეკონომიკური ცვლილებები და 
გამოწვევები 

Tamar Ghambashidze -Pandemic Economics Changes and challenges
8. Günter Hofbauer – An Updated Approach for the Value Chain in Times of 

Digital Transformation

გიუნტერ ჰოფბაუერი – ღირებულების ჯაჭვისადმი განახლებული 
მიდგომა ციფრული ტრანსფორმაციის დროში
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XVI სექცია / XVI Section

რელიგია და ეკონომიკა გლობალიზაციის კონტექსტში

Religion and Economics in the context of Globalization

სექციის ხელმძღვანელი: 
ასოცირებული პროფესორი ინეზა გაგნიძე

Head of the session: Associate Professor Ineza Gagnidze

1. ინეზა გაგნიძე – ეკონომიკის, როგორც მთლიანი სისტემის ფუნ-
ქციონირების აღმწერი პრინციპები და მართლმადიდებლური 
სწავლება

Ineza Gagnidze – The Principles Describing how the Economy as a Whole 
System Works and Orthodox Teaching 

2. ირინა გოგორიშვილი – რა განასხვავებს კათოლიციზმსა და 
პროტესტანტობას მართლმადიდებლობისაგან (ეკონომიკური 
ასპექტი)

Irina Gogorishvili – What is the diff erence between Catholicism and 
Protestantism from Orthodoxy(economic aspect)

3. ნოდარ გრძელიშვილი – ათონის წმინდა მთის ვატოპედის მონას-
ტრის სამეურნეო მენეჯმენტი

Nodar Grdzelishvili– Economos Management of the Holy Mountain 
Vatopedi Monastery in Athos

4. მერაბ მიქელაშვილი – ბიბლია სიმდიდრისა და სიღარიბის შესა-
ხებ 

Merab Mikelashvili – The Bible on Wealth and Poverty

5. ბაბულია მღებრიშვილი – მომგებიანად მუშაობისა და სიმდიდ-
რის მართლმადიდებლური ფილოსიფია 

Babulia Mghebrishvili – Orthodox christian philosophy of profi table 
work and wealth

6. რუსუდან სირბილაძე – კორონავირუსის გავლენა ეკონომიკაზე და 
რელიგიაზე 

Sirbiladze Rusudani – The impact of the coronavirus on the economy 
and religion

7. გიორგი ღავთაძე, დავით შავიანიძე – ქართული ტრადიცია-ჩვე-
ულებები და ეთნოეკონომიკის ზოგიერთი საკითხი (უახლესი ეთ-
ნოგრაფიული მასალების მიხედვით)
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George Gavtadze, Davit Shavianidze – Some Issues Related to Ethno-
Economics and Georgian Traditions and Customs (according to latest 
ethnographic materials)

8. გიორგი შიხაშვილი, ნიკოლოზ ბაკაშვილი – სინერგიული ეკონ ო-
მიკური განვითარებისა და მართვის თემატიკა საქართველოს კა-
თოლიკოს-პატრიარქის ილია მეორის საღვთისმეტყველო-სამო-
ძღვრო შემოქმედებაში 

Giorgi Shikhashvili, Nikoloz Bakashvili – Sinergistic Economic Deve-
lopment and Management Topics in the Theological-doctrinal Creativity 
of Catholicos-Patriarch of All Georgia Ilia II

9. ნიკოლოზ ჩიხლაძე, პაატა კოღუაშვილი – წმინდა გრიგოლ ხა-
ნძთელი, როგორც მენეჯერი 
Niko Chikhladze, Paata Koguashvili – Saint Grigol Khandzteli As A 
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