


 2



III ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია

9:30-10:00
რეგისტრაცია

10:00
კონფერენციის გახსნა

მისალმება

10:30
პლენალური სესია

13:00
შესვენება სადილზე

14:00
კონფერენციის მუშაობა სექციებში

17:00
კონფერენციის მუშაობის შეჯამება და დახურვა

რეგლამენტი მოხსენებისთვის 10-15 წუთი
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სამეცნიერო-საორგანიზაციო კომიტეტი

აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა (საქართველოს მეცნიერებათა ერო-
ვნული აკადემიის ეკონომიკურ მეცნიერებათა კომისია; ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტი) - თავმჯდომარე;

პროფესორი გიორგი  ღაღანიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბი ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი) - თანათავმჯდომარე.

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორები, პროფესორები:
აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე (ივანე ჯავახიშვილის სახე-

ლობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
რამაზ აბესაძე (თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის  

ინსტიტუტი);
იური ანანიაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
გივი ბედიანაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ევროპის უნივერსიტეტი) - პასუ-
ხისმგებელი მდივანი;

თეიმურაზ ბერიძე (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი);

სიმონ გელაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი);

რევაზ გველესიანი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი);

ნუგზარ თოდუა (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტი);

მიხეილ თოქმაზიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბი-
ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);

მერაბ კაკულია (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტი-
ტუტი);

მურმან კვარაცხელია (სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
პაატა კოღუაშვილი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი);
ელგუჯა მექვაბიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილი-

სის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
ავთანდილ სულაბერიძე (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
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მირიან ტუხაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი);

თეიმურაზ შენგელია (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილი-
სის სახელმწიფო უნივერსიტეტი);

ვლადიმერ ღლონტი (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი);

ეთერ ხარაიშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი).

ეკონომიკის დოქტორები, პროფესორები:
გოჩა თუთბერიძე (ევროპის უნივერსიტეტი);
დავით ნარმანია (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სა-

ხელმწიფო უნივერსიტეტი);
ლევან საბაური (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სა-

ხელმწიფო უნივერსიტეტი);
დემურ სიჭინავა (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახე-
ლმწიფო უნივერსიტეტი);
ნინო ფარესაშვილი (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი);
ემზარ ჯგერენაია (ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტი).

საორგანიზაციო ჯგუფი

უჩა გოგიშვილი (თსუ); ვაჟა კილაძე (ევროპის უნივერსიტეტი); ეკო-
ნომიკის დოქტორი, ასოც. პროფესორი თეა ლაზარაშვილი (ივანე 
ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი ვერ  სიტეტის  
პაატა გუგუშვულის ეკონომიკის ინსტიტუტი)
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პ ლ ე ნ ა რ უ ლ ი  ს ე ს ი ა

     

   :                                                             

    

პლენალური სესიის ხელმძღვანელი: ვლადიმერ პაპავა

ვლადიმერ პაპავა (აკადემიკოსი, თსუ)

ელგუჯა მექვაბიშვილი (ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, 
პროფესორი, თსუ)   

ეთერ ხარაიშვილი (ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფე-
სორი, თსუ)

რევაზ გველესიანი (ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფე-
სორი, თსუ)

იური ანანიაშვილი (ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფე-
სორი, თსუ) 
ლევან გაფრინდაშვილი (მაგისტრანტი, თსუ)
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სიმონ გელაშვილი (ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პრო-
ფესორი) 

მირიან ტუხაშვილი (ეკონომიკურ მეცნიერებატა დოქტორი, პროფე-
სორი, თსუ)

დავით ნარმანია (ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, თსუ)

თეიმურაზ შენგელია (ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პრო-
ფესორი, თსუ)

დოქტორანტთა ნაშრომების კონკურსის შედეგების 
გამოცხადება

გამარჯვებული დოქტორანტის მოხსენების მოსმენა
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პირველი სექცია

     , 

     

.    

სექციის ხელმძღვანელები: ელგუჯა მექვაბიშვილი და 
რევაზ გველესიანი

ვახტანგ ჭარაია (ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, საქართვე-
ლოს საავიაციო უნივერსიტეტი)

მიხეილ ჩიკვილაძე (ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფე-
სორი, თსუ)

იოსებ არჩვაძე (ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, ქუთაისის უნი-
ვერსიტეტი)

ნანა ასლამაზაშვილი (ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ეროვ-
ნული ბანკი)

ელენე ჩიქოვანი (ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, თბილისის 
ღია სასწავლო უნივერსიტეტი)

უშანგი სამადაშვილი (ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცი-
რებული პროფესორი, თსუ) 
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გელა ლობჟანიძე (ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებუ-
ლი პროფესორი, სტუ)

გიორგი ბენაშვილი (დოქტორანტი, თსუ)

გიგა კიკორია (დოქტორანტი, თსუ)

თამარ გვენეტაძე (დოქტორანტი, თსუ)

მეორე სექცია

-    , 

-     

სექციის ხელმძღვანელები: იური ანანიაშვილი და 
მირიან ტუხაშვილი 

ნაზირა კაკულია (ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესო-
რი, თსუ)

მალხაზ ჩიქობავა  (ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფე-
სორი, თსუ)
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გივი ბედიანაშვილი (ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ასო
ცირებული პრო ესორი, თსუ; ევროპის უნივერსიტეტის გლობალი
ზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტი)

ემზარ ჯგერენაია (ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესო-
რი, თსუ)
მაკა ღანიაშვილი (დოქტორანტი, თსუ)

მურმან ცარციძე (ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,ასოცირე-
ბული პროფესორი, თსუ)

თენგიზ ვერულავა (მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, ჯანდაცვის 
პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ევროპის უნივერსიტეტი) 

ნიკა ასანიძე (დოქტორანტი, თსუ)

ლელა მამალაძე (დოქტორანტი, თსუ)

მირიან თედიაშვილი (დოქტორანტი, თსუ)
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მესამე სექცია

-      

 

სექციის ხელმძღვანელები: ეთერ ხარაიშვილი და 
სიმონ გელაშვილი

ნინო ფარესაშვილი (ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფე-
სორი, თსუ) 
გივი ბედიანაშვილი (ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ასო
ცირებული პრო ესორი, თსუ; ევროპის უნივერსიტეტის გლობალი
ზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტი)

ია ნაცვლიშვილი (ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესო-
რი, თსუ)

ნინო აბესაძე (ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, 
თსუ)

მერაბ ჯულაყიძე (ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესო-
რი, თსუ)

ხათუნა თაბაგარი (ეკონომიკის დოქტორი, თსუ)
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ლალი ხურცია (ეკონომიკის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი, თსუ)
ვანო ცერცვაძე (პროფესორი, GIPA)
გიორგი თურქია (ეკონომიკიას დოქტორი, პროფესორი, GIPA)

ქუჯი ბიჭია (ეკონომიკის დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტი, თსუ)

ნინო ტალიკაძე (დოქტორანტი, თსუ)

მარიამ ბერიძე (დოქტორანტი, თსუ)

მეოთხე სექცია
 

    

სექციის ხელმძღვანელი: თეიმურაზ ბერიძე  და             

გოჩა თუთბერიძე (ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, ევროპის უნი-
ვერსიტეტი)
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მანანა ხარხელი (ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესო-
რი, თსუ)
გიორგი მორჩილაძე (ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, სტუ) 

ლელა ჯამაგიძე (ეკონომიკიეს დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი, 
თსუ)

მარინე კობალავა (ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფე-
სორი, თსუ)

ელენე ცხომელიძე (დოქტორანტი, თსუ)
მარიამ ხურციძე (დოქტორანტი, თსუ) 

რამინ ცინარიძე (ეკონომიკის დოქტორი, ასისტენტ პროფესორი, ბსუ)
ლევან ცეცხლაძე (დოქტორანტი, ბსუ) 
მელანო აბაშიძე (მაგისტრი, ბსუ)

ვანო ბენიძე  (დოქტორანტი, თსუ)

გვანცა სისოშვილი (დოქტორანტი, თსუ)





მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ. 2;
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
 უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი


