
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 105 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი 

ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია 

6 თებერვალი 

 

 მსოფლიო ეკონომიკა პოსტპანდემიურ პერიოდში: 

შედეგები და გამოწვევები 

                                                       თბილისი 

                                                            2023 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 



 

მოგესალმებით! 

 

2023 წლის 6 თებერვალს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ატარებს უნივერსიტეტის 105 წლის 

იუბილესადმი მიძღვნილ სამეცნიერო კონფერენციას: ,,მსოფლიო ეკონომიკა 

პოსტპანდემიურ პერიოდში: შედეგები და გამოწვევები“ 

 

სარედაქციო კოლეგია: 

პროფესორი გიორგი ღაღანიძე    

აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა  

აკადემიკოსი ავთანდილ სილაგაძე   

პროფესორი იური ანანიაშვილი 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი რამაზ აბესაძე 

პროფესორი თეიმურაზ ბერიძე  

პროფესორი  სიმონ გელაშვილი  

პროფესორი რევაზ გველესიანი  

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი რევაზ გოგოხია 

პროფესორი ნუგზარ თოდუა   

პროფესორი ირაკლი კოვზანაძე  

პროფესორი ელგუჯა მექვაბიშვილი   

პროფესორი დავით ნარმანია  

პროფესორი ლევან საბაური  

პროფესორი დემურ სიჭინავა  

პროფესორი  მირიან ტუხაშვილი  

პროფესორი თემურ შენგელია  

პროფესორი ეთერ ხარაიშვილი  

პროფესორი იოსებ ხელაშვილი  

ასოცირებული პროფესორი მანანა ლობჟანიძე  

ასოცირებული პროფესორი მარინა ჩავლეიშვილი  

ასოცირებული პროფესორი მერაბ ხოხობაია 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

,,მსოფლიო ეკონომიკა პოსტპანდემიურ პერიოდში: შედეგები და გამოწვევები“  

6 თებერვალი, 2023 

  

კონფერენციის სამუშაო ენა ქართული 

პრეზენტაციის დრო 15 წუთი 

 

 

 

 

 

 

მნიშვნელოვანი თარიღები 

 

 

 

➢ სტატიების ელექტრონულად წარმოდგენის 

ვადა - 30 იანვარი. 

➢ მოხსენებების შერჩევის ვადა - 2 თებერვალი. 

➢ კონფერენციის პლენარული სხდომა და 

სექციური მუშაობა - 6 თებერვალი. 

სამეცნიერო ნაშრომები საკონფერენციო  

მოთხოვნების შესაბამისად გთხოვთ 

გადმოაგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ 

ფოსტაზე:  nino.lobzhanidze@tsu.ge (სათაურში 

მიუთითეთ თქვენი საკონტაქტო ინფორმაცია - 

ტელეფონი, აკადემიური პოზიცია, ხარისხი) 

კონფერენციის კოორდინატორები 
 

ასოცირებული პროფესორი მერაბ ხოხობაია 

ელ-ფოსტა: merab.khokhobaia@tsu.ge  

ასისტენტ პროფესორი ნინო ლობჟანიძე 

ელ-ფოსტა: nino.lobzhanidze@tsu.ge 
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სამეცნიერო ნაშრომის გაფორმება: 

• სტატია წარმოდგენილი უნდა იყოს A4 ფორმატზე ტექსტურ რედაქტორ Word-ში; 

• არეები: ზედა – 20 მმ; მარცხენა – 20მმ; მარჯვენა -20 მმ; ქვედა - 20მმ; 

• შრიფტი, Sylfaen 12, სტრიქონებს შორის მანძილი 1.5Pt; 

• სტატიაში ფორმულები აკრეფილი უნდა იყოს ფორმულების რედაქტორ Equation-ში; 

• ნახაზები და საილუსტრაციო მასალები ტექსტში ჩასმული უნდა იყოს JPEG ან BMP 

ფორმატით; 

• პირველ სტრიქონზე უნდა დაიბეჭდოს სტატიის სათაური (12Pt, Bold); 

• სტრიქონის გამოტოვებით - ავტორ(ებ)ის გვარი და სახელი (12Pt, Bold), აკადემიური 

ხარისხი და თანამდებობა.  

• სტრიქონის გამოტოვებით - სტატიის მოკლე ანოტაცია (10 Pt, დახრილი შრიფტით, 

არაუმეტეს 150 სიტყვა); 

• სტრიქონის გამოტოვებით, საკვანძო სიტყვები ( მაქსიმუმ 5); 

• სტატიის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 10 გვერდს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

  

 

 
 
 



 
 

 

 

სამეცნიერო ნაშრომის ნიმუში 

ტურიზმის განვითარების რეგიონული პოლიტიკა საქართველოში 

 

სახელი, გვარი 

პროფესორი, ეკონომიკის დოქტორი 

 

ანოტაცია. ტურიზმი თანამედროვე მსოფლიოში ჩამოყალიბდა როგორც ერთ-ერთი მძლავრი 

ეკონომიკური სექტორი, რომელიც პოზიტიურ გავლენას ახდენს როგორც განვითარებული, ასევე 

განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკაზე. ტურისტული აქტივობის ზრდა ხელს უწყობს სამუშაო 

ადგილების შექმნას, გადასახადების გენერირებას, ეკონომიკური აქტივობის გაძლიერებას. ტურიზმის 

ინდუსტრიას სტაბილურად განვითარებისათვის ჭირდება შესაბამისი პოლიტიკის ჩამოყალიბება, 

როგორც ეროვნული, ასევე რეგიონული განვითარების თვალსაზრისით. პოლიტიკის შემუშავება 

აუცილებელია იმისათვის, რომ ეფექტიანად მივაღწიოთ დასახულ მიზნებს, რომელიც ჩამოყალიბდა 

კონკრეტული ქვეყნის ან რეგიონის მასშტაბით როგორც მოკლევადიან, ასევე გრძელვადიან 

დინამიკაში. საქართველოს როგორც ტურისტულ დანიშნულების ადგილს, განსაკუთრებული 

პოტენციალი გააჩნია ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით. დინამიკაში საგრძნობლად 

იზრდება ტურისტების რაოდენობა, რაც ხელს უწყობს ეკონომიკური აქტივობის ზრდას როგორც 

ტურიზმის ინდუსტრიაში, ასევე მომიჯნავე სექტორებში. სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია 

ტურიზმის განვითარების რეგიონულ პოლიტიკასა და ეკონომიკურ ასპექტებზე. საკითხის 

აქტუალურობიდან გამომდინარე, ტრანსდისციპლინური მეთოდოლოგიით და მიდგომებით 

რეგიონულ ჭრილში გაანალიზებულია თემზე დაფუძნებული ტურიზმის, ტურიზმის როგორც 

სიღარიბის დაძლევის, საქართველოს რეგიონებში ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობების 

განვითარებასა და არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებული საკითხები. 

საკვანძო სიტყვები: ტურიზმის ინდუსტრია, ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება, რეგიონული 

პოლიტიკა, ეკონომიკაზე ტურიზმის ზეგავლენა 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

სამეცნიერო ნაშრომის სტრუქტურა: 

ანოტაცია  

შესავალი  

ტექსტის ძირითადი ნაწილი 

დასკვნები და რეკომენდაციები  

გამოყენებული ლიტერატურა 

რეზიუმე ინგლისურ ენაზე (10 Pt, არაუმეტეს 500 სიმბოლოსი, რეზიუმესთან აუცილებელია 

მიეთითოს სტატიის სათაური, ავტორის გვარი, სახელი და აკადემიური ხარისხი ინგლისურ 

ენაზე). 

  

 

გამოყენებული ლიტერატურის ციტირება უნდა მოხდეს სამეცნიერო ნაშრომის ტექსტში 

APA ფორმატში შემდეგი სახით: 

 

ერთი ავტორის შემთხვევაში: (Mitchell, 2017). 

ორი ავტორის შემთხვევაში: (Mitchell & Smith, 2017). 

ორზე მეტი ავტორის შემთხვევაში: (Mitchell et al, 2017). 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურის ნიმუში: 

 

წიგნი: 

Jones, A.F & Wang, L. (2011). Spectacular creatures: The Amazon rainforest (2nd ed.). San Jose, 

Costa Rica: My Publisher 

 

ელექტრონული წიგნი: 

Mitchell, J.A., Thomson, M., & Coyne, R.P. (2017). A guide to citation. Retrieved from 

https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager 

 

სტატია ჟურნალში:  

Mitchell, J.A. (2017). Citation: Why is it so important. Mendeley Journal, 67(2), 81-95 

Mitchell, J.A. (2017). Citation: Why is it so important. Mendeley Journal, 67(2), 81-95. Retrieved 

from https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager 

https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager


 

 

 

ცხრილები, დიაგრამები და სხვა საილუსტრაციო მასალა  დაინომროს თანმიმდევრულად 

 

 

დიაგრამა 1 

 

 

 

 

ცხრილი 1 

 

    
ქვეყნები 2014 2015 ცვლილება % 

სომხეთი 1,325,635 

 

1,468,888 

 

10.8% 

 

აზერბაიჯანი 1,283,214 

 

1,391,257 

 

8.6% 

 

თურქეთი 1,442,695 

 

1,391,721 

 

-3.5% 

 

რუსეთი 811,621 

 

926,144 

 

14.1% 

 

უკრაინა 143,521 

 

141,734 

 

-1.2% 

 

 

 

 

 

  



 

 

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი: 

მანანა ლობჟანიძე - თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი, დეკანის მოადგილე სამეცნიერო 

დარგში; 

მერაბ ხოხობაია - თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი, სამეცნიერო კვლევების და 

განვითარების სამსახურის უფროსი; 

ლალი ჩიკვილაძე - თსუ-ის სამეცნიერო კვლევების და განვითარების სამსახურის მთავარი 

სპეციალისტი;  

უჩა გოგრიჭიანი - თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საზოგადოებასთან 

ურთიერთობების სამსახურის უფროსი;  

აკაკი მიქაბერიძე - თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ფინანსური მენეჯერი; 

ნინო ლობჟანიძე - თსუ-ის ასისტენტ პროფესორი, სამეცნიერო კვლევების და განვითარების 

სამსახურის მთავარი სპეციალისტი; 

ზვიად სიგუა - თსუ-ის სასწავლო პროცესების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი; 

დავით ნერგაძე - თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი; 

ბონდო კაკუბავა - თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რესურსების მართვის 

სამსახურის უფროსი; 

რუსუდან მაისურაძე - თსუ-ის დოქტორანტი. 


