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The Problems of Urban Environment Sustainable Development in Georgia
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Annotation - Modern intensive urban development and a free market economy is becoming
increasingly important in people's lives, political, legal, technological, construction industry,
transport, physical and moral impact studies, to examine the development of the urban landscape,
housing organization, these studies geoinporm Appreciation and use of cartographic methods of
setting.
This guideline serves the use of urban environmental landscapes, methods of elimination of
urban housing deficiencies, the use of geo-informative researches and the directions and
principles of their implementation in Georgia.
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კორუფციის ანალიზი საჯარო სამსახურში და ანტიკორუფციული პოლიტიკის
შემუშავების პროცესი
პროფესორი გ. იაშვილი, დოქტორანტი ლ. ცომაია
ანოტაცია: კორუფცია უარყოფით გავლენას ახდენს თანამედროვე დემოკრატიული
ქვეყნის განვითარებაზე, კანონის უზენაესობის განმტკიცებასა და ადამიანის
ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვაზე. კორუფცია ხელს უშლის
ქვეყნის ეკონომიკურ წინსვლას, ბიზნესის განვითარებასა და ინვესტიციების ზრდას
ქვეყანაში. ამასთან, ქრთამის აღება, სახელმწიფო რესურსების მისაკუთრება,
ინტერესთა კონფლიქტი, ზეგავლენით ვაჭრობა, ფავორიტიზმისა და ნეპოტიზმის
შემთხვევები აფერხებს საჯარო ინსტიტუტების მიმართ საზოგადოების ნდობას და
დიდ უკმაყოფილებას იწვევს საჯარო სამსახურებისადმი. შესაბამისად, კორუფციის
პრევენცია, სახელმწიფო და საზოგადოებრივ ინსტიტუტებში კორუფციული
პრაქტიკის აღმოფხვრა საქართველოს ხელისუფლების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
პრიორიტეტს წარმოადგენს. მოცემულ ნაშრომში განხილულია ანტიკორუფციული
პოლიტიკის შემუშავების პროცესი საჯარო სამსახურში.
გამომცემლობა: სტუ–ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის
სამეცნიერო კონფერენცია,19–20 მაისი, 2017 წ. თბილისი. გვ.253–257

საერთაშორისო

Corruption Analysis in Public Service and Process of Development Anti-Corruption Policy
Professor G.Iashvili, PhD Student L.Tsomaia
Resume:Corruption has a negative impact on the democratic development of the country,
strengthening the rule of law and protection of basic human rights and freedoms. Corruption
prevents the economic development, business growth and investment in the country. In
addition, corruption, misappropriation of public resources, conflict of interest, trading in
influence, favoritism in public institutions prevents public confidence and causes the great
discontent of the public services. Therefore, prevention of corruption, eliminate corruption
in state and public institutions, is one of the key priorities of the georgian government. The
main aim of the Anti-Corruption Strategy is to create united anti-corruption policy for
corruption prevention and to fight against them. By increasing the transparency of public
sector, to improve public trust, strengthening civil society and establishment transparent and
accountable governance.
Publishing: International Scientific Conference of GTU Business Technologies faculty, 19-20
May, 2017 Tbilisi., p.253-257.
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საჯარო მართვის სტრატეგიის სრულყოფის საკითხები
პროფესორი თინათინ იაშვილი, დოქტორანდი ლელა ქინქლაძე
ანოტაცია: სტრატეგია არის მართვითი გადაწყვეტილების მიღების უმთავრესი
კონცეპტუალური საფუძველი. ძალზე მნიშვნელოვანია ნათლად და ყოველმხრივ
დასაბუთებულად,
საზოგადოებასთან
შეთანხმებით
და
მისი
აქტიური
მონაწილეობით იყოს განსაზღვრული ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური და
სოციალური განვითარების სტრატეგიული პრიორიტეტები. სტრატეგია, ბუნებრივია,
მხოლოდ კეთილ სურვილად დარჩება, თუ არ იქნა უზრუნველყოფილი მისი
განხორციელების სახელმწიფო, სექტორული, რეგიონული თუ მიზნობრივი
პროგრამები, ხოლო ეს უკანასკნელნი
ყველა საჭირო რესურსით უნდა იყონ
უზრუნველყოფილი.
იმისთვის, რომ სახელმწიფო მართვის ნებისმიერი სტრატეგიისა და შესაბამისი
მიდგომის ეფექტიანი რეალიზება მოხდეს, აუცილებელია შესრულდეს სხვადასხვა
პროცედურა და ნათლად გაირკვეს, თუ ვინ, რას, როდის და როგორ გააკეთებს, რაზე
აგებს პასუხს. მოხსენებაში განხილული იქნება სტრატეგიის რეალიზების
კონკრეტული პროცედურები, რომელთა არც თუ მცირე ნაწილის არასათანადოდ
შესრულება, ერთმანეთთან დაუკავშირებლობა ან სრულიად შეუსრულებლობა
მიგვაჩნია ხელისუფლების საქმიანობის სისტემურ და სტრატეგიული მართვის ერთერთ მთავარ ნაკლოვანებად.
აუცილებელია ხაზგასმით აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო მართვის სისტემის
სრულყოფის ერთ-ერთი სტრატეგიული მიმართულება
სახელმწიფოს, კერძო
სექტორსა და საზოგადოებას შორის ფუნქცია-პასუხისმგებლობათა სწორი
დელეგირებაა. ნათლად უნდა იყოს გარკვეული, თუ რა ფუნქციებსა და
პასუხისმგებლობებს იღებს ხელისუფლება, რის დელეგირებას ახდენს, რაში და
როგორ ეხმარება ის კერძო სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებას.
გამომცემლობა: მე–11 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
„ხელისუფლება და საზოგადოება– 2017 წლის 25 ნოემბერი, 7–ე გვერდი, თბილისი.
Issues of improvement of public management strategy
Professor Tinatin Iashvili, Doctoral student Lela Kinkladze
Resume: The Strategy is the principle conceptual basis for decision making. It is very
important to have it clearly and fully justified, and agreed upon with the public, and its
active involvement in strategic priorities to have the country's political, economic and social
development. The strategy will naturally remain unimplemented, if not the state, sectoral,

regional or targeted programs created for its implementation, and it should be provided with
all the resources available.
In order to ensure effective implementation of any strategy and appropriate approach of state
management, it is necessary to perform various procedures and find out who is responsible,
what, when and how to do it. The presented report will discuss specific procedures of
realization of the strategy, in which some or less part of it is unreliable, to link to or interfere
with each other as one of the major deficiencies in the systematic and strategic management
of the government.
It should be emphasized that one of the strategic directions of improvement of the state
management system is the proper delegation of functions and responsibilities between the
state, private sector and society. It should be clear what the functions and responsibilities of
the government are, what is delegated by them and how it helps the private sector and civil
society.
Publishing: 11th International Scientific Conference "Government and Society - November
25, 2017, page 7, Tbilisi.
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საზოგადოებრივი ინტერესები, რისგან დგება და რამდენად სწორად ასახავენ
ადამიანების ჭეშმარიტ მოთხოვნებს
დოღონაძე შოთა
ანოტაცია: საზოგადოებრივი ინტერესები, ეს სიტყვები თითოეულ ჩვენგანს ხშირად
ესმის და რაც უფრო დემოკრატიულია სახელმწიფო, მით მეტი პასუხსიმგებლობის
მატარებელია საზოგადოების მოთხოვნათა გათვალისწინება ქვეყნის მართვასა და
ყოველდღიურ

ცხოვრებაში.

სტატიაში

სათანადო

კვლევებისა

და

ანალიზის

საფუძველზე განმარტებულია, რომ, მიუხედავად ადამიანის, როგორც ცენტრალური
ფიგურის

არსებობისა

დემოკრატიულ

საზოგადოებაში,

საზოგადოებრივი

ინტერესები არც ცალკეული ადამიანის ინტერესებია და არც ამ ადამიანების
ინტერესთა უბრალო ჯამია. აქ ერთის მხრივ შეიძლება საქმე გვქონდეს ერთგავარ
სინერგიასთან, თუმცა ისიც ვერ ასახავს რეალობას. საზოგადოებრივი ინტერესები
ერთ შემთხვევაში ისიც ინტერესებია, რომლებიც უმრავლესობის
გამოხატავს, სხვა შემთხვევაში კი შეიძლება

ინტერესს

საზოგადოების ერთი ნაწილის

ინტერესებიც იყოს. ორივე შემთხვევაში საჭიროა ის დაემთხვეს ქვეყნისთვის
უპირველესი

რიგის

ამოცანის

გადაწყვეტას,

იმის,

შესაძლებელია ყველანაირმა ინტერესმა აზრი დაკარგოს.

რისი

უგულველყოფით,

გამომცემლობა: ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია “ხელისუფლება და
საზოგადოება”, თბილისი, 2017 წ. 8 გვ.

Public needs of what they are, and how correctly reflect the true needs of people
Dogonadze Shota
Resume: Public interests, these words are often understood by each of us and the more
democratic is the state, the more responsibilities is to take into account the demands of the
public in the country's management and everyday’s life. In the article, on the basis of
appropriate research and analysis, is cleared, that despite the existence of a central figure in a
democratic society, public interests are not the interests of individual people and the
common interests of these people. Here we can deal with a single synergy, but it does not
even reflect reality. Public interests are, in some cases, the interests of the majority and in
other cases, the interests of one part of society. In both cases it is necessary to coincide with
the solution of the primary order for the country, whatever you ignored, all the interest can
be lost.
Publishing: International Annual Scientific Conference "Government and Society November 25, 2017, Tbilisi, 8p.
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კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების ალტერნატივა
დოღონაძე სოფიო
ანოტაცია: კონფლიქტები ახალი და უცნობი პრობლემა არ არის კაცობრიობისთვის.
მათი მოგვარების გზები მრავალფეროვანია, თუმცა ურთულესიც, რამდენადაც არც
ერთი კონფლიქტი არ ჰგავს ერთმანეთს. ეს უპირატესად იმითაა განპირობებული,
რომ კონფლიქტის მონაწილეები განსხვავებული და თან დიამეტრალურად
განსხვავებულია. ავტორს იმის მცდელობა აქვს, რომ დამტკიცებულ იქნეს დიდი
ხნის წინ არსებული დებულება - კონფლიქტების მოგვარების მშვიდობიან გზას
ალტერნატივა არ გააჩნია. ყველა სამხედრო კონფლიქტი მშვიდობიანი
მოლაპარაკებებით მთავრდება. საქართველოში არსებული კონფლიქტების
მოწესრიგების გზაც მხოლოდ მშვიდობიანი შეიძლება იყოს, ამას ხაზი გაესვა
საქართველოს მოსახლეობის ერთი ნაწილის გამოკითხვითაც. გამოკითხულთა

აბსოლუტური უმრავლესობა კონფლიქტების მშვიდობიანი მოწესრიგების
ალტერნატივას ვერ ხედავს.
გამომცემლობა: ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია “ხელისუფლება და
საზოგადოება”, თბილისი, 2017 წ. 6 გვ.

An alternative to peaceful settlement of the conflict
Doghonadze Sophie
Resume: Conflicts are not the new and unknown problem for humanity. The ways of their
solution are different, though it is difficult, as no conflict is the same. This is mainly due to
the fact that the conflict participants are different and diametrically different.The author has
an attempt to prove that the long-term provision - a peaceful way to resolve conflicts has no
alternative. All military conflicts end with peaceful negotiations. The path to the settlement
of the conflicts in Georgia can only be peaceful, underlined by a survey of one part of the
Georgian population. The absolute majority of the respondents do not see the alternatives to
peaceful arrangement of conflicts.
Publishing: International Annual Scientific Conference "Government and Society November 25, 2017, Tbilisi, 6p.
--------------------------------------------უმაღლესი სასწავლებლების ბრენდის მართვის პროცესი
თ. როსტიაშვილი, თ. როდონაია
ანოტაცია: უმაღლესი სასწავლებლის, როგორც ბრენდის ფასეულობებისა და
ღირებულებების აღქმა დამოკიდებულია ეფექტიან კომუნიკაციის საშუალებებზე,
სწორად შერჩეულ გზავნილებზე, არხებზე. ბრენდის საკომუნიკაციო საშუალების
ყველაზე ეფექტური საშუალება არის ინტეგრირებული ორმხრივი კომუნიკაცია
მომხმარებელთან, სასწავლების სარგებელი ზუსტად, ზედმიწევნით უნდა მიეწოდოს
მომხმარებელს. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უმაღლესი სასწავლებლის ბრენდის
მართვის პროცესში ღირებულება და მომხმარებლის მოლოდინი უნდა იყოს

თანხვედრაში, ერთი მთლიანი ნაწილი. ამისთვის საჭიროა მომხმარებლის მუდმივი
კვლევა

და

მოთხოვნილებების

შესწავლა.

სასიცოცხლოდ

მნიშვნელოვანია

დაპირებისა და რეალობას შორის არსებული ჩავარდნების იდენტიფიცირება და
პრობლემებზე

დაუყოვნებლივ

რეაგირება

ადამიანური,

ფინანსური

თუ

ტექნოლოგიური რესურსების გამოყენებით.
ყველაზე

მნიშვნელოვანი

არის

სასწავლებლის

სისტემატიური

შეცვლა,

ბრენდინგი უნდა გამოხატავდეს უმაღლეს სასწავლებელს თუ რა არის იგი დღეს და
საითკენ

მიილტვის.

სწორად

შესრულებული

ბრენდის

სტიმულირებით

მომხმარებელი მთელს უმაღლეს სასწავლებელს აღიქვავს როგორც ერთიანს, საერთო
ხედვითა და მიზნებით.
გამომცემლობა: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და
ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“სტუ. 19-20 მაისი, 2017
Higher education brend management process
Tamar rostiashvili, Tinatin rodonaia
Resume: Perception of the value of higher education institution as a brand depends on
efficient means of communication, accurately selected messages and channels. The most
efficient means of brand communication is integrated two-way communication with
customers. Brand communications represent the voice of the brand and are means by which
the brand can establish a dialogue and build relationships with consumers. The most
significant in higher education brand management process is that value of the institutional
brand and customer expectation should coincide. To achieve this goal it is necessary: to
conduct permanent and consistent research of the image, so to reveal “competitive” and or
other comparative advantages of the institution and how services can be best provided to the
target group; Consistent survey of students, applicants, academic and administrative staff,
base the communication strategy on the results of the survey; Systematic research of the

labour market, identification of its situational and long-term demand and orientating on
them; To creating integrated marketing strategy based on research;
Publishing: Georgian Technical University, international Scintific conference “Globalization
and business modern challenges”. 2017
-----------------------------------------------

პერსონალის მართვის თავისებურებები მცირე ბიზნესში

თ. როსტიაშვილი, ფ. კირკიტაძე
ანოტაცია: მცირე ბიზნესში პერსონალის მართვა მიმართულია ორგანიზაციის
ოპერატიული ინტერესების უზრუნველყოფისაკენ. სტატიაში ჩამოთვლილია
ფაქტორები, რომლებიც განსაზღვრავენ მცირე ბიზნესის მართვის სპეციფიკურ
მეთოდებს. პერსონალის მართვის მეთოდების განსაკუთრებული ანალიზისათვის
მცირე საწარმოებში ჩვენ მიერ ჩატარებული იქნა სპეციალიზირებული გამოკვლევა,
რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 100-მა თანამშრომელმა. შერჩევაში ჩართულ იქნა
ყველა საწარმო ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმებით, მათ შორის
სახელმწიფო
ფირმები
და
დადგინდა,
რომ
თანამშრომლების
ხშირად
გათავისუფლება და აყვანა სამსახურში ხორციელდება დეპარტამენტის უშუალო
მონაწილეობით მათი საქმიანობის შეფასებითა და ორგანიზებიდან გამომდინარე.
ჩვენ გამოვავლინეთ მცირე ბიზნესში პერსონალის მართვის სპეციფიური შტრიხები,
რომლებიც არ არის დამოკიდებული გარე ფაქტორებზე, საკუთრების ფორმებზე და
ორგანიზაციის საქმიანობის სფეროზე. ურთიერთობაში ნაკლები ბიუროკრატია და
ფორმალობა იწვევს ინდივიდუალურ მიდგომას ყოველი სიტუაციისა და
თანამშრომლის მიმართ. მეორეს მხრივ კონფლიქტების წარმოშობის ალბათობა
იზრდება, მათი გადაჭრის შესაძლებლობები მცირდება ოფიციალური მეთოდებით,
უფრო გამოკვეთილი ხდება ხელმძღვანელის პირადი სიმპატიისა და ანტიპატიის
გავლენა თანამშრომლების ურთიერთობაზე. გარდა ამისა არასისტემატურობას,
ხელმძღვანელების
სპონტანურ
ზემოქმედებას
მივყავართ
დაუფიქრებელ
არაადეკვატურ კონკრეტული სიტუაციის გადაწყვეტილებასთან, რაც წარმოადგენს
პერსონალთან მუშაობის არაეფექტურობის მიზეზს.
გამომცემლობა: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და
ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“სტუ. 19-20 მაისი, 2017

Specific approaches of small business HR Management
Tamar rostiashvili, Pikria Kirkitadze.
Resume: The management of staff in small business is directed towards ensuring the
operational interests of the organization. The article lists the factors that define the
specific methods of small business management. For special analysis of personnel
management methods, we conducted specialized research in small enterprises,
involving 100 employees. Selection has been incorporated in all enterprise
organizational and legal forms, including state firms, and it has been established that
frequent exemption and recruitment of employees is carried out by the Department’s
direct participation in assessing and organizing their activities. We have revealed
specific tools for managing personnel in small business that are not dependent on
external factors, property forms and activities of the organization. Less bureaucracy
in relationships and formality invites individual approach to every situation and
employee. On the other hand, the likelihood of conflicts increases, the possibilities of
their solutions are reduced by official methods, and the influence of the personal
sympathy and antipathy on the personal relationship is more pronounced. Besides, the
lack of skepticism, the spontaneous impact of the leadership leads to the decision of
an inadequate concrete situation that is the cause of inefficiency to work with the
personnel.
Publishing: Georgian Technical University, international Scintific conference
“Globalization and business modern challenges”. 2017
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ინფორმაციული ნაკადები და რესურსები როგორც მნიშვნელოვანი
ინტეგრაციული ფაქტორები კონფლიქტური რეგიონებისათვის
მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი
ანოტაცია: კონფლიქტური რეგიონებში შექმნილი სოციალურ-ეკონომიკური
სიტუაცია მოითხოვს პირობების შექმნას ბაზრის ინფრასტრუქტურის მომსახურე
სამრეწველო,
სავაჭრო,
სატრანსპორტო-საექსპედიტორო
კომპანიების
გასაერთიანებლად ინტეგრირებულ ლოგისტიკურ ჯაჭვებსა და ქსელებში.
რეგიონის ერთიანი საინფორმაციო სივრცე წარმოადგენს რეგიონის მართვის
შემადგენელ ნაწილს და ასრულებს მაინტეგრირებელ როლს, ზრდის დარგობრივი და
ტერიტორიული ამოცანების უფრო რაციონალური გადაწყვეტის პოტენციურ
შესაძლებლობებს.
გამომცემლობა: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შ. მესხიას ზუგდიდის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ.

Title of the wok: Information streams and resources as important integrative factors for
conflict regions
Maia Soselia, Tamar Rostiashvili
Resume: In this paper, information streams are discussed in the conflict regions with
ongoing socioeconomic and integrative processes. That issues, tools and technologies
operated by the region's subjects, we perceive as the logistic resources. The use of logistics
creates per-requisites for integrating market demand and not only regional and connectivity,
but also contributing the uniformity of the country's economic space.
Publishing: zugdidi University, international Scintific conference “”. 2017
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ტექნოლოგიური პლატფორმების გავლენა ინოვაციური კლასტერების ფორმირებაზე
ნადარეიშვილი ნანა, ძიძიკაშვილი ნოდარ

ანოტაცია: საქართველოში ოფიციალურად დეკლარირებული „სტრატეგია
2020“-ის თანახმად უახლოეს მომავალში ქვეყანა უნდა განვითარდეს ცოდნაზე
დაფუძნებული ინკლუზიური ეკონომიკის პარადიგმით, რაც ითვალისწინებს
შესაბამისი
სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებას. ეკონომიკის განვითარების
აღნიშნული მიმართულებით მოძრავ დასავლეთის ქვეყნებში, სახელმწიფო
პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან მექანიზმად აღიარებულია ინოვაციური
განვითარების სტიმულირება ტექნოლოგიური პლატფორმებისა და ინოვაციური
კლასტერების მეშვეობით.
წინამდებარე ნაშრომში განხილულია ინოვაციური პოლიტიკის ორი
უმნიშვნელოვანესი
ინსტრუმენტის,
ტექნოლოგიური
პლატფორმებისა
და
ინოვაციური კლასტერების ურთიერთკავშირი.
ინოვაციური პოლიტიკისა და სისტემის აღნიშნული ინსტრუმენტები
საქართველოში პრაქტიკულად არ არის დანერგილი და იდენტიფიცირებული.
მაგრამ, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად ევროკავშირში
დანერგილი ინოვაციური სისტემის ყველა ელემენტი, სტრუქტურა და ინსტიტუტი
სინქრონიზაციაში უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობასთან და შესაბამის
ინსტიტუტებთან.

მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ-ჯერობით, საქართველოში არც ერთი კლასტერი
არ არის იდენტიფიცირებული და დატანილი კლასტერების ევროპული
ობსერვატორიის რუკაზე, ქართულ სამეცნიერო პუბლიკაციებში, ამ ბოლო დროს
შეიმჩნევა აღნიშნული თემატიკის მოდურობაც. განსხვავებული სიტუაციაა
ტექნოლოგიური პლატფორმების მხრივ. ამჟამად, ეს ინოვაციური განვითარების
ინსტრუმენტი არ არის დანერგილი ჩვენს ქვეყანაში და არც სამეცნიერო წრეებში
გამხდარა განხილვის საგანი.
უცხოური გამოცდილება მოწმობს, რომ ინოვაციური კლასტერები და
ტექნოლოგიური პლატფორმები ურთიერთკავშირში არიან და აძლიერებენ
ურთიერთმოქმედებებს, ერთობლივად იწვევენ პოზიტიურ ეფექტებს ეკონომიკის
ინოვაციურად განვითარებაში.
ნაშრომში მოცემულია რეკომენდაციები და ღონისძიებები სამთავრობო
სტრუქტურებისთვის, რომლებიც ხელს შეუწყობენ ტექნოლოგიური პლატფორმების
მეშვეობით ინოვაციური კლასტერების ფორმირება-განვითარებას.
გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები, საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I.
საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2017. გვ. 132-137.

The impact of technological platforms on formation of innovative clusters
Nadareishvili Nana. Dzidzikashvili Nodar
Resume
According to officially declared “strategy 2020”, Georgia in the nearest future has to
develop a knowledge-based, inclusive economic paradigm, which considers formation of
appropriate public policy. In Western countries moving towards the same economic direction,
one of the most important mechanisms for state policy is stimulation of innovative development
by technological platforms and innovative clusters.
The paper discusses linkage between technological platforms and innovative clusters,
which are the two most important instruments for innovative politics.
Given instruments of innovative politics and systems, are not identified and implemented
in Georgia, but according to EU Association Agreement all elements, structures and institutes of
innovative systems implemented in EU, must be synchronized with Georgian law and relevant
institutions.
Despite the fact that so far, none of Georgia’s clusters have been identified and marked
on the map of clusters in the European Observatory, the interest in given subject can be observed
in recent Georgian scientific publications. The situation is different on technological platforms
subject, currently, since this innovative development tool is not implemented in our country yet,
it has not been subject of discussion in scientific communities.

Foreign experience shows that innovative clusters and technological platforms are
interconnected and reinforce interaction, to jointly produce positive effects on the economy of
innovative development.
The paper gives the recommendations and offers activities for government agencies,
which will promote the formation-development of innovative clusters through technological
platforms.
GLOBALIZATION AND CUUENT CHALLENGES IN BUSINESS. International Scientific
Conference Proceedings I. Publishing House “Technical University”, 2017, p. 132-137.
---------------------------------------------ენტროპია და სინერგეტიკა მენეჯმენტსა და მარკეტინგში

ირმა მახარაშვილი, ლია ბერიკაშვილი, ბადრი გეჯბაია, ბადრი ცხადაძე

ანოტაცია
ენტროპიას და სინერგეტიკულ
მიდგომებს ბიზნესპროცესებში,
მენეჯმენტსა და მარკეტინგში სპეციალისტები განსაკუთრებულ ყურადღებას
აქცევენ. აქედან გამომდინარე წიგნში განხილულია ისეთი საკითხები,
როგორიცაა:
ენტროპიის
ფაქტორები
რეგიონალურ
მენეჯმენტში,
სინერგეტიკული მიდგომები მარკეტინგის მართვის პროცესში, მარკეტინგის
ინოვაციური მართვის კონცეფციების შემუშავება სინერგეტიკული მიდგომის
საფუძველზე და სინერგეტიკული მიდგომის დანერგვა და დასაბუთება
ტურისტული მომსახურების მარკეტინგის მართვის პირობებში.
გამომც. კალმოსანი 2017წ. ISBN 978-9941-9514-9-7

Entropy and synergistics in management and marketing

Irma Makharashvili, Lia Berikashvili, Badri Gjabaia, Badri Tskhadadze

Annotation
Entropy and synergistic approaches in business processes, in management and
marketing are paid a special attention by specialists. The book deals with issues such
as: Entropy Factors in Regional Management, Synergistic Approaches in Marketing

Management, Developing Marketing Innovative management Concepts based on
synergistic approach and introduction of synergistic approach and substantiation of it
in terms of tourism service marketing management.
Publisher “Calmosani” 2017 ISBN 978-9941-9514-9-7
--------------------------------------------------

კატეგორიების მენეჯმენტი, როგორც ეფექტური რეაგირება მომხმარებლის
მოთხოვნაზე
ე. ბარათაშვილი, ლ. ბერიკაშვილი
ანოტაცია
კატეგორიების მენეჯმენტი ანუ ასორტიმენტის მართვა სასაქონლო
კატეგორიების მიხედვით - ასორტიმენტის მართვის მიდგომაა, რომელიც
განსაზღვრავს შემდეგ წესებს: საქონლის საყოველთაოდ მიღებულ ჯგუფების და
სახეების შესაბამისად მთელი ასორტიმენტის დაყოფა სასაქონლო კატეგორიებად არ
არის აუცილებელი, ამიტომ პირველ რიგში უნდა დავეყრდნოთ მყიდველის
შეხედულებებსა და ფსიქოლოგიას; კატეგორიის მოძრაობის მთელ ციკლში შესყიდვიდან
გაყიდვამდე
სავაჭრო
დაწესებულების
ერთი
მუშაკის
პასუხიმგებლობა;
ყოველი სასაქონლო კატეგორია კომპანიის ჩარჩოში უნდა
განვიხილოთ, როგორც მინი საწარმო თავისი ბიუჯეტით, ფასწარმოქმნით,
შესყიდვების პოლიტიკით და ა. შ.
კატეგორიების მენეჯმენტის ერთი წესის განხილვას მივყავართ იმასთან, რომ
მასთან ერთად განვიხილოთ სხვებიც. სწორედ ამიტომაც კატეგორიების მენეჯმენტი
არის სისტემა. არ შეიძლება კატეგორიების მენეჯმენტი დაინერგოს მხოლოდ ერთ
განყოფილებაში, ისევე როგორც არ შეიძლება კატეგორიების მართვის საკითხები
განვიხილოთ კატეგორიების მენეჯერთა მოტივაციაზე საუბრის გარეშე, ხოლო
ასორტიმენტის სტრუქტურის საკითხები – მომხმარებლების
და მთლიანად
მაღაზიის კონცეფციის გარეშე.
II საერთაშორისო სამეცნიერ-პრაქტიკული კონფერენცია, თანამედროვე მენეჯმენტია
თეორია და პრაქტიკა თბ. 2017 გვ. 282-287
Category Management, as an Effective Response to User Requests
E. Baratashvili, L. Berikashvili
Annotation Categories of management, as the range of management of commodity
categories, is an approach that determines the following rules: There is no need to

divide the entire range accordingly accepted notions of commodity groups. It should
first of all take into account the needs and the psychology of the consumer; In a series
of movements category (from procurement to sales) is necessary to determine the
responsibility of each employee of trade organization; Each product category the
company should be considered as a mini-company with its own budget, pricing,
procurement policies, etc. By assortment of shops must be approached as a
community categories.
Consideration of rule categories of management entails a consideration of all the
others. That is why management is a system of categories. It is impossible to introduce the
categories management in only one division of the company, just as it is impossible to
consider the categories of control without considering the motivation of managers, or the
range of issues of structure without considering the concepts of organization and customers.
II International Scientific-Practical Conference, Modern Management Theory and Practice
Tb. 2017 p. 282-287
----------------------------------------------------სინერგეტიკული პროცესები მარკეტინგის მენეჯმენტში
ლ.ბერიკაშვილი, ი. მახარაშვილი
ანოტაცია
მარკეტინგის სისტემის მართვისას მეცნიერული მიდგომებით, მით უფრო
სინერგიზმისა და სინერგეტიკული იდეების გამოყენებით ვეზიარებით ახალ
ინოვაციურ მეთოდებს, რომელთა მეშვეობით შედეგად ვიღებთ არსებითად
სრულიად ახალ ჯგუფს. სინერგეტიკული იდეების გამოყენება გვეხმარება მართვის
ეფექტიანობის ამაღლებაში, კერძოდ, განსაკუთრებული დანახარჯების გარეშე
შევიცნოთ და გავიაზროთ მნიშვნელოვანი ხარვეზები და მათი აღმოფხვრის გზები.
სწორედ ასეთი მიდგომით შეიძლება მოვახდინოთ სახსრების და ხარჯების დაზოგვა.
სინერგეტიკის
სპეციფიკაა ხაზობრივი აზროვნების თვალთახედვით ღია
სისტემებში შეისწავლოს თვითორგანიზაციის პროცესები. მარკეტინგის სისტემაში
სინერგეტიკული ეფექტი სხვა არაფერია, თუ არა მისი ელემენტების კოოპერაციული
მოქმედების შედეგი. სინერგეტიკის პოზიციიდან გამოყოფილი მარკეტინგის
სისტემის ყველა ელემენტი რეალიზდება როგორც სისტემის რეაქცია მის შიგა და
გარე
წინააღმდეგობებზე.
რამდენად
ადეკვატურია
სისტემის
რეაქცია
გამაღიზიანებლებზე, განსაზღვროს მოცემული სისტემის სიმყარე ან კიდევ მის
ეკონომიკური პოტენციალი.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I „გლობალიზაციის
და ბიზნესისი თანამედროვე გამოწვევები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
2017წ. გვ. 30-34

Synergic Prosses in Marketing Management
L. Berikashvili, I. Makharashvili
Annotation
At the managment of marketing system,with scientific approaches,especially by using
synergy and synergic ideas,we commute with new inovativ methods,by means of it we get
essentially new group. Using of synergic ideas help us to increase management effectivness
,especially knowing and understanding important ways of eliminating gaps, without special
expenses.
By means of such approach it would be able to save resources and expenses. studing selforganizing processes with a linear-thinking in open system is specific of synergy. In
marketing system synergy effect is nothing more than the result of co-operative acts of it's
elements. All elements from synergic position are realized as system's reaction with its inner
and external resistances. How adequate is system's reaction on its irritants, to determine the
solidity or its economical potential.
Collection of International Scientific Conference I "Modernization and Business Modern
Challenges" Georgian Technical University, 2017 p. 30-34.
---------------------------------------------

სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბორჯომის რაიონის ტურისტული
პოტენციალის სრულად გამოყენებისათვის
ირაკლი ქვარაია,

ელისაბედ მალანია
რეზიუმე

საქართველოში, ტურიზმი, ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთ მთავარ
მიმართულებას წარმოადგენს, მაგრამ ახალი ტურისტული ცენტრების გახსნის
პირობებში არასათანადო ყურადღება ექცევა ტრადიციული, კარგად ცნობილი
ტურისტული ადგილების ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობას. მოყვანილია
ბორჯომის რაიონის მაგალითი, რომელიც უნიკალურია ტურისტული პოტენციალით
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. იგი გამოირჩევა გეოგრაფიული და ეკოლოგიური
ზონების მრავალფეროვნებით, ულამაზესი ლანდშაფტით, მდიდარი ფლორითა და
ფაუნით. ისტორიული ძეგლების და კურორტების სიმრავლით, აქ განთავსებულია
საქართველოს 102 კურორტიდან 10. საყოველთაოდ აღიარებული 300-მდე ტურიზმის
სახეობიდან ამ რაიონში მათი დიდი უმრავლესობის განხორციელებაა შესაძლებელი.

აღნიშნულის მისაღწევად აუცილებელია მთელი რაიონის მასტაბით მნიშვნელოვანი
სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. ამისათვის განხილულია,
ბორჯომის რაიონის თითქმის ყველა დასახლებული პუნქტის რეალური
მდგომარეობა და მათი რეაბილიტაციის ძირითადი საკითხები.
გვ. 117 -120;
სულხან- საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი და შავი ზღვის კვლევითი
ინსტიტუტი.
კონფერენცია. თბილისი - ოდესა. 24.02. 2017
გამოიცა ოდესაში.

Construction and rehabilitation work for the full use of
Borjomi
District

tourism potential of

I.Kvaraia; E. Malania
Summary
Tourism in Georgia is considered to be one of the main direction of economic
development, but while opening new tourist centers, insufficient attention is paid to the
arrangement of traditional, well-known tourist destinations. An example of the Borjomi
region, which has unique tourism potential not only for Georgia, but also for the world. It is
highlighted with the diversity of geographical and ecological zones, beautiful landscape, rich
flora and fauna. Many historical sites and resorts of Georgia, 10 from 102, are located in this
area. In the world nearly 300 types of tourism is known, you can find most of them in the
Borjomi region. To achieve this goal it is necessary to conduct important construction and
rehabilitation works. Therefore, we discuss the real situation of almost all locations in
Borjomi district and the main issues of their rehabilitation.
SULKHAN-SABA ORBELIANI TEACHING UNIVERSITY FACULTY OF BUSINESS BLACK
SEA RESEARCH INSTITUTE OF ECONOMY AND INNOVATION INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE INTEGRATION OF BUSINESS STRUCTURES:
STRATEGIES AND TECHNOLOGIES February 24, 2017, p. 117 -120,
Proceedings of the Conference Part I Odessa
--------------------------------------------ტურისტული ბიზნესის საბაზრობო შესაძლებლობის ანალიზი
საქართველოში
ე. მალანია
რეზიუმე

სტატიის ძირითად ამოცანას წარმოადგენს საქართველოში არსებული
ტურისტული ფირმების გამოკვლევა, მათი ანალიზი შედაგად კი იმის დადგენა და
განსაზვრა, თუ რა სახის პროდუქტს აწარმოებენ და სთავაზობენ ისინი
მომხმარებლებს, რა სარეკლამო ღონისძიებებს იყენებენ იმისათვის რომ პროდუქტი
უფრო ადვილად მიიტანონ მომხმარებლამდე. ფირმის საბაზრო შესაძლებლობების
უკეთ განსაზღვრის მიზნით ტურისტული ბაზრის კვლევა და ანალიზი აუცილებელი
პირობაა ბაზარზე მიმდინარე ტენდენციების გამოკვეთისა და
ტუროპერატორებისთვის სწორი რეკომენდაციების გასაწევად. უცხოელი
ტურისტების მოზიდვის მიზნით ქართველი ტუროპერატორების მიერ გამოიყენება
რეკლამის სხვადასხვა სახეობა. მათი აბსოლუტური უმეტესობა ტურისტული
პროდუქტის გასაღების და ახალი მომხმარებლის დაინტერესების მიზნით იყენებს
საკუთარ ,,ვებ გვერდს” ანუ ცდილობენ პროდუქტის რეალიზებას ინტერნეტის
საშუალებით მოახდინონ.
საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი, 11-12
ნოემბერი 2017, გვ. 173 – 176.

Analysis of Travels Business Market Possibilities in Georgia
E. Malania
Summary
The main purpose of the theme is researching travel companies, analyzing given information
and defining: type of producing new products and offer to the consumer, planning of
advertising campaigns for the product promotion. The best analysis of market possibilities is
market research that provides with useful information about market and gives
recommendations to the travel companies. The major part of Georgian Tour-Operators uses
five kind of advertisement. The absolute number of companies sells their product by internet
using the web-sites and social media. Another popular method of selling tourist product is to
participate on the international travel exhibitions. The advantage of the participation is that
international tourists are introduced with Georgian product and in future they are becoming
potential customers.
International Scientific – Practical Conference. Kutaisi, 11-12 November 2017, p. 173 –
176.
------------------------------------------------------------

სულიერი უშიშროება, როგორც ეროვნული უშიშროების შენარჩუნების აუცილებელი პირობა
ქოჩორაძე ოთარ
ანოტაცია
წარმოდგენილ სატატიაში მოცემულია სულიერი უშიშროების, როგორც საქართველოს
პოლიტიკური უშიშროების საფუძვილისა და ეროვნული უშიშროების შენარჩუნების
აუცილებელი პირობის, ძირითად საფრთხეთა ანალიზი და მათი დაძლევის გზები.
სამეცნიერო ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)”.
თბილისი № 4 (44), ტომი 2. გვ. 5-16. 2017.

SPIRITUAL SECURITY AS A NECESSARY CONDITION FOR MAINTAINING
NATIONAL SECURITY
Kochoradze Otar

Summary
In the presented article is given the spiritual security as a basis for political security of Georgia and the
essential condition for protecting national security, the analysis of the main threats and the ways of
overcoming them.
Scientific magazine of The Open Diplomacy Association “AUTHORITY AND SOCIETY
(History, Theory, Practice)”, 4(44)2017. pp. 5-16.

-------------------------------------------

სახელმწიფო საინვესტიციო საქმიანობის რეალიზაციის ძირითადი ფორმები
და ეკონომიკური მექანიზმები
ა. აბრალავა, ბ. გოდერძიშვილი
ანოტაცია: ფინანსირების სახელმწიფო რეგულირებაში, როგორც წესი,
მხარეებად გვევლინება საზოგადოებრივი ურთიერთოებები, რომლებიც
ყალიბდება სახელმწიფოსა და მუნიციპალური წარმონაქმნების საფინანსო
ურთიერთობებისას. სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმულია სრულიად
განსხვავებული მოსაზრებები ფინანსურ მექანიზმში ინვესტიციების
შესახებ, გამოტანილია დასკვნა, რომ საინვესტიციო საქმიანობა
წარმოადგენს
ეკონომიკურ-სამართლებრივ
ერთიანობას,
რომელიც
გამოირჩევა შემადგენელი ინსტიტუტების ერთიანობით, ეყრდნობა

განვითარებული ინფრასტრუქტურის საჭიროებას და საფინანსო სისტემაში
იკავებს მნიშვნელოვან ადგილს. სახელმწიფო საინვესტიციო პოლიტიკის,
როგორც ერთიანი სახელმწიფო საფინანსო პოლიტიკის, შემადგენელი
ნაწილის
ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან
მიმართულებას
წარმოადგენს
ეროვნული(შიგა) და უცხოური კაპიტალის მოზიდვა ეკონომიკის
განვითარების მიზნით.
გამომცემლობა: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია
და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“სტუ. 19-20 მაისი, 2017

Key forms and economic mechanisms for realization of state investment activites
Anzor Abralava, Bella Goderdzishvili
Resume: State regulationof the financing, are usually a part of public relations,
which are formed by state and municipal formations financial relations. In
Scientific literature, different opinions are conducted on the financial mechanism
of the investment that the investment activities of the economic and legal unity,
are distinguished by its constituent institutions, and are based on the need for
development of infrastructure and the financial system occupies imortant place.
State investment policy, financial policy as a unified state, is one of the important
part of the appeal. Shift is under the national (domestic) and foreign capital to
economic development.
Publishing: Georgian Technical University, international Scintific conference
“Globalization and business modern challenges”. 2017
----------------------------------------------------------

საბუღალტრო აღრიცხვა საჯარო სამართლის სუბიექტებში
ლევან გრიგალაშვილი
თბ., 2017წ.
ანოტაცია: სახელმძღვანელოში მოცემულია საჯარო სამართლის სუბიექტების აქტივების,
ვალდებულებების, შემოსავლებისა და ხარჯების, სუბსიდიების, გრანტების, კაპიტალის
ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ანგარიშგებაში ასახვის საკითხები. სახელმძღვანელო
განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიეტის სტუდენტებისა და სხვა
დაინტერესებული პირებისათვის.

Levan Grigalashvili – “Accounting Reporting in Public Law Entities’,

Annotation:
In the Guidelines are presented on the issues of asset, liabilities, revenue and expenses,
subsidies, grants, capital accounting and issues of expressing in the reporting of public law
entities. The manual is designed for students of Georgian Technical University and other
interested persons.
Tb., 2017
„მოგების გადასახადის (ესტონური მოდელი) აღრიცხვისა და დეკლარირების აქტუალური
საკითხები“, „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“
ლევან გრიგალაშვილი, ბიძინა გრიგალაშვილი
ანოტაცია:
საქართველოს საგადასახადო სისტემის კვლევამ განსაკუთრებული აქტუალობა შეიძინა
საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლისა და დამოუკიდებელი საგადასახადო სისტემის
ჩამოყალიბების
პირობებში.
მიუხედავად
გარკვეული
მცდელობებისა
მოქნილი
საგადასახადო სისტემა მაინც ვერ ჩამოყალიბდა. ხშირი ცვლილებები, ორაზროვანი
დებულებები, საგადასახადო სამართალწარმოების სისუსტეები, გადამხდელთა ინტერესების
გაუთვალისწინებლობა
თანამედროვე
საგადასახადო
საქმის
დამახასიათებელ
თავისებურებებს წარმოადგენს.
2017 წლის 1 იანვრიდან არსებითად შეიცვალა მოგების გადასახადით დაბეგვრის წესები.
მიუხედავად ამისა მისი ადმინისტრირების მექანიზმები დღემდე ჩამოყალიბებული არ არის,
განსაკუთრებით საბუღალტრო აღრიცხვისა და დეკლარირების საკითხებში. აღნიშნული
პრობლემების აღმოსაფხვრელად ნაშრომში ავტორის მიერ შემოთავაზებულია მოგების
გადასახადის ადმინისტრირების, ბუღალტრული აღრიცხვისა და დეკლარირების
სრულყოფის წინადადებები.
რა შედეგებს გამოიღებს განხორციელებული ცვლილებები ბიზნესისათვის? ეს კითხვა
დღესდღეობით დავის საგანს წარმოადგენს, თუმცა ავტორის აზრით, იგი გარკვეულწილად
ხელს შეუწყობს ბიზნესის განვითარებას, გაიზრდება ინვესტირებისა და რეინვესტირების
მოტივაცია და გრძელვადიან პერიოდში წარმოების გაფართოებისა და ეკონომიკური ზრდის
ხელშეწყობის ფაქტორად მოგვევლინება.
სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, თბ., 2017წ. გვ.288-293

Current Issues of Accounting and Deklaration of Income Tax (Estonian model), Globalization and
gurrent challenges in business
Levan Grigalashvili, Bidzina Grigalashvili

Annotation:
The study of the Georgian Tax system became particularly actual after the transition to a
market economy and the establishment of an independent tax system. Despite some efforts, a flexible

tax system still has not been established. Frequent changes, Ambiguous regulations, flaws in tax law,
non-consideration of the taxpayers' interests are the characteristics of the modern tax.
Since 1st January of 2017 income tax rules have changed essentially, nevertheless, their
administration mechanisms have not been developed so far, especially in the accounting and
declaration matters. To eliminate this problem, the author offers suggestions in this work to improve
profit tax administration, accounting and declarations.
What consequences for the business will be called for after these changes? This question is
currently the subject of dispute, though, to author's opinion it will somewhat promote business
development, increase investment and re-investment incentives and in long-term it will become a
factor in promoting economic growth and expansion of production.
GTU International Scientifik Conferense. 2017.
--------------------------------------------

სახელმწიფო რეგულირებისა და საყოველთაო ჯანდაცვის როლი სადაზღვევო
ბიზნესში გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები
ლევან გრიგალაშვილი, შორენა მიმინოშვილი
ანოტაცია: დაზღვევა არის ეკონომიკურ ურთიერთობათა განსაკუთრებული სფერო,
როცა შესაძლებელი ხდება სხვადასხვა მოვლენებით გამოწვეული შემთხვევებისაგან
იურიდიული და ფიზიკური პირების დაცვა.
2013 წელიდან საქართველოში მოქმედებს ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა.
მიუხედავად იმისა, რომ ხორციელდება სადაზღვევო სისტემის სრულყოფა, იგი ჯერ
კიდევ შორსაა საერთაშორისო სტანდარტებისაგან. ამ მიზნით ხდება საყოველთაო
ჯანდაცვის პროგრამის გამოწვევების შესწავლა და არსებული მდგომარეობის
გათვალისწინებით რეკომენდაციების შემუშავება, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს
პროგრამის ეფექტურ და შეუფერხებელ ფუნქციონირებას.
საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებით საქართველოს
მოსახლეობას გაუჩნდა მნიშვნელოვანი სოციალური გარანტიები, თუმცა, პროგრამის
ფინანსური მაჩვენებლების ანალიზის მიხედვით მნიშნელოვანი პრობლემები
გამოიკვეთა. პირველ რიგში, ეს იყო ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯების კოლოსალური
ზრდა და პროგრამის მართვასთან დაკავშირებული სირთულეები.
2017 წლის მაისიდან ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ შემოთავაზებული ახალი
პროექტი იძლევა კარგ შესაძლებლობას კერძო სადაზღვევო ინდუსტრიის
განვითარებისათვის, რაც თავის მხრივ გაზრდის კონკურენციას, შესაბამისად,
გაიზრდება კომპანიების აქტიურობა, როგორც მარკეტინგული, ასევე სხვა
მიმართულებებით.
ზემოაღნიშნული სისტემა საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ სადაზღვევო
სისტემაში არსებული მდგომარეობა, და დავსახოთ განვითარების მიმართულებები.

სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, თბ., 2017წ.
გვ.283-287

The role of State Regulation and universal health care in the Insuranje Buzines. Globalization
and gurrent challenges in business
Levan Grigalashvili, Shorena Miminoshvili

Annotation: Insurance is a specialized area of economic relations when protection and use of
targeted funds is possible to protect legal and physical persons from various events.
Since 2013 the state program of universal health care has been launched in Georgia.
Although the insurance system is perfectly improved, it is still far from international
standards. The purpose of this is to study the challenges of the universal healthcare
program and to develop recommendations based on the current situation . Under the
implementation of the Universal Health Care Program, the Georgian population had
significant social guarantees, but according to the analysis of the financial indicators,
significant problems were identified. This was a colossal growth of health care costs and
difficulties related to program management.
From May 2017, the new project proposed by the Government provides a good
opportunity for the development of the private insurance industry, which in turn increases
competition and consequently increases the activity of insurance companies both in
marketing and in other directions.
The article is a system of measures to be implemented, which will facilitate
further development of private insurance and public insurance.
GTU International Scientifik Conferense. 2017.
------------------------------------------------საჯარო მმართველობის მსოფლმხედველობითი საფუძვლები
მიხეილ აბაშიშვილი, გიორგი ბაღათურია

ანოტაცია: სტატიაში განხილულია საჯარო მმართველობის თეორიის
განვითარების ეტაპები გაანალიზებულია სოკრატეს, პლატონის, არისტოტელეს,
თომა აქვინელის, მარტინ ლუთერის, თუკიდიდეს, სვეტონიუსის, მაკიაველის,
მორგენთაუს, კ.იასპერსის, თომას ჰობსის, ჯონ ლოკის, ჟან-ჟაკ რუსოს, შარლ
მონტესკიე, ალექსის დე ტოკვილის, მარქსის, პოპერის მოსაზრებები სახელმწიფო
მართვის შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა პოლიტიკური რეალიზმის,

ხელშეკრულებითი სახელმწიფოსა და კომუნისტური თეორიის საკითხებს.
გამოთქმულია ვარაუდი, რომ თანამედროვე პოლიტიკურ ურთიერთობებს კვლავ
ძალის პოლიტიკა წარმართავს და არა ზნეობრივი ნორმები, ამდნად საქართველოს
მსგავსმა მცირე ქვეყანამ განსაკუთრებით კარგად უნდა გაითავლისწინოს
პოლიტიკური რეალიზმის კანონები.
სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება", N3 (43), 2017
Public administration worldview Basics
Mikheil Abashishvili, Giorgi Bagaturia

Summary: The article discusses the stages of development of the theory of public
administration, analyzed by Socrates, Platon, Aristotle, Toma Aquinas, Martin Luther,
Thucydides, Svetonius, Mackayas, Morgenutus, K.Asapers, Thomas Hobbes, John Locke,
Jean-Jacques Rousseau, Charles Montescie, Marx and Popper's opinions about state
governance. Particular attention is paid to the issues of political realism, contract state and
communist theory. It is suggested that modern political relations continue to lead to policy
and not moral norms, but a small country like Georgia should be particularly well aware of
political realism laws.
Scientific magazine – “Authority and Society #3 (43), 2017
-----------------------------------------------------

საშემფასებლო საქმიანობის საზღვარგარეთული გამოცდილებისა და პრაქტიკის
ანალიზი
მაია მარტიაშვილი
ანოტაცია: სამეცნიერო სტატიაში შემოთავაზებულია უძრავი ქონების
საშემფასებლო საქმიანობის საზღვარგარეთული გამოცდილება და შეფასება.
საზღვარგარეთული პრაქტიკის ანალიზი უჩვენებს, რომ
საშემფასებლო
საქმიანობაში ბიზნესის შეფასების კონცეფცია სხვადასხვა მიდგომებისა და
მეთოდების გამოყენებას ეფუძვნება. სადაც, შეფასების მიდგომა ნიშნავს
საყოველთაოდ აღიარებულ ანალიტიკურ მეთოდოლოგიას, რომელიც
გამოიყენება
თანამედროვე
საშემფასებლო
საქმიანობაში.
სტატიაში
გადმოცემულია დიდი ბრიტანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების
გამოცდილება და პრაქტიკა, ბიზნესის ღირებულების საშემფასებლო
საქმიანობაში.

გამომცემლობა: სტუდენტთა 84-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.
თეზისების კრებული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი
2017წ. გვ. 279.

Valuation Activities of Foreign Experience and Practice Analyze
Maia Martiashvili
annotation: The scientific research proposed valuation activities of foreign experience
and practice of real estate. Foreign practice analysis shows that the valuation of the
business is based on the concept of a variety of approaches and methods. Where, the
valuation approach is generally recognized as analytical methodology, which is used in
modern valuation activity. The article set out the experience and practice of business in
the UK and the USA.
Publishing house: 84th International Scientific Conference ofStudents. Thesis
collection Georgian Technical University, Tbilisi 2017. Pg. 279

-----------------------------------------ბიზნესის სუბიექტის (კომპანიის) ფინანსური აქტივებით შეფასება
მაია მარტიაშვილი
ანოტაცია: სამეცნიერო სტატიაში პასუხი გაცემულია კითხვებზე: რისთვის არის
საჭირო ბიზნესის შეფასება? ვინ ახორციელებს ბიზნესის შეფასებას? რა
წარმოადგენს შეფასების საგანს? როგორ ხორციელდება ბიზნესის შეფასება?
ნაშრომში განხილულია მოქმედი და სალიკვიდაციო პროცესში მყოფი
კომპანიის ბიზნესის შეფასების მეთოდები. აგრეთვე თუ რომელი მიდგომები
და მეთოდები გამოიყენება ბიზნესის სუბიექტის აქტივებით შეფასებისას.
განზოგადებულია
აქტივების
ცალკეული
სახეობების
შეფასების
თავისებურებები.
გამომცემლობა: ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული. საქართველოს
ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, თბილისი
2017წ. გვ. 103-107

Assess the financial assets of the business subject (company)
Maia Martiashvili
annotation: In the scientific article questions are answered: Why is needed business
evaluation? Who carries out business evaluation? What is the evaluation subject? How is
business evaluation performing? The work deals with acting and In the liquidation
process company business assessment methods. also which approaches and methods are
using in assessment of business subject's assets. The peculiarities of the individual
species assessment are generalized.
Publishing house: "Globalization and Modern Business Challenges" Collection of
International Scientific Conference. Georgian Technical University, Tbilisi 2017. p. 103107.
-----------------------------------------------------

ინვესტიციების ბიუჯეტირების პროცესში ფულადი ნაკადების შეფასება შერჩევის
ალტერნატიული მეთოდები
მაია მარტიაშვილი
ანოტაცია: სამეცნიერო სტატიაში შემოთავაზებულია ბიზნესის ღირებულების
შეფასების სტანდარტები, რომლებიც მოქმედებს პროექტის ფულადი ნაკადების (შემოსავლების და დანახარჯების) პროგნოზირებაზე.
პროექტის მომავალი ფულადი ნაკადების შეფასება ერთ-ერთი ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი ამოცანა არის კაპიტალდაბანდების დაგეგმვაში. ნებისმიერი მოსალოდნელი მოგება პროექტიდან, გამოისახება ფულადი ნაკადების
ფორმაში, ვინაიდან კომპანიის ყველა გადაწყვეტილება ორიენტირებულია
კონკრეტულად ნაღდი ფულის მიღებაზე და არა საშემოსავლო ანგარიშზე. ფულადი ნაკადების შეფასების დროს მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული მოსალოდნელი ინფლაცია. ინფლაცია ზეგავლენას ახდენს როგორც ფულად გასავლებზე, ასევე მატერიალურ დანახარჯებზე და ხელფასებზე.
გამომცემლობა: ,,განვითარების ეკონომიკა და ინოვაციები: გამოწვევები,
გადაწყვეტის
გზები“
მე-4
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის მასალების კრებული. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტი. გამომცემლობა: სამშობლო თბილისი 2017წ. გვ. 138141

Assessment of cash flows in the process of investment budgeting alternative methods
of selection
Maia Martiashvili
Annotation: The scientific article is offered by Business Value Assessment Standards,
which will offer a wide range of products and services Bis) project.
The full-fledged version of the proposal is one of the most important We are going to be
in the United States of America. NBMM, with the purpose of implementing the project,
the United Nations In the format of the web, there are two different verses from the VNA
to the co-op It is not a good source of money and not a non-profit. In the course of the
United States, you will not be able to do so Lee Inflation. The Influence of the Supreme
Inherent in the Prospects, as well as on the Multi-Period And the handbook.
Publishing house: "Development Economics and Innovations: Challenges, Solutions"
Collection of materials of the 4th International Scientific-Practical Conference. Sokhumi
State University, Faculty of Economics and Business Scientific and Research Institute of
Economics and Management.Tbilisi 2017. Pg. 138-141
--------------------------------------------------

ცხოვრების დონის გაუმჯობესების ძირითადი მიმართულებები საქართველოში
ქეთევან შენგელია
ანოტაცია
თუ რამდენად მაღალია მოსახლეობაში საშუალო კლასის წილი, იმდენად
ძლიერია მისი გავლენა სახელმწიფოს სოციალურ-ეკონომიკურ პოლიტიკასა და
განვითარების ვექტორზე. ამით ამ კლასს გარკვეული ისტორიული მისიაც აკისრია:
არ დაუშვას პოლიტიკაში მარგინალური შეხედულების ძალები, რათა საფრთხე არ
შეექმნას ქვეყნის პოლიტიკურ სტაბილურობას. ეს პრინციპი ირღვევა იქ, სადაც
ადგილი აქვს საშუალო კლასის ისტორიული როლის დაკნინებას და იგნორირებას.
მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის მაგალითი ადასტურებს, რომ რევოლუციები როგორც
წესი ხდება იმ ქვეყნებში, სადაც დაკნინებულია საშუალო კლასის ფუნქცია ან მისი
არ ესმით.
სახელმწიფომ
საშუალო კლასის რაოდენობის ზრდას ძირითადად ორი
მიმართულებით უნდა შეუწყოს ხელი: 1. მცირე და საშუალო ბიზნესის
განვითარებით, საგადასახადო სისტემის შემდგომი ლიბერალიზაციით; 2. მსხვილი
ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლებით.
ჟურნ. ეკონომიკა, 2017წ. გვ. 6-18.

Key Tendencies of Improving Standards of Living in Georgia

Ketevan Shengelia
Abstract
The higher the middle class share in a population is, the stronger is its infuence on socialeconomic policy and development vector. This class bears a certain historical mission in this
regard: not to allow political powers having marginal opinions in politics in order to avoid
threatening political stability of a country. These principles are violated where the historical role
of middle class is declined and ignored. Examples of many countries demonstrate that as a
revolution happen in countries where the function of middle class is minimized or
misunderstood.
Therefore, the state should support the growth of middle class in two basic ways: 1.
development of small and medium-sized business, further liberalization of taxation system. 2.
increasing social responsibility of large businesses.
News Economics, 2017 P. 6-18.
------------------------------------------------------პერსონალის მენეჯმენტი
თ. დევიძე, გ. ამყოლაძე, დ. ბოკუჩავა.
ანოტაცია
დამუშავებულია კომპანიაში პერსონალის მართვის მნიშვნელობის საკითხები და
ძირითადი ფუნქციები, მართვის თეორიის საკითხები ადამიანის როლის შესახებ,
პერსონალის მართვის პოლიტიკა და სტრატეგია, დაგეგმვის ძირითადი პრინციპები
და საკადრო პოლიტიკა, პერსონალის მოზიდვა და შერჩევა, მართვის სოციალურეკონომიკური ურთიერთობების მოდელი, საქმიანობის SWOT ანალიზი, შეფასება და
კომპეტენციები, პერსონალის ატესტაცია და კარიერის დაგეგმვა, კორპორაციული
გარდაქმნების ეფექტიანობა. განხილულია კომპანიაში პერსონალის კორპორაციული
მართვის საკითხები, რაც ახალი მიდგომაა.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017 წ. ISBN 978-9941-20-931-4. გვ.101.
Personnel Management
T.Devidze, G. Amkoladze, D. Bokuchava
Annotation
A guidebook is processed personnel management issues and basic functions,
management theory issues on human role, personnel management policy and strategy, basic

principles of planning and staff policy, personnel attraction and selection, management of
socio-economic relations model, SWOT analysis, evaluation and competences, personnel
certification and career planning, efficiency of corporate transformation.
The issues in the book are entirely in line with the subject's "Personnel and Quality
Management" Syllabus in Personnel Management. In addition, the company's corporate
management issues are discussed, which is a new approach. A guidebook is intended for all
levels of students and specialists whose activities are related to personnel management.
Georgian Technical University. 2017 ISBN 978-9941-20-931-4. P. 101.
---------------------------------------------------თანამედროვე ტენდენციები პერსონალის შერჩევისა და გადარჩევის მეთოდების
განვითარებაში
თ. დევიძე, მ. ჭუმბურიძე
ანოტაცია
თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებამ ორგანიზაციებს შერჩევის
მეთოდების უახლესი სტანდარტების დანერგვის საშუალება მისცა. რის შედეგადაც
კადრების შერჩევის პროცესი მანამდე არსებულთან შედარებით სწრაფი და მოქნილი
გახდა. შერჩევასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირების მიზნით ბევრი
ორგანიზაცია კანდიდატებზე ინფორმაციას ინტერნეტის საშუალებით კრებს.
Oორგანიზაციას რომელიც ვაკანსიას გამოაცხადებს ნათლად უნდა ჰქონდეს
ჩამოყალიბებული საკუთარი პოზიცია და პასუხისმგებლობა აპლიკანტების შერჩევის
პროცესში.
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MODERN TRENDS IN PERSONNEL SELECTION AND RECRUITMENT METHOD
DEVELOPMENT
T. DEVIDZE, M. CHUMBURIDZE

Annotation
The development of new technologies, gave organizations the opportunity to introduce
the newest standards in selection methods. As a result personnel selection process became

more quick and flexible in comparison with the previously existed. In order to reduce the
expenses connected to selection many organizations are using internet to collect information
about the candidates. Organizations which are announcing vacancies should have a clear
attitude and responsibility formed in the selection process of the applicants.
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-------------------------------------------------რეინჟინერინგი და პროცესული მართვის სრულყოფის საკითხისადმი
ანა ბოლქვაძე
რეზიუმე
ავტორის მიერ სტატიაში განხილულია ადამიანური რესურსების მართვის
ახალი ტიპის მოდელირებისა და განვითარების, ფორმირების აუცილებლობა.
ყურადღება გამახვილებულია იმ გავლენაზე, რომელსაც ბიზნესი და კონკრეტული
ორგანიზაცია საზოგადოებაზე ახდენს. სტატიაში წამოწეული საკითხები ნათელს
ხდის, თუ როგორ შეუძლია მენეჯმენტს ფირმის ეფექტიანობის ამაღლებისა და
საგრძნობი წინსვლის უზრუნველყოფა ბიზნეს-პროცესების სრულყოფის გზით,
იმისათვის რათა შეიქმნას მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი პირობები
საქართველოში.
ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი N1-2, 2017 გვ.92-95

Reengineering and the issue of improving procedural management
Ana Bolkvadze

Summary: The author's article discusses the necessity of new modeling and development of
human resource management. The focus is on the impact of business and specific
organization on society. The issues raised in the article make it clear how management can
improve the efficiency of the company and ensure the advancement of business processes in
order to create sustainable development conditions in Georgia.
Journal Business Engineering N1-2, 2017 p.92-95
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