
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

29-30 სექტემბერი 2017 წელი 

თბილისი, საქართველო 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

„მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი-2017“ ფარგლებში, მიმდინარე წლის 29-30  

სექტემბერს ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე: 

განვითარების ეკონომიკა და ინოვაციები: გამოწვევები, გადაწყვეტის გზები. 

თემატურად, კონფერენციაზე წარმოდგენილი იქნება შემდეგი 

მიმართულებები:   

 ეკონომიკური ზრდა და ინვესტიციები; 

 ეკონომიკის  ინოვაციური განვითარების პოლიტიკა; 

 მონეტარული პოლიტიკა და სავალუტო კურსები; 

 რეგიონული განვითარების სტრატეგიები; 

 ფინანსური ინსტიტუტები და ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა; 

 საჯარო ფინანსები და ფისკალური პოლიტიკა; 

 ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი; 

 კორპორაციული ფინანსები; 

 ბიზნეს გარემო და ინოვაციები; 

 თანამედროვე მენეჯმენტის როლი ეკონომიკურ განვითარებაში; 

 მარკეტინგის აქტუალური პრობლემები და პერსპექტივები; 
 ტურიზმის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები; 

 ეთნიკური კონფლიქტები და ეკონომიკური განვითარება. 

 

კონფერენციის სამუშაო ენებია: ქართული, ინგლისური, რუსული. 

  

მონაწილეთა რეგისტრაციისა და ნაშრომების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2017 წლის 5 

სექტემბერი, 18.00 საათი.  



ნაშრომების გაფორმების წესი:  

 ფაილის ფორმატი - MS Word 1997-2010, ქართული ტექსტისთვის შრიფტი Sylfaen, 

ინგლისური და რუსული ტექსტისთვის შრიფტი Times New Roman, შრიფტის ზომა - 

12, ტექსტის ინტერვალი - 1.5, ველების სიდიდე - 25 მმ; 

  ნაშრომის მოცულობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 8 გვერდისა.  

 ნაშრომის გაფორმების თანმიმდევრობა: 

  ავტორის (ავტორების) გვარი და სახელი; დაწესებულების დასახელება,  

აკადემიური ხარისხი და თანამდებობა; ელ. ფოსტა; (ზედა მარჯვენა კუთხეში; 

შრიფტის ზომა 12); 

 სათაური; (ცენტრში; შრიფტის ზომა 14, მუქი) 

 ნაშრომის რეზიუმე არაუმეტეს 100 სიტყვისა ქართულ და ინგლისურ ენაზე 

(შრიფტის ზომა 12, დახრილი); 

 საკვანძო სიტყვები (შრიფტის ზომა 12, დახრილი); 

 ძირითადი ტექსტი; 

 ცხრილები და ნახაზები წარმოდგენილ უნდა იყოს ნუმერაციით და წარწერით. 

ლიტერატურის გაფორმება:  

 წიგნები (მონოგრაფიები) უნდა მიეთითოს შემდეგნაირად:  

 ავტორის (ავტორების) გვარი და ინიციალები; 

 წიგნის დასახელება; 

 გამოცემის ადგილი; 

 გამომცემლობის დასახელება; 

 გამოცემის წელი; 

 გვერდების რაოდენობა; 

 სამეცნიერო ნაშრომის (სტატიის) გაფორმებისას უნდა მიეთითოს: 

 ავტორის (ავტორების) გვარი და ინიციალები; 

 ნაშრომის დასახელება; 

 ჟურნალის (კონფერენციის, კონგრესის და ა.შ.) დასახელება; 

 პუბლიკაციის ადგილი; 

 გამოცემის წელი; 

 ჟურნალის (ტომის) ნომერი, გვერდები; 

 ტექსტში გამოყენებული ლიტერატურა მიეთითოს შემდეგი ფორმატით [3, გვ. 54]; 

 ლიტერატურის ჩამონათვალში მითითებული იქნას მხოლოდ ტექსტში 

გამოყენებული ლიტერატურა. 



დამატებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ, მიმართოთ კონფერენციის 

საორგანიზაციო კომიტეტს მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, ანა 

პოლიტკოვსკაიას ქ. N61.  

ტელეფონი: (+995) 599 885 456; ნინო ხარებავა - სსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

                                   (+995) 599 440035; ირმა დიხამინჯია - სსუ ასოცირებული 

პროფესორი; ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსი.  

   ელ. ფოსტა: ssuorgcom@gmail.com.   
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