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საკონტაქტო ინფორმაცია 

 
ნინო პაპაჩაშვილი 

გლდანის მე-8 მიკრო რაიონი, 12-72, 0107, თბილისი, საქართველო 

+995 568226648 

+995 577379389 

n.papachashvili@sabauni.edu.ge    

 

განათლება 

 
აღწერა თარიღები 

 

 ეკონომიკის (08.00.07) მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი,   

(დიპლომი #002699 - გაცემული საქართველოს სწავლულ ექსპერტთა 

საბჭოს მიერ), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველო 

 

 

 ეკონომისტი, პოლიტეკონომიის მასწავლებელი  

   (დიპლომი წარჩინებით - YB #997614; 16.06. 1993) 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

  ეკონომიკის ფაკულტეტი, საქართველო 

 

 სამართალმცოდნეობის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი  

  (დიპლ. TSEI#000007; 10.21.2006) 

თბილისის სოციალურ- ეკონომიკური ინსტიტუტი, საქართველო 

2000 წ., მაისი 

 

 

 

1988-1993 წწ. 

 

 

 

 

2003-2006 წწ. 

 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი (საქართველო) 

 კურსები:  საერთაშორისო ბიზნესი; ევროპა და საქართველო; ოპერაციათა 

მენეჯმენტი; მეწარმეობა და ბიზნეს-მოდელები; აკადემიური წერა; 

მენეჯერული ეკონომიკა; მეწარმეობა (ინგლ.). 

 

2018-2020 წწ. 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი (საქართველო) 

კურსები:  საერთაშორისო ბიზნესი (ქართ.); საერთაშორისო ბიზნესი (ინგლ.)  

 

2018-2019 წწ. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(საქართველო) 

კურსები: საერთაშორისო ეკონომიკა; მსოფლიო ეკონომიკა; მსოფლიო 

ბაზრების გლობალიზაცია; ტრანსნაციონალური კორპორაციები და 

გლობალური სტრატეგიები; ევროკავშირის ეკონომიკა; საქართველოს 

საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკა; რუსეთის ეკონომიკა; დიდი ბრიტანეთის 

ეკონომიკა; საერთაშორისო სასაქონლო და ფაქტორული ბაზრები; 

1996-2020 წწ. 
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საერთშორისო ბიზნესი; საერთშორისო ეკონომიკა (ინგლ.); განვითარების 

ეკონომიკა (ინგლ.) და სხვ. 

ლილის კათოლიკური უნივერსიტეტი (საფრანგეთი) 

კურსი: მდგრადი განვითრება (ინგლ.) 

2019 წ. 

 

 

 
სამუშაო გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი 

 

2019-2020 წწ. 

სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის მოწვეული 

პროფესორი 

 

 

2018-2019 წწ. 

განვითარების კვლევების ინსტიტუტის დირექტორი, სულხან-საბა 

ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 

 

 

2019-2020 წწ. 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი, შრომითი 

ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი 

2018-2019 წწ. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ საერთაშორისო ეკონომიკისა და 

ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორიის კათედრის ასოცირებული 

პროფესორი 

 

2014-2018 წწ. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

სპეციალისტი 

 

2011-2015 წწ. 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ  ეკოომიკის / ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტის მასწავლებელი, ასისტენტ–პროფესორი, 

ასოცირებული პროფესორი; საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტის  

დოცენტი (საქართველო).  

 

1996-2013 წწ. 

 

 

 

 
კონფერენციები 

 
აღწერა თარიღები 

 

პლატფორმეკონომიკა და უნარ-ჩვევების განვითრების გამოწვევები -  
PLATFORM ECONOMY AND THE CHALLENGES FOR SKILLS 
DEVELOPMENT, V International Scientific and Practical Conference 

‘’STRATEGIC IMPERATIVES OF MODERN MANAGEMENT’’, Kyiv, April 23-24, 

2020  

2020 წ., 23-24 აპრილი 

ციფრული დაყოფა ეკონომიკური პოლიტიკის ფოკუსში -  2020 წ., 22-24 იანვარი 
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Digital Divide in the Focus of Economic Policy, SOCIO-ECONOMIC 

ECOSYSTEMS: Challenges for Sustainable Development in the Digital Era, 7 TH 

SYSTEMS LABORATORY INTERNATIONAL SYMPOSIUM, UNIVERSITY OF 

ALICANTE - POLYTECHNIC SCHOOL, SPAIN, January 22-24, 2020 

გლობალური ტრანსფორმაციების ასახვა სამუშაო ძალის ბაზარზე 
(საქართველოს მაგალითზე) -  
Reflections of Global Transformations on the Labor Market (Case of Georgia), 
BUSINESS STRATEGY: FUTUROLOGICAL CHALLENGES, International 

Scientific and Practical Internet Conference, Kyiv, November 20-22, 2019   

2019 წ., 20-22 ნოემბერი 

ციფრული ეკოსისტემები უკეთესი ეკონომიკური პოლიტიკისთვის: 
გლობალური ლოკალურის პირისპირ -  
Digital Ecosystems for Better Economic Policy: Global vs. Local, 5th ANNUAL 

MRC CONFERENCE ‘’Europe after the European elections: economic and 

monetary perspectives”, Sofia, Bulgaria 

2019 წ., 11-12 ოქტომბერი 

საქართველო-ჩინეთის სავაჭრო ურთიერთიერთობების განვითარების 
პერსპექტივები პოლიტიკურ-ეკონომიკური კონტექსტით- 
China and Georgia: Prospects of Development  
of Trade Relations in the Political-Economic Context, 
World Economy 2019. Learning from the Past and Designing the Future.  

Collegium of World Economy, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland 

2019 წ., 9-10 მაისი  

ევროკავშირის საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა ნეოპროტექციონიზმის 
კონტექსტით 
Foreign Trade Policy of the European Union in the Context of Trade Neo-
Protectionism, 4th annual International Conference “New Realities in the EU and 

the Place of Balkan Countries”, Monetary and Economic Research Center jointly 

with Union of Economist in Bulgaria and First Investment Bank, University of 

National and World Economy, Sofia, Bulgaria 

2018 წ., 11-12 ოქტომბერი 

საქართველო-უკრაინის სავაჭრო ურთიერთობების თანამედროვე 
მდგომარეობა და გამოწვევები -  
Trade Relations Between Georgia and The Ukraine: Current State and Challenges, 
უკრაინა და საქართველო: დიპლომატიური ურთიერთობების 100 წელი, ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 

საქართველო 

2018 წ., 27-28 მარტი 

მოდელზე დაფუძნებული სავაჭრო პოლიტიკის ანალიზის განვითარება  
Developments in Model-Based Trade Policy Analysis, MODEL-BASED 

GOVERNANCE FOR SMART ORGANIZATIONAL FUTURE BSLab-SYDIC 

International Workshop, Rome, Italy. 

2017 წ., 23-24 იანვარი 

საერთაშორისო ვაჭრობის თანამედროვე ტენდენციები: გამოწვევები და 
განვითარების შესაძლებლობები 
Current Trends in International Trade: Challenges and Opportunities for 
Development, WOSC 2017: “Science with and for Society: Contributions of 

Cybernetics and Systems”, Rome, Italy 

 

2017 წ., 25-27 იანვარი 

ინოვაციებისა და ეკონომიკური განვითარების კავშირურთიერთობის 
ასპექტები, ინოვაციური პოტენციალის ამაღლების ძირითადი პირობები 

(ვორკშოპი), „ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველო“, აღმოსავლეთ 

ევროპის უნივერსიტეტის ორგანიზებით „მეცნიერებისა და ინოვაციების 

საერთაშორისო ფესტივალი-2017“-ის ფარგლებში 

2017 წ., 27 სექტემბერი 
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სავაჭრო პოლიტიკის გამოწვევები გლობალური ღირებულებების ჯაჭვის 
პრიზმაში 
Trade Policy Challenges through the Lens of Global Value Chain, 3rd 

Annual International conference “Monetary and Economic Scientific Conference – 

Monetary Regimes 20 Years of Currency Board in Bulgaria”, Sofia, Bulgaria 

2017 წ., 12-13 ოქტომბერი 

გლობალური სავაჭრო წესრიგი: დოჰას რაუნდის გაკვეთილები  
Global Trade Order: The lessons from Doha Round, Business Systems Laboratory 

4th International Symposium “Governing Business Systems. Theories and 

Challenges for Systems Thinking in Practice”. Lithuania, Vilnius 

2016 წ., 24-26 აგვისტო 

საქართველო და მოლდოვა: დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის 
ეკონომიკური ასპექტები 
Georgia and Moldova: Experience of Building Democratic state, (Georgia și 

Moldova: Experiența de Formare a Statului Democratic, Conferința Științifică 

Internațională, 26 februarie) 2016 

2016 წ., 26 თებერვალი 

მართლმადიდებლურ-ეკონომიკური პარადიგმები თანამედროვე 
საქართველოში, ქრისტიანობა და ეკონომიკა, მე-9 საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ქუთაისი, საქართველო 

2016 წ., 22-23 ოქტომბერი 

აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნები: დემოკრატიული სახელმწიფოს 
მშენებლობის ეკონომიკური ასპექტების შედარება 
The Eastern Partnership countries: Comparison of Economic Aspects of Democratic 
State Building, Monetary and Economics Scientific Conference –  

Economic lessons, perspectives and challenges from the Balkans, University of 

National and World Economy, Sofia, Bulgaria  

2016 წ., 13-14 ოქტომბერი 

არასატარიფო ზომები: ვაჭრობის შემზღუდველი თუ ხელშემწყობი 
(ევროკავშირში საქართველოს ექსპორტის მაგალითზე) (თანამომხსენებელი 

ლ. ჯამაგიძე) Non-tariff Measures: Restrictions or Facilitators of Trade (The Case 
of Georgia’s Export to the EU), საერთაშორისო კონფერენცია „ევროპული 

ღირებულებები და იდენტობა: ევროპეიზაციის მრავალი განზომილება“, ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 

საქართველო 

2016 წ., 25-26 ოქტომბერი 

 

 
სემინარები და ტრენინგები 

 
აღწერა თარიღები 

 

SPSS, სერტიფიცირებული კურსი, მუნიციპალური სერვისების განვითრების 

სააგენტო, თბილისი, საქართველო.  

2019 წ., 5 ნოემბერი - 13 

დეკემბერი 

ციტირების ტექნიკა და სტანდარტი; აკადემიური პრეზენტაცია, სულხან-საბა 

ორბელიანის უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრის 

სერტიფიცირებული სემინარი, თბილისი, საქართველო. 

2019 წ., 31 ნოემბერი 

ცირკულარული ეკონომიკის საფუძვლები, სერტიფიცირებული ტრენინგი, 

CENN, USAID WMTR II, თბილისი, საქართველო.  

2019 წ., 12-13 მარტი 

„სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება“, სერტიფიცირებული ტრენინგი, 

ორგანიზებული  STAR პროექტის ფარგლებში (“Sustainable learner centered 

Teaching – Advanced Resource for Georgia and China”), თბილისი, საქართველო. 

 

2019 წ., 16 თებერვალი 
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ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ 

შეთანხმება (DCFTA), ლექციების კურსი, საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო 

ცენტრი, სერტიფიცირებული ტრენინგი, თბილისი, საქართველო. 

2016 წ., 2 ივნისი - 10 

ნოემბერი 

საერთაშორისო ეკონომიკა და მდგრადი განვითრება, საერთაშორისო 

აკადემიური პროგრამების სერტიფიცირებული კურსი, ვენა, ავსტრია. 

2015 წ., 6-17 ივლისი 

საგადასახადო კოდექსის შემსწავლელი ერთთვიანი ინტენსიური 

სერტიფიცირებული კურსი, შპს „კავკასიის ადვოკატთა სკოლა“, თბილისი, 

საქართველო. 

2014 წ., 20აპრილი - 20 

მაისი 

პროდუქტიულობისა და ეფექტიანობის ანალიზის მეთოდები, თსუ 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის და ციურიხის ტექნოლოგიების 

ინსტიტუტის სასოფლო-სამეურნეო ეკონომიკის ჯგუფის მიერ 

ორგანიზებული სერტიფიცირებული ვორქშოპი, თბილისი, საქართველო. 

2014 წ., 14-17 აპრილი 

სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების პროგრამა (G*STEP),  თსუ ეკონომიკისა 

და ბიზნესის ფაკულტეტის და ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტის 

წამომადგენელთა მიერ ორგანიზებული სერტიფიცირებული ტრეინინგი.   

2014 წ., 29 აპრილი - 1 

მაისი 

შედეგებზე დაფუძნებული კურიკულუმის განვითარება, ტალინის 

უნივერსიტეტის, ესტონეთის განვითარების თანამშრომლობის პროექტის 

წარმომადგენელთა მიერ ორგანიზებული სერტიფიცირებული ტრეინინგი. 

2011 წ., 21-22 თებერვალი 

თვისებრივი კვლევის ინტერვიუ; კვლევის დიზაინი; თვისებრივ მონაცემთა 

ანალიზი; აკადემიური წერა და გამოქვეყნება -  კავკასიის შვეიცარიული 

აკადემიური ქსელის (ASCN) ფარგლებში ორგანიზებული  4 ვორკშოპი. 

2010-2011 წწ. 

 

 

 
გრანტები და სტიპენდიები 

 
აღწერა თარიღები 

 

წაკითხული ლექციები ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული “ერაზმუს+“ 

(Erasmus+) გრანტის აკადემიური მობილობის ფარგლებში, ოსტფოლდის 

საუნივერსიტეტო კოლეჯი, ოსტფოლდი, ნორვეგია. 

2020 წ.  

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მობილობისა და 

საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების გრანტის ფარგლებში 

მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციაში „მსოფლიო ეკონომიკა 2019: 

ვისწავლოთ წარსულიდან და განვჭვრიტოთ მომავალი“, ორგანიზებული 

ვარშავის ეკონომიკური სკოლის მიერ (ვარშავა, პოლონეთი). მოხსენება 

თემაზე „საქართველო-ჩინეთის სავაჭრო ურთიერთიერთობების 

განვითარების პერსპექტივები პოლიტიკურ-ეკონომიკური კონტექსტით“.  

2019 წ. 

წაკითხული ლექციები ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული “ერაზმუს+“ 

(Erasmus+) აკადემიური მობილობის გრანტის ფარგლებში, ლუბლინის იოანე 

პავლე მეორის სახელობის კათოლიკური უნივერსიტეტი, ლუბლინი, 

პოლონეთი.  

2019 წ. 

წაკითხული ლექციები ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული “ერაზმუს+“ 

(Erasmus+) აკადემიური მობილობის გრანტის ფარგლებში, ლილის 

კათოლიკური უნივერისტეტი, ლილი, საფრანგეთი. 

2019 წ. 

https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/Workshopi.rar
https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/Workshopi.rar
https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/Workshopi.rar
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საერთაშორისო პროექტი „მომავალი სამუშაო ახალგაზრდებისთვის“, 

პროექტი განხორციელდა საერთაშორისო ფონდ ლერმა-ჩაპალას 

პრეზიდენტის ევა კრასის ხელმძღვანეობით (კანადა);  

მკვლევარი - 2018 წ. - წარდგენილი ნაშრომის თანაავტორი - „განათლება - 

განვითარების „ალფა“ და „ომეგა“. 

2018-2019 წწ. 

მონაწილეობა „ინტერნაციონალიზაციის, ინოვაციის და მდგრადი 

განვითარების საერთაშორისო სემინარში“,  ევროკომისიის მიერ 

დაფინანსებული “ერაზმუს+“ (Erasmus+) გრანტის აკადემიური მობილობის 

ფარგლებში, საფრანგეთის ლილის კათოლიკური უნივერსიტეტი.  

2018 წ. 

წაკითხული ლექციები ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული “ერაზმუს+“ 

(Erasmus+) აკადემიური მობილობის გრანტის ფარგლებში, კილის 

გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტში. 

2017 წ. 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი „ევროკავშირის არასატარიფო ბარიერების 

გავლენა საქართველოს ექსპორტზე“, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი;  

სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 

2016 წ. 

საერთაშორისო ბიზნესის სოციოკულტურული გარემო საქართველოში,  

კავკასიის შვეიცარიული აკადემიური ქსელის (ASCN) გრანტი; მკვლევარი. 

2010-2011 წწ. 

 

 
პროფესიული საზოგადოების წევრობა 

 
ბიზნესსისტემების საერთაშორისო ლაბორატორიის სამეცნიერო საბჭოს წევრი 

http://www.bslaboratory.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58&lang=en&l

imitstart=2 

 

ენობრივი კომპეტენცია 

   
ქართული (მშობლიური), რუსული (B2), ინგლისური (B2) 

 
სხვა უნარ-ჩვევები 

 

MS Word,  Excel, SPSS, STATA, Power Point, Internet    

http://www.bslaboratory.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58&lang=en&limitstart=2
http://www.bslaboratory.net/web/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=58&lang=en&limitstart=2


                                                                                                                                                                   Curriculum Vitae 

7 
 

 

 
გამოქვეყნებული ნაშრომები 

 
 

წიგნები 

# სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 
1 ევროპა და საქართველო ქართული ნ. პაპაჩაშვილი ელექტრონული 

ლექციების კურსი, 

განთავსებულია 

საბუნის 

ბიბლიოთეკაში 

2018 

2 განათლება - განვითრების „ალფა“ და 

„ომეგა“,  თავი წიგნში „ახალგაზრდების 

დასაქმების მომავალი: ახალი 

ცვლილებები ბიზნესის მიდგომებში“, 

წიგნი პირველი. 

 

EDUCATION- “ALFA” AND “OMEGA” 

FOR DEVELOPMENT, Co-author, Future 

for Youth Employment:New Changes in 

Approaches to Business, 

Book I, by Eva Kras and contributors, 
2018, published by  
 

ინგლისური თანაავტორი ი. 

გაგნიძესა და ი. 

გოგორიშვილთან 

ერთად (ევა კრასი 

თანაავტორებთან 

ერთად) 

Koehlerbooks, ISBN 
978-1-63393-696-6 

2018 

3 დიდი ბრიტანეთის ეკონომიკა ქართული ნ. პაპაჩაშვილი ელექტრონული 

ლექციების კურსი, 

თსუ  

2018 

4 ევროკავშირის ეკონომიკა ქართული პაპაჩაშვილი ნ., 

სეფაშვილი ე., 

ჯამაგიძე ლ. 

ელექტრონული 

ლექციების კურსი, 

თსუ, 

განთავსებულია 

თსუ-ს ეკონომიკისა 

და ბიზნესის 

2018 
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ფაკულტეტის 

ბიბლიოთეკაში 

5 რუსეთის ეკონომიკა  ქართული ნ. პაპაჩაშვილი ელექტრონული 

ლექციების კურსი, 

თსუ 

2017 

6 საერთაშორისო ეკონომიკა, 

პრაქტიკუმი, მეორე, შევსებული და 

გადამუშავებული გამოცემა 

ქართული პაპაჩაშვილი ნ., 

ჯამაგიძე ლ. 

თბ., გამომც. 

უნივერსალი 

2014 

7 საერთაშორისო ეკონომიკა, დამხმარე 

სახელმძღვანელო, რ. გველესიანისა და 

ნ. პაპაჩაშვილის რედაქციით 

ქართული ავტორი: თავი 1, 2, 

12, გვ.3-21; გვ.213-

232.  

თბ., გამომც. 

უნივერსალი 

2012 

8 საერთაშორისო ეკონომიკა. პრაქტიკუმი ქართული პაპაჩაშვილი ნ., 

ჯამაგიძე ლ. 

თბ. გამომც. 

უნივერსალი 

2012 

9 საერთაშორისო ბიზნესის 

სოციოკულტურული გარემო 

საქართველოში, მონოგრაფია 

 

ქართულ-

ინგლისური 

პაპაჩაშვილი ნ., 

ჯამაგიძე ლ., 

შაბურიშვილი შ., 

სიხარულიძე დ. 

 

კავკასიის 

შვეიცარიის 

აკადემიური ქსელი 

(ASCN)-ის საგრანტო 

პროექტის 

ფარგლებში, 

თბ., გამომც. 

უნივერსალი 

2011 

10 საერთაშორისო ეკონომიკური 

ურთიერთიერთობები, დამხმარე 

სახელმძღვანელო, მეორე, 

გადამუშავებული გამოცემა,  

 

ქართული თანაავტორი, 

გვ.38-54. 

თბ.,   ევროპული 

უნივერსიტეტი, 
ეკონომიკისა და 
მენეჯმენტის 
კონსულტანტთა 
ასოციაცია 

2008 

11 ბიზნეს-გეგმა ქართული პაპაჩაშვილი ნ. თბ., ეკონომიკა, 

ბიზნესი, 

განვითარება 

2008 
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სტატიები 

# სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 
1 PLATFORM ECONOMY AND THE 

CHALLENGES FOR SKILLS DEVELOPMENT  

 

(პლატფორმეკონომიკა და უნარ-

ჩვევების განვითრების გამოწვევები) 

 

ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი Proceedings: V International Scientific and Practical 

Conference ‘’STRATEGIC IMPERATIVES OF 

MODERN MANAGEMENT’’, Kyiv, April 23-24, 2020 

 

Publisher: Kyiv National Economic University  
named after Vadym Hetman. 
 

2020 

2 Digital Divide in the Focus of Economic 

Policy 

 

(ციფრული დაყოფა ეკონომიკური 

პოლიტიკის ფოკუსში) 

 

ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი Proceedings: SOCIO-ECONOMIC ECOSYSTEMS: 

Challenges for Sustainable Development in the Digital 

Era, 7 TH SYSTEMS LABORATORY 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM, UNIVERSITY OF 

ALICANTE - POLYTECHNIC SCHOOL, SPAIN, 

January 22-24, 2020. 

 

Publisher: BS Lab – International Association.  
 

2020 

3 Reflections of Global Transformations on 

the Labor Market (Case of Georgia)  

 

(გლობალური ტრანსფორმაციების 

ასახვა სამუშაო ძალის ბაზარზე 

(საქართველოს მაგალითზე)) 

ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი Proceedings: BUSINESS STRATEGY: 

FUTUROLOGICAL CHALLENGES, International 

Scientific and Practical Internet Conference, Kyiv, 

November 20-22, 2019.   

 

Publisher: Kyiv National Economic University  
named after Vadym Hetman. 
 

2019 

4 China and Georgia: Prospects of 

Development  

of Trade Relations in the Political-

Economic Context 

 

(საქართველო-ჩინეთის სავაჭრო 

ურთიერთიერთობების განვითარების 

ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი Proceedings: World Economy 2019. Learning from the 

Past and Designing the Future.  

Collegium of World Economy, SGH Warsaw School of 

Economics,  

Book of Abstracts, Warsaw, 2019, 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/konferencje/world_e

conomy_2019/ 

2019 

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/konferencje/world_economy_2019/
http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KGS/konferencje/world_economy_2019/
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პერსპექტივები პოლიტიკურ-

ეკონომიკური კონტექსტით) 

Documents/Book_of_abstracts_WE2019_20.05_Final.p

df, pp. 43-44. 

 

Publisher: Collegium of World Economy, SGH 

Warsaw School of Economics. 

 

5 Innovative Approaches in Higher 

Education System  

 

(ინოვაციური მიდგომები უმაღლესი 

განათლების სისტემაში) 

ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი, 

ი. გაგნიძე, 

ი. გოგორიშვილი 

Proceedings: BORDERS WITHOUT BORDERS:: 

Systemic frameworks and their applications for 

sustainable well-being in the global era 6th Business 

Systems Laboratory International Symposium 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA- January 21-

23, 2019, BOOK OF ABSTRACTS, pp. 214-218. 

 

Publisher: BS Lab – International Association. 
 

2019 

6 The Analysis of Export Drivers and 

Impediments Using Extended Gravity 

Model (The Case of Georgia) 

 

(ექსპორტის ხელშემწყობი და 

შემაფერხებელი ფაქტორების ანალიზი 

გრავიტაციის მოდელზე დაყრდნობით 

(საქართველოს მაგალითზე) 

 

ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი, 

ლ. ჯამაგიძე, 

ნ. მელითაური 

Article in “Economic Alternatives”, Issue 1, pp. 69-85 

 

Publisher: ბულგარეთის ეროვნული და მსოფლიო 

ეკონომიკის უნივერსიტეტი 

National and World Economic University, Bulgaria 

 

2018 

7 Current Trends in International Trade: 

Challenges and Opportunities for 

Development 

 

(საერთაშორისო ვაჭრობის 

თანამედროვე ტენდენციები: 

პრობლემები და განვითარების 

შესაძლებლობები) 

 

ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი Science with and for Society - Contributions of 

Cybernetics and Systems. Book of Proceedings WOSC 

2017: “Science with and for Society: Contributions of 

Cybernetics and Systems”. Rome, Italy.  
 
Publisher: World Organisation of Systems and 

Cybernetics (WOSC). 

 

2018 

8 არასატარიფო ზომები საქართველო-

ევროკავშირის ვაჭრობაში 

ქართული ნ. პაპაჩაშვილი სტატია: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

2018 
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სავაჭრო ნეოპროტექციონიზმის 

კონტექსტით 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

რეფერირებადი და რეცენზირებადი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური 

ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“, #2 

 

გამომცემელი: თსუ 

 

9 Possibilities of Improvement of Green 

Economy Policymaking 

 

(მწვანე ეკონომიკის პოლიტიკის 

გაუმჯობესების შესაძლებლობები)  

 

 

ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი, ი. 

გაგნიძე, თ. 

პაპაჩაშვილი 

Proceedings: Business Systems Laboratory 

International Symposium “Cocreating Responsible 

Futures in the Digital Age”, University of Naples 

"Federico II"; Naples; Italy, Volume: 5, pp. 246-251 

http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-

Symposium-2018.pdf 

 

Publisher: BS Lab – International Association. 
 

2018 

10 Economic Relations between Georgia and 

Bulgaria: Current State and Prospects 

 

(საქართველო-ბულგარეთის 

ეკონომიკური ურთიერთობები: 

თანამედროვე მდგომარეობა და 

პერსპექტივები) 

 

ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი, 

პ. ჟელევი, 

ლ. ჯამაგიძე 

სტატია ჟურნალში „ეკონომისტი“, თბ., ივ. 

ჯავახიშვილის სახ. თსუ პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო 

რეცენზირებადი სამეცნიერო-ანალიტიკური 

ჟურნალი, #4, გვ. 110-გვ. 129 
 

გამომცემელი: პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის 

ინსტიტუტი 

 

2017 

11 Developments in Model-Based Trade 

Policy Analysis 

 

მოდელზე დაფუძნებული სავაჭრო 

პოლიტიკის ანალიზის განვითარება  

ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი Proceedings: MODEL-BASED GOVERNANCE FOR 

SMART ORGANIZATIONAL FUTURE BSLab-SYDIC 

International Workshop- Roma, pp. 93-97. Rome, 

Italy. http://bslab-symposium.net/BSLab-Sydic-

2017/Book-Abstracts-BSLab-Sydic-2017-final.pdf 

 

  Publisher: BS Lab – International Association. 
 

2017 

12  ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი,  

ი. გაგნიძე, 

Proceedings: Marketing and Innovation Strategies for 

Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). Business 

2017 

http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/Napoli-2018/BOA-BSLAB-Symposium-2018.pdf
http://bslab-symposium.net/BSLab-Sydic-2017/Book-Abstracts-BSLab-Sydic-2017-final.pdf
http://bslab-symposium.net/BSLab-Sydic-2017/Book-Abstracts-BSLab-Sydic-2017-final.pdf
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Regarding Several ways of SMEs 

Innovative Development 

 

(მცირე და საშუალო ზომის 

საწარმოების ინოვაციური 

განვითარების ასპექტები) 

 

ი. გოგორიშვილი Systems Laboratory International Workshop Roma - 

September 11-12, 2017, ISBN: 9788890824241; pp 41-

46. 

 

Publisher: BS Lab – International Association. 

13 Global Trade Order: The lessons from 

Doha Round 

 

(გლობალური სავაჭრო წესრიგი: 

დოჰას რაუნდის გაკვეთილები) 

 
 

ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი Proceedings: Book of Abstracts of the 4 rd Business 

Systems Laboratory International Symposium, pp. 84-

86, Vilnius, Lithuania. 

http://bslab-symposium.net/Vilnius.2016/BSLab-

Vilnius2016-e-book_of_Abstracts.pdf  

 
Publisher: BS Lab – International Association. 
 

2016 

14 Globalization of Innovations and 

Development Challenges (2016),  

 

(ინოვაციების გლობალიზაცია და 

განვითრების გამოწვევები) 

 

ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი Proceedings: "Стратегічні імперативи сучасного 

менеджменту", Holds on in Kyiv March 17-18, 2016, 

(КНЕУ, 2016, Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана). 

Kiev, Ukraine. pp. 245-252. 

http://kneu.edu.ua/userfiles/IIIkonf/16-

5159_verstka_CH1.pdf 

2016 

 

Publisher: Kyiv National Economic University  
named after Vadym Hetman. 
 

2016 

15 GEORGIA AND MOLDOVA: 

ECONOMIC ASPECTS OF 

DEMOCRATIC STATE BUILDING 

(საქართველო და მოლდოვა: 

დემოკრატიული სახელმწიფოს 

მშენებლობის ეკონომიკური 

ასპექტები) 

ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი Eastern Europe Regional Studies, 2016, #1 

http://psage.tsu.ge/index.php/Easternstudies/issue/view/6 

 
Publisher: Eastern Europe Regional Studies. 

 

http://kneu.edu.ua/userfiles/IIIkonf/16-5159_verstka_CH1.pdf
http://kneu.edu.ua/userfiles/IIIkonf/16-5159_verstka_CH1.pdf
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16 Import of Institutions and Economic 

Value Transformation: The Interactions 

among the Economic Agents in Georgia  

 

(ინსტიტუტების იმპორტი და 

ეკონომიკური ღირებულებების 

ტრანსფორმაცია: ეკონომიკური 

აგენტების ურთიერთქმედება 

საქართველოში)  

 

 

ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი, 

ლ. ჯამაგიძე 

 

Working Paper No. 2014/30; Maastricht School of 

Management, http://www.msm.nl/resources/ 

uploads/2014/09/ 

MSM-WP2014-30.pdf 

 

Publisher: Maastricht School of Management, The 

Netherlands. 

2014 

17 Knowledge Economy – Global Challenges 

for Economic Development  

 

(ცოდნის ეკონომიკა –გლობალური 

გამოწვევები ეკონომიკური 

განვითარებისთვის) 

 

 

ინგლისური ნ. პაპაჩაშვილი Proceedings: II International scientific and practical 

conference ,,Modern Management Strategic 

Imperatives”, ЗМІСТ ІІ Міжнародна науково-

практична конференція "Стратегічні імперативи 

сучасного менеджменту", Holds on in Kyiv 22-23 

May, 2014, 

http://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/sism/ 

 
Publisher: Kyiv National Economic University  
named after Vadym Hetman. 
 

2014 

 

 

თარგმანების თანარედაქტორი 

# სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 
1 საერთაშორისო ეკონომიკა: თეორია და 

პოლიტიკა  

ინგლისური კრუგმანი რ. პ., 

ობსტფელდი მ., 

მელიტცი ჯ. მ. 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

2017 

http://www.msm.nl/resources/
http://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/sism/
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2 კრუგმანი&ობსტფელდის 

საერთაშორისო ეკონომიკა, თეორია და 

პოლიტიკა, სასწავლო გზამკვლევი  

ინგლისური გოლდბერგი ლ., 

კლეინი მ., შამბაუფი 

ჯ. 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის 

თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა 

2018 

 

 

 

 

ნ.  პაპაჩაშვილი 

28 აპრილი, 2020 


