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ისრაელის ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური საკითხების კვლევა 
სტუდენტურ ცენტრ “იდეაში” 

გიორგი შიხაშვილი 
ეკონომიკის დოქტორი  

თსუ-ის მოწვეული პროფესორი, 
სტუდენტურიკვლევებისა და პროექტების  

ცენტრი „იდეას“ დირექტორი 

თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრ 
“იდეას” მიზანია სტუდენტთა ცოდნისა და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დონის ამაღლების 
ხელშეწყობა. 2013 წლიდან ცენტრი მუშაობს სამეცნიერო-პრაქტიკული კვლევითი პროგრამაზე სახელ-
წოდებით: “საქართველო-ისრაელის ეკონომიკური ურთიერთობები და მათი განვითარების პერსპექ-
ტივები“. აღნიშნული სამეცნიერო-პრაქტიკული კვლევითი პროგრამის ფარგლებში, თანაორგანიზატო-
რებთან ერთად, 2014 წლიდან დღემდე, ცენტრმა განახორციელა შემდეგი საერთაშორისო პროექტები: 3 
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, საზაფხულო სკოლა საქართველოში და აკადემიური სემინარი 
ისრაელის ბენ გურიონის უნივერსიტეტში.  

ცენტრ „იდეას“ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანალიზი თვალნათლივ გვიჩვენებს მის ინიცია-
ტივიანობას, ინოვაციურობას, მრავალფეროვნებას, შედეგიანობას და მომავალი გეგმების განხორციე-
ლების დიდ პერსპექტიულობას. 

საკვანძო სიტყვები: სტუდენტური ცენტრი “იდეა”; კვლევითი პროგრამის მიზნები; კვლევითი 
სექტორი; სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები; სამეცნიერო-პრაქტიკული საზაფხულო სკოლა; 
აკადემიური სემინარი; სამეცნიერო ნაშრომების კრებული. 

სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „იდეას“ შესახებ 

სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრები შექმნილი და ფრიად პოპულარულია ცივილი-

ზებული ქვეყნების უმაღლეს სასწავლებლებში. უცხოეთის გამოცდილების საფუძველზე, 1998 წლიდან 

მოყოლებული, სტუდენტური სემესტრული გუნდური სასწავლო-შემოქმედებითი პროექტების შედგენისა და 

მათი პრეზენტაციების საფუძველზე და საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II ლოცვა-კურთხევით, 

თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრის ბაზაზე 

2000 წელს შეიქმნა და დღეს, უკვე როგორც ფაკულტეტის დამხმარე სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული, 

მოქმედებს სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი “იდეა”. 

ამჟამად ცენტრში, წევრის სტატუსით, გაერთიანებულია ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტო-

რანტურის 40-ზე მეტი სტუდენტი, რომელთაგან 9 გამგეობის შემადგენლობაშია, ხოლო 12 - ძირითად 

პერსონალს წარმოადგენს. 

ცენტრი „იდეას“ მიზნები და საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები  
ცენტრი „იდეას“ მიზნებია: 

• თსუ-ისა და სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში სოციალურ-ეკონომიკური და ბიზნეს-სამენეჯმენტო

პროფილისა და ყველა სხვა დაინტერესებულ სტუდენტთა ცოდნისა და სამეცნიერო-კვლევითი საქმი-

ანობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა;

• სწავლების სამივე საფეხურის (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) სტუდენტების, პრო-

ფესორ-მასწავლებლების, მეცნიერების, სპეციალისტების, ბიზნესმენების, სახელმწიფო, ბიზნეს და

არასამთავრობო ორგანიზაციების, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებისა და ყველა სხვა დაინტერესე-

ბული მხარის თანამშრომლობის ხელშეწყობა ეკონომიკის, ბიზნესისა და მენეჯმენტის აქტუალური

საკითხების კვლევისა და სათანადო პროექტების შემუშავება-განხორციელების სფეროში;

• თსუ-სა, და კერძოდ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის განვითარება-პოპულარიზაციის ხელ-

შეწყობა.
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მიზნების განხორციელებისათვის ცენტრის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

1. დაინტერესებულ მხარეებთან ერთობლივი ინტერდისციპლინური, მულტიდისციპლინური, სუბდის-

ციპლინური და ინოვაციური კვლევების ჩატარება სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების, ბიზნესისა

და მენეჯმენტის სხვადასხვა სფეროში; სათანადო რეკომენდაციების, პროექტების, პროგრამების შემუ-

შავება და მონაწილეობის მიღება მათ პრაქტიკულ განხორციელებაში;

2. საქართველოში პროექტების მართვის შესწავლით დაინტერესებული ახალგაზრდა სპეციალისტების

მომზადების ხელშეწყობა;

3. სათანადო საინფორმაციო-საკონსულტაციო და სატრენინგო სისტემის შექმნა;

4. სამეცნიერო, სასწავლო, საინფორმაციო, საკონსულტაციო და სხვა სახის ლიტერატურის, მათ შორის სა-

კუთარი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის გამოცემა;

5. ქვეყნისა და საერთაშორისო მასშტაბით სტუდენტთა, მეცნიერთა, სპეციალისტთა და ბიზნესმენთა და-

ახლოებისა და თანადგომის ხელშეწყობა;

6. კონფერენციების, სიმპოზიუმების, საზაფხულო/ზამთრის სკოლების, ლექცია-სემინარებისა და ტრე-

ნინგების ჩატარება.

სამეცნიერო-პრაქტიკული კვლევითი პროგრამა - “საქართველო-ისრაელის 
ეკონომიკური ურთიერთობები და მათი განვითარების პერსპექტივები” 

საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესისათვის, საკუთარ ტრადიციებთან ერთად, აუცილებე-

ლია მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების სათანადო კონცეპტუალური საფუძვლებისა და პრაქტიკული გამოცდი-

ლების შესწავლა-გამოყენება სამეურნეო-მმართველობით პროცესში. ამ თვალსაზრისით მეტად სამაგალითოა 

ისრაელის ეკონომიკური განვითარება, რომლის ბიბლიურ, ისტორიულ, სოციალურ და ეთიკურ კონცეპტუა-

ლურ საფუძვლებს ეყრდნობა თანამედროვე დასავლური ცივილიზაცია. 

ცენტრი „იდეას“ გეგმით მიმდინარეობს კვლევითი მუშაობა ეკონომიკური განვითარების და მართვის ებ-

რაული მოდელის ისტორიულ, თეორიულ-მეთოდოლოგიურ და პრაქტიკულ საკითხებზე და მათს სათანადო 

ადაპტაციაზე საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ეროვნული მოდელის შექმნა-ჩამოყალიბებისა და 

გამოყენების პროცესში. ამ საქმიანობას წარმართავს ცენტრის სტრუქტურაში შექმნილი სპეციალიზებული ერ-

თეული - “ისრაელის ეკონომიკისა და ბიზნესის კვლევის სექტორი”. 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კვლევითი პროგრამის ფარგლებში «ისრაელის ეკონომიკისა და ბიზნესის 

კვლევის სექტორი» შეისწავლის შემდეგ საკითხებს: 

1. ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე მოდელები და შესაბამისი სამეურნეო-მმართველობითი

პრაქტიკა მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებში; 

2. ისრაელის ეკონომიკური ისტორია;

3. ისრაელის ეკონომიკური განვითარების ბიბლიური საფუძვლები;

4. თანამედროვე ისრაელის ეკონომიკისა და ბიზნესის საკანონმდებლო გარემო; ისრაელის ეკონომიკის

სახელმწიფოებრივი მართვა და ელექტრონული მთავრობის პრაქტიკა;

5. ისრაელის ეკონომიკის დარგობრივი სექტორები; ბიზნესის და მენეჯმენტის განვითარება თანამედროვე

ისრაელში. ებრაელი ბიზნესმენების სოციალური და საქველმოქმედო საქმიანობა;

6. ისრაელის სოფლის მეურნეობა და მისი მართვა; ებრაული სოციალურ-ეკონომიკური ფენომენის -

კიბუცების და მოშავების ეკონომიკა და მართვა;

7. ეკონომიკის, ბიზნესის და მენეჯმენტის საფუძვლების სწავლება ისრაელის უნივერსიტეტებში;

8. ეკონომიკური განვითარებისა და მართვის ებრაული მოდელი და საქართველო; ისრაელ-საქართველოს

ეკონომიკური ურთიერთობების ისტორია, თანამედროვეობა და პერსპექტივები; ერთობლივი სტუ-

დენტური კვლევები და პროექტები;

9. ისრაელ-საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობების შესწავლის ცენტრების შექმნა ორივე ქვეყნის

უმაღლეს სასწავლებლებში, ბიზნესმენთა ასოციაციებთან და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან.

აღნიშნული სამეცნიერო-პრაქტიკული კვლევითი პროგრამის ფარგლებში, თანაორგანიზატორებთან 
ერთად, 2014 წლიდან დღემდე, ცენტრმა განახორციელა შემდეგი საერთაშორისო პროექტები: 3 სამეცნიერო-
პრაქტიკული კონფერენცია, საზაფხულო სკოლა საქართველოში და აკადემიური სემინარი ისრაელის ბენ 
გურიონის უნივერსიტეტში.  

განვიხილოთ თითოეულ მათგანზე წარმოდგენილი თემატიკა, ისრაელთან დაკავშირებული რაკურსით. 

I საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „საქართველო-ისრაელის 

ურთიერთობები: მწვანე ეკონომიკის მართვა” (2014 წლის 14-17 ივლისი, მესტია) მიეძღვნა ქართულ-ებრაული 

26 საუკუნოვანი მეგობრობის იუბილეს აღნიშვნას. მასში, საქართველოს წარმომადგენლებთან ერთად, მონაწი-
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ლეობენ სტუდენტები და პროფესორები ისრაელისა და უკრაინის უნივერსიტეტებიდან. კონფერენციის მონა-

წილეთა შორის იყვნენ თსუ მმართველობითი სტრუქტურებისა და მესტიის ჯანდაცვის სამსახურის წარმო-

მადგენლები; საქართველოს საპატრიარქოს მესტიისა და ზემო სვანეთის ეპარქიის მიტროპოლიტი ილარიონი; 

თსუ საბავშვო უნივერსიტეტის “ნორჩი ეკონომისტის» სკოლისა და წმ. ილარიონ ქართველის სახელობის 

მესტიის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზიის მოსწავლეები. პირველად ასეთი რანგის კონფერენციების 

ისტორიაში ცენტრმა “იდეამ” წარმოადგინა გუნდური სტუდენტური მოხსენებები. კონფერენციის ფარგლებში 

მოხდა ტერიტორიის გამწვანება და მოეწყო ვიზიტი ადგილობრივ სასოფლო-სამურნეო საწარმოში. 

კონფერენციის თანაორგანიზატორები იყვნენ: თსუ-ის ადმინისტრაცია; თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზ-

ნესის ფაკულტეტი; მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრა და სტუდენტური კვლევებისა და პროექ-

ტების ცენტრი “იდეა”; საქართველოს საპატრიარქოს მესტიისა და ზემო სვანეთის ეპარქია; მესტიის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობა; ისრაელის საელჩო საქართველოში. 

გამოიცა შრომების კრებული, რომელშიც დაიბეჭდა კონფერენციაზე წარმოდგენილი მოხსენებები. 

მათგან ჩამოვთვლით სტატიებს, რომლებშიც ასახულია ისრაელის ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური 

საკითხები [1]. 

აღსანიშნავია პროფესორთა მოხსენებები: 

1. A.Kimhi, A. Reznik (Israel). Efficiency Implications of the Dairy Farm Policy Reform in Israel; 
2. Y. Medushovskaya, O. Ryabchenko, M. Shuban (Ukraine). Environmental Protection in Ukraine and Israel: 

Conditions of Rivers, Their Contamination and Possible Ways of Collaboration; 
3. T. Saraidarov (Israel), G. Shikhashvili (Georgia). Water Problems in Israel and Their Solutions. 
4. აღვნიშნავთ სტუდენტთა შემდეგ მოხსენებებს: 

5. ო. აბესაძე, გ. კალაიჯიშვილი, ნ. ხარისთვალაშვილი. ისრაელისა და ევროკავშირის ეკონომიკური 

ურთიერთობები; 

6. თ. თაქთაქიშვილი, ქ. კორძაძე, ლ. ტეფნაძე. ებრაული კიბუცების და მოშავების მენეჯმენტი; 

7. მურცხვალაძე, ი. სვანიძე, ვ. ჭარაია, ი. ჯანაშვილი. საქართველო-ისრაელის ეკონომიკური ურთიერთ-

ობები და მათი განვითარების პერსპექტივები. 

II საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის - „საქართველო-ისრაელის 

ურთიერთობები: აგრობიზნესის ორგანიზაცია და მართვა” (სიღნაღი, 20-21 სექტემბერი, 2015) თანაორ-

განიზატორები იყვნენ: თსუ ადმინისტრაცია; თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი; სტუდენტური 

კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „იდეა“; ისრაელის საელჩო საქართველოში; ისრაელის კომპანია „ნეტაფიმ 

საქართველო“; სიღნაღის მუნიციპალიტეტის გამგეობა; აუდიტორული ფირმა „ბაკაშვილი და კომპანია“. კონ-

ფერენციაში მონაწილეობდნენ ისრაელის, აშშ-ის და უკრაინის უნივერსიტეტების პროფესორები და სტუდენ-

ტები, სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები და ბიზნესმენები. მოხსენებათა დიდი ნაწილი, გუნდური ნაშრო-

მების სახით, წარმოადგინეს თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, საქართველოს საპატრიარქოს წმ. 

ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტისა და სოხუმის უნივერსიტეტის სტუდენ-

ტებმა. კონფერენციის ფარგლებში მოეწყო ვიზიტი (მონაწილეობა რთველში) ადგილობრივ სასოფლო-სამე-

ურნეო საწარმოში. 

გამოიცა შრომების კრებული, რომელშიც დაიბეჭდა კონფერენციაზე წარმოდგენილი მოხსენებები. 

მათგან ჩამოვთვლით სტატიებს, რომლებშიც ასახულია ისრაელის ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური 

საკითხები [2]. 

აღსანიშნავია პროფესორების, სპეციალისტების და ბიზნესმენების მოხსენებები: 

1. თ. ბერიძე. სტუდენტური ცენტრი “იდეას” საქმიანობა ისრაელის ეკონომიკის კვლევის სფეროში; 

2. A.Gagulashvili, V.Gogaladze, R.Albin (Israel). Netafim Georgia - Provider of Agribusiness Recent Technologies; 

3. გ. შიხაშვილი, ნ. ქიტიაშვილი. ისრაელის მიწათსარგებლობის ბიბლიური ასპექტები. 
აღვნიშნავთ სტუდენტთა გუნდურ მოხსენებებს: 

1. ნ. აბრამიშვილი, ი. სვანიძე. ლ. ტეფნაძე, ი. ჯანაშვილი. სახელმწიფო პროგრამების როლი სოფლის 
მეურნეობის განვითარებაში (საქართველოსა და ისრაელის მაგალითზე); 

2. თ. ბერიძე, გ. კალაიჯიშვილი, ჯ. ოქრომჭედლიშვილი,ზ. წითლაური. საირიგაციო და სასათბურე 
მეურნეობების განვითარება საქართველოსა და ისრაელში; 

3. ნ. კახიძე, ი. შენგელია, ვ. ჭარაია. მევენახეობა-მეღვინეობის განვითარება ისრაელში. 
III საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის - „საქართველო-ისრაელის 

ურთიერთობები: ტრადიციული და ახალი ტექნოლოგიების ორგანიზაცია და მართვა” (თბილისი, თსუ, ISET, 

2016 წლის 17-18 მაისი) თანაორგანიზატორები იყვნენ: თსუ-ის ადმინისტრაცია; თსუ-ის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი; ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა - ISET; სტუდენტური ცენტრი „იდეა“; ისრაელის 

საელჩო საქართველოში; ისრაელის კომპანია „ნეტაფიმ-საქართველო“; აუდიტორული ფირმა „ბაკაშვილი და 

კომპანია“. კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ისრაელის, აშშ-ის და უკრაინის უნივერსიტეტების პროფე-

სორები და სტუდენტები, სპეციალისტები და ბიზნესმენები.  
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შრომების კრებულში დაიბეჭდა კონფერენციაზე წარმოდგენილი მოხსენებები. მათგან აღვნიშნავთ მა-

სალას, რომელშიც ასახულია ისრაელის ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური საკითხები [3].  

აღსანიშნავია პროფესორების, სპეციალისტების და ბიზნესმენების მოხსენებები: 

1. R. Albin, H. Bar (Israel). Traditional Model of Responsibility vs. Corporate Social Responsibility;

2. A.Gagulashvili, V.Gogaladze (Israel). Netafim Technologies in Service of Food Security of Georgia;

3. გ. შიხაშვილი, ნ. ბაკაშვილი. სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის და მართვის ტრადიციული

ტექნოლოგიები ბიბლიის მიხედვით.

აღვნიშნავთ, აგრეთვე სტუდენტთა შემდეგ გუნდურ მოხსენებებს: 
1. ნ. აბრამიშვილი, ტ. ზარანდია, ი. სვანიძე, ლ. ტეფნაძე. სამეცნიერო კვლევებისა და მაღალტექ-

ნოლოგიური განვითარების სახელმწიფო პოლიტიკა საქართველოსა და ისრაელში; 

2. დ. ბასილაია, თ. ბიბილაშვილი, ნ. დვალიშვილი, ნ. თოდუა, თ. ჩუბინიძე. ტრადიციული და

თანამედროვე სამოსელის წარმოების ტექნოლოგიები საქართველოსა და ისრაელში; 

3. ს. ბერიაშვილი, მ. მჭედლიძე, ტ. ძნელაძე, ი. ჯანაშვილი. მზის ენერგეტიკის ორგანიზაცია ისრაელსა

და საქართველოში; 

4. თ. ბერიძე, შ. გაბადაძე, ჯ. ოქრომჭედლიშვილი, ვ. ჭარაია. ისრაელის მიერ საქართველოში

განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და მათი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე; 

5. შ. გოგიძე, გ. ბოლქვაძე, ს. სანიკიძე, ლ. შუღლიაშვილი. ენერგოსისტემების განვითარება საქარ-

თველოსა და ისრაელში; 

6. თ. თაქთაქიშვილი, ქ. კორძაძე, ი. მურცხვალაძე, ნ. ხარისთვალაშვილი. ტექნოლოგიური

ინკუბატორების როლი ისრაელის სოფლის მეურნეობაში; 

1. ა. კიკვაძე, გ. კურატიშვილი, მ. მარსაგიშვილი, მ. ქვრივიშვილი. მმართველობითი ტექნოლოგიების

ორგანიზაცია ისრაელის კიბუცებში. 

I საერთაშორისო სტუდენტური საზაფხულო სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლის - “საქართველო-

ისრაელის ურთიერთობები: ახალი ტექნოლოგიების მართვა ურბანულ და აგრარულ სექტორებში” (ბათუმი, 

გონიო. 2-9 აგვისტო, 2017), რომელიც მიეძღვნა საქართველოსა და ისრაელს შორის დიპლომატიური 

ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავს, თანაორგანიზატორები იყვნენ: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თსუ; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბსუ); თბილისის მერია; 

ისრაელის საელჩო საქართველოში; ისრაელის ფირმა „ნეტაფიმ-საქართველო“; თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი; სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „იდეა“; ბსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი; ბსუ სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „ახალი ხედვა“. 

შრომების კრებულში დაიბეჭდა საზაფხულო სკოლაზე წარმოდგენილი მოხსენებები. მათგან აღვნიშნავთ 

მასალას, რომელშიც ასახულია ისრაელის ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური საკითხები [4]. 

აღსანიშნავია პროფესორების, სპეციალისტების და ბიზნესმენების მოხსენებები: 

1. A.Gagulashvili, V. Gogaladze (Israel). Role of Agricultural Technologies in Economic Development;

2. A.Gagulashvili, V. Gogaladze (Israel). The role of “Netafim-Georgia” in the implementation of agro-

technologies in Georgia;

3. R.Albin (Israel). Collective responsibilities;

4. თ. ბერიძე. საქართველოს და ისრაელის სოფლის მეურნეობა: რეტროსპექტივა და დღევანდელობა;

5. დ. ნარმანია. თანამედროვე საინფორმაცვიო ტქნოლოგიები ურბანულ სექტორში;

6. გ. შიხაშვილი. თსუ სტუდენტური ცენტრი „იდეას“ საქმიანობა საქართველო-ისრაელის ეკონომიკის

კვლევის სფეროში;

7. ე. ხარაიშვილი. საქართველოსა და ისრაელში სოფლის მეურნეობის განვითარების შედარებითი

ანალიზი;

8. ჯ. ხარიტონაშვილი. კოოპერაციული მოძრაობის ფორმები ისრაელის სოფლის მეურნეობაში და მისი

გაზიარების პერსპექტივები საქართველოში.

აღვნიშნავთ სტუდენტთა გუნდურ მოხსენებებს: 

1. T. Raz, A. Elias (Israel). Cannabies Technologies.
2. მ. თედიაშვილი, მ. მჭედლიშვილი, ნ.თოდუა. ტურიზმის განვითარების ორგანიზაციული საკი-

თხები იერუსალიმსა და თბილისში;
3. ნ. ფირალიშვილი, თ. ჩუბინიძე, შ. გაბადაძე. ურბანული სექტორის მართვა ისრაელსა და საქარ-

თველოში;
4. მ. ქვრივიშვილი, გ. კურატიშვილი, გ. ჯანვერდაშვილი, ტ. ძნელაძე. ისრაელის ინოვაციური ტექ-

ნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში და საქართველო.
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საერთაშორისო აკადემიური სემინარი ისრაელის ბენ-გურიონის უნივერსიტეტის (ბგუ) 
ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტზე 

2018 წლის იანვრის ბოლოს ძალაში შევიდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი თსუ-სა და ბგუ-ს შორის, 

რომლის ფარგლებში დაიგეგმა და ა/წ 10-15 მარტს ბგუ-ში ჩატარდა საერთაშორისო აკადემიური სემინარი 

ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალურ საკითხებზე. 

ბგუ ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტთან ერთად, სემინარის თანაორგანიზატორობის ფუნქცია 

შეასრულეს თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტმა და სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების 

ცენტრმა „იდეამ“. 

სემინარის განმავლობაში თსუ-ის მხრიდან მოხსენებებით გამოვიდნენ: პროფ. თ. ბერიძე („გარდამავალი 

ეკონომიკის ხარისხობრივი და რაოდენობრივი განსაზღვრა – კვლევის მეთოდოლოგიური პრინციპები“); 

პროფ. დ. ნარმანია („საქართველო-ისრაელის რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობა: განვითარების 

ადმინისტრირება”); პროფ. ე. ხარაიშვილი („სოფლის მეურნეობის განვითარების შედარებითი ანალიზი 

საქართველოსა და ისრაელში“); პროფ. ე. მექვაბიშვილი („საქართველოს სოფლის მეურნეობის საექსპორტო 

პოტენციალი: თანამედროვეობა და პერსპექტივები“) და პროფ. ი. ხელაშვილი („მდგრადი ტურიზმის 

განვითარება საქართველოში: პოტენციალი და პრობლემები“).  

სტუდენტთა კოლოკვიუმზე (მოდერატორი – ასოც. პროფ. გ. შიხაშვილი) მოხსენებებით გამოვიდნენ 

სტუდენტური გუნდები: 1) მ. მჭედლიშვილი, მ. ქვრივიშვილი („ისრაელის ეკონომიკისა და ბიზნესის კვლევა 

სტუდენტურ ცენტრ „იდეაში“); 2) ნ. თოდუა, ს. სახვაძე („ისრაელის ეკონომიკური სასწაულები“); 3) თ. 

ჩუბინიძე, მ. შვანგირაძე, ა. ყუბანეიშვილი („მევენახეობა და მეღვინეობა საქართველოში – წარსული, აწმყო, 

მომავალი“). გამართული დისკუსიის დროს გამოითქვა მოსაზრებები ბგუ-ში, ცენტრი „იდეას“ ანალოგიური 

სტუდენტური ცენტრის ჩამოყალიბებისა და მომავალი ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ. 

მთლიანობაში, ბენ-გურიონის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტზე ჩატარებული 

აკადემიური სემინარი იყო მეტად საინტერესო, შემოქმედებითი და წარმატებული. მოხდა მნიშვნელოვანი 

სამეცნიერო-სასწავლო გამოცდილების გაზიარება, დაისახა სამომავლო ურთიერთობების გეგმები, რაც 

უთუოდ წაადგება ორივე უნივერსიტეტის ნაყოფიერ თანამშრომლობას. 

ზემოაღნიშნული სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები, საზაფხულო სკოლა და აკადემიური 

სემინარი ცენტრი “იდეას” კვლევითი საქმიანობის შემადგენელი ნაწილია და მისი მიზნების განხორციელებას 

ემსახურება. 

სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი "იდეას" ისრაელის ეკონომიკისა და ბიზნესის კვლე-

ვის პროგრამის განხორციელების შედეგად: 

• მნიშვნელოვნად შეეწყობა ხელი საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და მართვის 

ოპტიმალური მოდელის შემუშავების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლების კვლევას და 

პრაქტიკულ საქმიანობაში მის რეალურ დანერგვას; 

• მიზანშეწონილი და შესაძლებელი გახდება შესაბამისი სასწავლო არჩევითი დისციპლინების (მაგ. 
“ისრაელის ეკონომიკა და საქართველო“, “სამეურნეო-მმართველობითი საქმიანობის ებრაული მო-

დელი“, “ქართულ-ებრაული ბიზნეს-ურთიერთობები“, “კიბუცების და მოშავების ეკონომიკა და 

მართვა“ და სხვ.) შემოღება საქართველოს ეკონომიკური პროფილის უმაღლეს სასწავლებლებში; 

• გზა გაეხსნება სამეცნიერო და სტუდენტური გაცვლითი პროგრამების ფართო მასშტაბით 

განხორციელებას; 

• გაფართოვდება თემატური სამეცნიერო-პრაქტიკული პროექტების (კონფერენციების, სიმპოზიუ-

მების, საზაფხულო/ზამთრის სკოლების, სემინარების და სხვ.) განხორციელების შესაძლებლობები; 

• გაღრმავდება ქართველ და ებრაელ ბიზნესმენთა საქმიანი და მეგობრული ურთიერთობები. 

ყოველივე ეს კი ძალიან წაადგება ისრაელ-საქართველოს ეკონომიკური, დიპლომატიური, სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო და კულტურული ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას.  

მთლიანობაში, თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური კვლევებისა და 

პროექტების ცენტრ „იდეას“ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანალიზი თვალნათლივ გვიჩვენებს მის ინი-

ციატივიანობას, ინოვაციურობას, მრავალფეროვნებას, შედეგიანობას და მომავალი გეგმების განხორციელების 

დიდ პერსპექტიულობას. 
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ლიტერატურა: 

1. შრომების კრებული I საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციისა - „საქართველო-

ისრაელის ურთიერთობები: მწვანე ეკონომიკის მართვა” (2014 წლის 14-17 ივლისი, მესტია). თსუ გამომცემლობა,

2014, 161 გვ.;

2. შრომების კრებული II საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციისა „საქართველო-

ისრაელის ურთიერთობები: აგრობიზნესის ორგანიზაცია და მართვა” (სიღნაღი, 20-21 სექტემბერი, 2015). თსუ

გამომცემლობა, 2015, 91 გვ.;

3. შრომების კრებული III საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციისა „საქართველო-

ისრაელის ურთიერთობები: ტრადიციული და ახალი ტექნოლოგიების ორგანიზაცია და მართვა” (თსუ, ISET,

2016 წლის 17-18 მაისი). თსუ გამომცემლობა, 2016, 120 გვ.;

4. შრომების კრებული I საერთაშორისო სტუდენტური საზაფხულო სამეცნიერო-პრაქტიკული სკოლისა - “საქარ-

თველო-ისრაელის ურთიერთობები: ახალი ტექნოლოგიების მართვა ურბანულ და აგრარულ სექტორებში“

(ბათუმი, გონიო. 2-9 აგვისტო, 2017). ცენტრი „იდეას“ სამეცნიერო-პრაქტიკულ ჟურნალში, #1, 2017, თსუ გამომ-

ცემლობა, 129 გვ.;

5. საერთაშორისო აკადემიური სემინარი ბენ-გურიონის უნივერსიტეტის (ისრაელი) ბიზნესისა და მენეჯმენტის

ფაკულტეტზე. ჟურნ. „ეკონომიკა და ბიზნესი“, #1, 2018, გვ. 206-208.

Research on Current Issues of Israeli Economics and Business in the Student Center "Idea" 

Giorgi Shikhashvili 
Doctor of Economics  

Invited professor at TSU,  
Director of the Student Center IDEA 

S u m m a r y

The main purpose of Student research and projects center IDEA TSU is to support upgrading the level of stu-
dents’ knowledge and science-research work. 

Since 2013, the Center has been working on Scientific-practical research program by the name: „Georgia-Israel 
economical relations and their development perspectives“. 

Within the framework of the Scientific-practical research program, together with co-organizers, the Center has 
implemented the following international projects: 3 scientific-practical conference, summer school in Georgia and 
Academic seminar at Israel's Ben Gurion University. 

The analysis of scientific-research activities of the Center IDEA shows a lot of its initiative to innovation, diver-
sity, efficiency and great perspective of future plans. 

Keywords: The student Center IDEA; Purposes of research program; Research Sector; Scientific-practical Confer-
ence;. Scientific-practical Summer school; Academic Seminar; Proceedings of scientific papers. 


