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დღის წესრიგი

რეგისტრაცია

კონფერენციის გახსნა

მისალმება

პლენარული სხდომა

შესვენება 15 წუთი

პლენალური სხდომის გაგრძელება

შესვენება (ლანჩი)

 მუშაობა სექციებში – თემატური პრობლემების 

განხილვა მრგვალი მაგიდის ფორმატში

შეჯამება და კონფერენციის დახურვა

რეგლამენტი (მოხსენება 10 წუთი, დისკუსია 2 წუთი)

9:30 - 10:00

10:00

10:30

12:00

12:15

14:00

15:00

17:00

თბილისი, ქორთიარდ მარიოტი, 

საკონფერენციო დარბაზი 2, 30 ივნისი
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Agenda

Registration

Opening of the Conference

Welcome Speech

Plenary Session

Coffee Break 15 minutes 

Continuation of the Plenary Session

Break (lunch)

 Work in Sections – Discussion of Thematic Problems in 

Roundtable format

Summarizing and Closure Conference

Regulation (Report 10 min. Discussion – 2 min)

9:30 - 10:00

10:00

10:30

12:00

12:15

14:00

15:00

17:00

Conference Venue: Meeting Room 2. 

Courtyard Tbilisi Marriott, June 30
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საორგანიზაციო-ადმინისტრაციული კომიტეტი
�� ლაშა კანდელაკიშვილი (თავმჯდომარე) – ევროპის უნივერსიტეტი

�� გოჩა თუთბერიძე (თავმჯდომარის მოადგილე) – ევროპის უნივერსიტეტი

�� ვახტანგ ქავთარაძე (თავმჯდომარის მოადგილე) – ევროპის უნივერსიტეტი

�� გივი ბედიანაშვილი (თავმჯდომარის მოადგილე) – ევროპის უნივერსიტეტი

�� თამარ ზარგინავა – ევროპის უნივერსიტეტი

�� მაია ხურცილავა – ევროპის უნივერსიტეტი

�� ლაშა ჩახვაძე – ევროპის უნივერსიტეტი

�� გივი ბაქრაძე – ევროპის უნივერსიტეტი

კონფერენციის სამეცნიერო-საორგანიზაციო კომიტეტი
მეცნიერებათა დოქტორები, აკადემიური დოქტორები, პროფესორები და 

ასოცირებული პროფესორები„

�� გოჩა თუთბერიძე – ეუ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

�� გივი ბედიანაშვილი – ესუ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

�� რამაზ აბესაძე – ეუ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი 

�� ალექსანდრე აპლაკოვი – ეუ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

�� ეკა დევიძე – ეუ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

�� ლია ჩარექიშვილი – ეუ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

�� გივი ბაქრაძე – ეუ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი 

�� თეა თოდუა – ეუ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

�� გოჩა თოდუა – ეუ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

�� გივი ფიფია – ეუ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

�� ნათია ხორგუაშვილი – ეუ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

�� მარიამ ჩაჩუა. – ეუ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

�� ლაშა ჩახვაძე – ევროპის უნივერსიტეტი

კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფი
�� ნინო გადილია

�� თამარ ჭყოიძე

�� ნათია როსტომაშვილი (ხელმძღვანელი)

�� ნათია ბერაძე

�� მარიამ კაპატაძე
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Organizational-Administrative Committee
�� Lasha Kandelakishvili (Chairman) – European University

�� Gocha Tutberidze (Deputy Chairman) – European University

�� Vakhtang Kavtaradze (Deputy Chairman) – European University

�� Givi Bedianashvili (Deputy Chairman) – European University

�� Tamar Zarginava – European University

�� Maia Khurtsilava – European University

�� Lasha Chakhvadze – European University

�� Maia Khurtsilava – European University

Scientific-organizing committee of the conference
Doctors, academic doctors, professors and associated professors

�� Gocha Tutberidze – EU Business and Technology Faculty

�� Givi Bedianashvili – EU Business and Technology Faculty 

�� Ramaz Abesadze – EU Business and Technology Faculty

�� Alexander Aplakov – EU Business and Technology Faculty

�� Eka Devidze – EU Business and Technology Faculty

�� Lia Charekishvili EU Business and Technology Faculty

�� Givi Bakradze – EU Business and Technology Faculty

�� Tea Todua – EU Business and Technology Faculty

�� Gocha Todua – EU Business and Technology Faculty

�� Givi Pipia – EU Business and Technology Faculty

�� Natia Khorguashvili – EU Business and Technology Faculty

�� Mariam Chachua – EU Business and Technology Faculty 

�� Lasha Chakhvadze – European University

Conference Organizing Group
�� Nino Gadilia

�� Tamar Chkoidze

�� Natia Rostomashvili (head)

�� Natia Beradze

�� Mariam Kapatadze
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პლენარული სხდომა

Plenary Session

პლენალური სხდომის ხელმძღვანელები:
გოჩა თუთბერიძე, გივი ბედიანაშვილი
Heads of the Plenary Session: 
Gocha Tutberidze, Givi Bedianashvili

გივი ბედიანაშვილი – ცოდნის ეკონომიკის ფორმირება და ინოვაციური 

სამეწარმეო პოლიტიკა: ინსტიტუციური ასპექტი

Givi Bedianashvili – Formation of Knowledge Economy and Innovative Entrepreneurial 

Policy: Institutional Aspect

იზეტ ზექირი, ფიტიმ დიარი, სადრი ალიჯი – ინფორმაციის როლი ფინანსური 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში: თეორიული ხედვა

Izet Zeqiri, Fitim Deari, Sadri Aliji – The role of information in financial decision making 

process: A theoretical view

მიხეილთოქმაზიშვილი – მცირე ქვეყნების ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები

Mikheil Tokmazishvili – Tendencies of development of economies of small countries

ინტა ოსტროვსკა, დიმიტრი ოლენოვიჩი – მდგრადი განვითარების შეფასება: 

ლატგალის რეგიონის მაგალითზე

Inta Ostrovska, Dmitrijs Oļehnovičs – Smart Development Assessment in Latvia: The 

example of Latgale region

გოჩა თუთბერიძე – ეკონომიკური ზრდის აქტუალური პრობლემები

Gocha Tutberidze – Actual Problems of Economic Growth
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იოსებ ქართველიშვილი, თეა თოდუა – უსადენო ქსელების უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის საკითხები  

Ioseb Kartvelishvili, Tea Todua – Issues of security of wireless networks

მიხეილ ჩიკვილაძე – გადასახადის გადახდა, გადანაწილება, ანალიზი და 

ადმინისტრირების სრულყოფა  

Mikheil Chikviladze – Payment, redistribution, analysis and improvement of administration

ჯეტონ მაზლამი, აიზეტ ზაქირი, ბრაიკენდ აზირი – მაკედონიის რესპუბლიკის 

ხელისუფლების მიერ 2008 წლის კრიზისის მართვა და მისი ზეგავლენა ბიზნესსექტორზე

Jeton Mazllami, Izet Zeqiri, Brikend Aziri – Managing the 2008 financial crisis in the Republic 

of Macedonia by the Government and its impact in the business sector 

ნიკოლოზ ბაკაშვილი – ბიზნესი და აუდიტი გლობალიზაციის პროცესში

Nikoloz Bakashvili – Business and audit in the process of globalization

ოქსანა ჩებირიაკო – საბიუჯეტო სისტემა და ბიუჯეტშორისი ტრანსფერები უკრაინაში

Oksana Cheberyako – The Budget System and Inter-budget Transfers in Ukraine

ციცინო ძოწენიძე, ანა კირიაკიდი – ევოლუციური ეკონომიკა და სამეცნიერო 

პარადიგმების კონკურენცია

Tsitsino Dzotsenidze, Anna Kiriakidi – Evolutionary economics and the competition between 

scientific paradigms

მურმან კვარაცხელია – სიღარიბის  საკითხისათვის  საქართველოში

Murman Kvaratskhelia – Poverty issue in Georgia

ბადრი გეჩბაია – კლასტერები, როგორც აგრობიზნესის განვითარების ფაქტორიდა 

მისიჩამოყალიბების პირობები

Badri Gechbaia – Clusters as a factor of agribusiness development and conditions of its 

formation
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შოთა შაბურიშვილი – ინკლუზიური ბიზნესის განვითარების თავისებურებები 

გლობალიზაციის პირობებში 

Shota Shaburishvili – The peculiarities of inclusive business development under 

globalization

მაია ჭანია – სოციალურ-ეკონომიკური უსაფრთხოება და მასთან 

დაკავშირებული პრობლემები საქართველოში

Maia Chania – Georgian Social-Economic Safety and Problems Connected To It

გივი ბაქრაძე – ფინანსური აღრიცხვის და განაწილებული მოგების დაბეგვრის 

პროცედურული საკითხები 

Givi Bakradze – Procedural issues of taxation of financial accounting and distributed 

profit

ქეთევან გოლეთიანი – საქართველოს სატრანსპორტო-ლოგისტიკურ სისტემაში 

არსებული პრობლემები და მათი დაძლევის გზები

Ketevan Goletiani – Problems existing in the transport-logistic system of Georgia and the 

ways to overcome them 

ლაშარი ქურდაშვილი – საერთაშორისო ტურისტულ კომპანიებში 

ადამიანისეული კაპიტალის ეფექტიანობის გაზრდის გზები

Lashari Kurdashvili – Ways to enhancing the effectiveness of human capital in 

international tourist companies
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პირველი სექცია

Section One
თეორია, მეთოდოლოგია, მაკროეკონომიკა, ფინანსები და 
სისტემური პრობლემები
Theory, methodology, macroeconomics, finances and 
systemic problems
პირველი სექციის ხელმღვანელები: მიხეილ თოქმაზიშვილი; მაია ჭანია

Heads of ferst section: Mikheil Tokmazishvili; Maia Chania

გოჩა თუთბერიძე, გივი რაქვიაშვილი, ქეთევან ფიფია – საზოგადოების ეკონომიკური 

სტრუქტურის რაოდენობრივი მაჩვენებლების გამოთვლის თეორიული საფუძვლები

Gocha Tutberidze, Givi Rakviashvili, Qetevan Pipia – Theoretical basics of calculating 

quantitative indicators of economic structure of society

ლიუდმილა დემიანენკო – უკრაინის თანამედროვე საგადასახადო სისტემა: 

რეფორმის შესაძლებლობები?

LiudmylaDemydenko– Modern tax system of Ukraine: possibilities of reforming?“

რამაზ ფუტკარაძე – ევროპული ინტეგრაცია და საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები

Ramaz Putkaradze – European Integration and Challenges to the Economy of Georgia

თინათინ გუგეშაშვილი – Brexit-ი და ევროპის ფინანსური სისტემა

Tinatin Gugeshashvili – Brexit and European Financial System

ნანა ბენიძე – აქტუარული მეცნიერების როლი ფინანსურ ანალიზსა და გლობალურ 

ეკონომიკაში

Nana Benidze – Actuarial Science and The Role of Financial Analysis in the Global Economy
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ნანა ნადირაშვილი, ლელა ინასარიძე – რეგიონული საწარმოების მარკეტინგში 

სინერგეტიკული მიდგომის  დასაბუთება

Nana Nadirashvili, Lela Inasaridze – Approval of Synergistic approach in marketing of 

regional enterprises

ლამარაქოქიაური – ლარის დევალვაციის შეჩერების კომპლექსური გზის 

ძიებაში საქართველოში

Lamara Qoqiauri – In search of a complex road to stop Lari devaluation in Georgia

ლელა კამლაძე – ინტერესთა კონფლიქტი ევროკავშირის ფონდების მართვის 

ნებისმიერ მმართველობით დონეზე

Lela Kamladze – Conflicts of Interest at any governance level of the management of EU Funds

ნათელა ვაშაკიძე, დეზდემონა მაღლაკერიძე – ფინანსური ინსტრუმენტები და 

ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესები

Natela Vashakidze, Dezdemona Maglakelidze – Financial instruments and the EU State aid rules

ნინო ქავთარაძე – განვითარებად ქვეყნებში თანამედროვე ბანკის სისტემის 

ძირითადი პრობლემა

Nino Kavtaradze – The Main Problem of Modern Bank System of Developing Countries

რეგინა დემიანიუკი – ლოგისტიკური მომსახურების ევროპული ბაზრის 

ლიდერთა იდენტიფიკაცია და ამოცანები

Regina Demianiuk – Identification and Characteristics of the Leaders of the European 

Market of Logistic Services

მერაბ ვანიშვილი, ლექსოლემონჯავა – თანამედროვე საბიუჯეტო 

კლასიფიკაცია – საქართველოს საჯარო ფინანსების სისტემაში 

Merab Lemonjava, Lekso Lemonjava – Modern Budget Classification – in the Public 

Finance System of Georgia
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მადონა გელაშვილი – გლობალიზაციის გამოწვევები და საქართველოს 

სავაჭრო ურთიერთობები

Madona Gelashvili – Globalization challenges and Georgian trade relations

ამბროსი გრიშიკაშვილი – XX საუკუნის ირანის პოლიტიკურ-ეკონომიკური 

ისტორია თანამედროვე პრობლემატიკის კონტექსტით

Ambrosi Grishikashvili – The political and economic history of Iran in the 20th century with 

the context of modern problems

ნაზი გვარამია – ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის თავისებურებები 

კომერციულ ბანკებში

Nazi Gvaramia – Accounting and auditing features of commercial banks

ლია პიტიურიშვილი – საქართველოს სავალუტო ბაზარი: პრობლემები და 

პერსპექტივები

Lia Pitiurashvili – Georgia Currency Market: Problems and Prospects

თინათინ მეძმარიაშვილი – საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების 

პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები

Tinatin Medzmariashvili – Main directions of the state procurement policy of Georgia
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მეორე სექცია

Section two
განათლება, ტექნოლოგიები, ინფორმაცია, კომუნიკაცია 
და ტურიზმი გლობალიზაციის პირობებში
Education, technology, information, communication and 
tourism in terms of globalization
მეორე სექციის ხელმღვანელები:  ბადრი გეჩბაია; თეა მუნჯიშვილი

Heads of Second section: Badri Gechbaia; Tea Munjishvili

ოლიონა დობროტვორი – მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება

Olena Dobrotvor – Improvement of teachers qualifications

თეა მუნჯიშივილი – ფინანსური ანალიზის სწავლება  ფინანსური სიმულატორის 

დახმარებით

Tea Munjishvili – „Financial analysis” training with financial simulator

დავით ლოლუა – ენერგოდამზოგავი, ეკოლოგიური, განთავსების საშუალებების 

ჩართვა სასოფლო ტურიზმში

David  Lolua – Involvement of Energy-saving, Ecological Facilities in Rural  Tourism

მაია აზმაიფარაშვილი – ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული ტენდენციები

Maia Azmaiparashvili – Strategic trends in tourism development

თამარ ბერიძე, მედეა ჭელიძე, დავით ბიბიჩაძე – წარმატებისა და დროის 

მენეჯმენტის საკითხის შესახებ

Tamar Beridze, Medea Chelidze, Davit Bibichadze – On the issue of success and time 

management

 



17

ირმა დიხამინჯია – პროფესიული პრაქტიკა, როგორც მომავალი თანამედროვე 

სპეციალისტის ფორმირების ეტაპი

Irma Dikhaminjia – Professional practice, as a stage of formation of a future modern specialist

რამაზ (ისაკო)მეფარიშვილი – შოთა რუსთაველის მსოფლმხედველობა და 

გლობალიზაციის კულტურული პარადიგმები

Ramaz (Isac) Meparishvili – Shota Rustaveli’s outlook and cultural paradigms of globalization

გიული გიგუაშვილი – ტურიზმი, საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სექტორი

Giuli Giguashvili – Tourism an important sector of Georgia’s economy

ირმა ასლანიშვილი – ახალი ინოვაციური ბიზნესმოდელი ICT ტექნოლოგიებისთვის

Irma Aslanishvili – New Innovative Business Model for ICT Technologies

ფიქრია თორია – ინგლისური ენა როგორც კომუნიკაციის რესურსი 

გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში

Pikria Toria – English Language as an effective resource of communication in modern 

globalization

დარეჯან ხათუნა ჯინჭარაძე – გლობალიზებულ სამყაროში ინგლისური ენის 

გავრცელების გეოგრაფიული თავისებურებები

Darejan Katuna Jintcharadze – Geographic Peculiarities of Spreading English Language in 

the Globalized World

დარეჯან ბიწაძე, ია გოდერძიშვილი – სატრანსპორტო კომპანიების 

ანტიკრიზისული მართვის ეფექტიანობისა და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლების მიმართულებათა მათემატიკური მოდელის დამუშავება და შეფასება

Darejan Bitsadze, Ia Goderdzishvili – Elaboration and Assessment of Mathematical Model 

of anti – crisis efficient management and Product Competitiveness in   Logistics  and Public 

transport
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ლუარა გვაჯაია – პერსონალის შრომითი საქმიანობის შეფასება კადრების 

მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი ფუნქცია

Luara Gvajaia – Assessment of the workforce’s activities is an important function of staff 

management

ნინო ლეთანძე – ტურიზმი და ფინანსური რისკები

Nino Letandze – Tourism and financial risks

დოდო ჭუმბურიძე – განათლებისა და კულტურის სფეროს ორგანიზაციების 

მენეჯერთა საერთო კავშირები 

Dodo Chumduridze – Common Union of Education and Culture Organizations Managers

მანანა ალადაშვილი – ტურიზმი, გლობალიზაცია და მდგრადი განვითარება

Manana Aladashvili – Tourism, globalization and sustainable development
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ინფორმაცია მომხსენებლების შესახებ

The information about the speakers

პლენარული სხდომა

Plenary Session

გოჩა თუთბერიძე – ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ევროპის 

უნივერსიტეტის პროფესორი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის 

დეკანი, პრორექტორი, საქართველო

Gocha Tutberidze – Doctor of Economic Sciences, European University Professor, Dean 

of the Faculty of Business and Technology, Vice-Rector, Georgia

გივი ბედიანაშვილი – ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ევროპის 

უნივერსიტეტის პროფესორი, გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური 

პრობლემების კვლევის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველო

Givi Bedianashvili – Doctor of Economic Sciences, European University Professor; 

Director of the Institute for Research of Economic and Social Problems of Globalization, 

Academician of the Academy of Economic Sciences of Georgia

იზეტ ზექირი – Ph.D., სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის 

პროფესორი, ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანი, მაკედონიის 

მეცნიერებათა და ხელოვნებათა აკადემიის ასოცირებული წევრი, მაკედონია

Izet Zeqiri – Ph.D., Full Professor/Dean of the Faculty of Business and Economics, South 

East European University; Associate Member of the Macedonian Academy of Sciences 

and Arts, Macedonia
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ფიტიმ დიარი – Ph.D., სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ 

პროფესორი, ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი, მაკედონია

Fitim Deari – Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Business and Economics, South East 

European University, Macedonia

სადრი ალიჯი – Ph.D., სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ 

პროფესორი, ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი, მაკედონია

Sadri Aliji – Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Business and Economics, South East 

European University, Macedonia

მიხეილ თოქმაზიშვილი – ეკონომიკურ მცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს 

საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო

Mikheil Tokmazishvili – Doctor of Economic Sciences, Professor St. Andrew the First-

Called Georgian University of the Patriarchate of Georgia, Associate Professor Ivane 

Javakhishvili Tbilisi state University, Georgia

თეა თოდუა – ტექნიკისაკადემიური დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტის 

პროფესორი, საქართველო

Tea Todua  – Doctor of Technics, Professor of European Teaching University, Georgia

მიხეილ ჩიკვილაძე – ეკონომიკის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო

Mikheil Chikviladze – Doctor of Economics, Associate Professor of Ivane Javakhishvili 

Tbilisi State University, Georgia

ინტა ოსტროვსკა – პედაგოგიკის დოქტორი, დაუგავპილსის უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი, ლატვია

Inta Ostrovska–Doctor of Pedagogy, Associated Proffessorof Daugavpils University, Latvia
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დიმიტრიეს ოლენოვიკს – ისტორიის მაგისტრი, დაუგავპილსის უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ლატვია

Dmitrijs Oļehnovičs–Magister of history,Deputy Dean of the Faculty of Humanities and Social 

Sciences at Daugavpils University,, Latvia

ჯეტონ მაზლამი – Ph.D., სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ 

პროფესორი, ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი, მაკედონია

Jeton Mazllami – Ph.D., Assistant Professor, Faculty of Business and Economics, South East 

European University, Macedonia

ბრაიკენდ აზირი – Ph.D. ტეტოვოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი, ეკონომიკის ფაკულტეტი, მაკედონია

Brikend Aziri – Ph.D, Associate Professor, Faculty of Economics, Tetovo STU, Macedonia

ნიკოლოზ ბაკაშვილი – ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, შპს  

აუდიტორული ფირმა „ბაკაშვილი და კომპანიი“-ს დირექტორი, საქართველოს 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა და ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიების აკადემიკოსი, 

საქართველო

Nikoloz Bakashvili  – Doctor of Economic Sciences, Professor, Director of LTD Audit Firm 

“Bakashvili and Company”, Academician of the Academies of  Economic and Business 

Sciences of Georgia, Georgia

ოქსანა ჩებირიაკო – Ph. D. ეკონომიკაში, ისტორიის დოქტორი, ტარას შევჩენკოს 

სახელობის კიევის ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორი, უკრაინა

Oksana Cheberyako – Ph. D. in Economics, Doctor of Historical Science, Professor Taras 

Shevchenko NationalUniversity of Kyiv, Ukraine

ციცინო ძოწენიძე – PhD ეკონომიკაში, აკაკი წერეთლის სახელობისქუთაისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

Tsitsino Dzotsenidze – PhD in economics, Akaki TsereteliKutaisi State University, Georgia
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ანა კირიაკიდი – საზოგადოებრივი ადმინისტრირების მაგისტრი, აკაკი 

წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო

Anna Kiriakidi –MA in public administrationAkaki Tsereteli Kutaisi State University, Georgia

მურმან კვარაცხელია – ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველოს ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველო

Murman Kvaracxelia – Doctor of Economic Sciences, Professor of Sokhumi State 

University, Academician of Georgian Academy of Economic Sciences, Georgia

ბადრი გეჩბაია – ეკონომიკის დოქტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ბიზნესის 

ადმინისტრირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ეკონომიკური კვლევების 

ეროვნული ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა 

აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველო

Badri Gechbaia – Doctor of Economics, Associate Professor of Batumi Shota Rustaveli 

State University, Head of Business Administration Department, Director of the National 

Institute of Economic Research,Vice-President of Academy of Business sciences  of 

Georgia, Georgia

შოთა შაბურიშვილი – ეკონომიკის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო

Shota Shaburishvili – Doctor of Economics, Associate Professor of Ivane Javakhishvili 

Tbilisi State University, Georgia

მაია ჭანია – ეკონომიკის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასისტენტ-პროფესორი, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო

Maia Chania – Doctor of Economics, Assistant Professor of Sokhumi State University, 

Associate Professor of the David Aghmashenebeli University of Georgia, Georgia
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გივი ბაქრაძე – ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი, ფინანსური სამსახურის ხელმძღვანელი, საქართველო

Givi Bakradze – Doctor of Business Administration, Associate Professor of European 

University, Head of Financial Service, Georgia

ქეთევან გოლეთიანი  – ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, ბათუმის ნავიგაციის 

სასწავლო უნივერსიტეტის ლოგისტიკის დეკანი, საქართველო

Ketevan Goletiani – Doctor of Economics, Professor, Dean of the Faculty of Logistics, 

Batumi Navigation Teaching University, Georgia

იოსებ ქართველიშვილი – ტექნიკის აკადემიური დოქტორი, ევროპის 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო

Ioseb Kartvelishvilii – Doctor of Technics, Associate Professor of European Teaching 

University

ლაშარი ქურდაშვილი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორანტი

Lashari Kurdashvili – PhD Student of Business Administration at Ivane Javakhishvili Tbilisi 

state University, Georgia

პირველი სექცია

Section One
თეორია, მეთოდოლოგია, მაკროეკონომიკა, ფინანსები და სისტემური პრობლემები

Theory, methodology, macroeconomics, finances and systemic problems

გივი რაქვიაშვილი – ფიზიკა-მათემატიკის აკადემიური დოქტორი, 

ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტისასოცირებულიპროფესორი, საქართველო

Givi Rakviashvili  – Doctor of Mathematics, Ilia State University Associate Professor, 

Georgia
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ქეთევან ფიფია – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, 

საქართველო

Qetevan Pipia – PhD student of Samtskhe-Javakheti State University, Georgia

რამაზ ფუტკარაძე – ეკონომიკის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო

Ramaz Putkaradze – Doctor of Economics, Associate Professor of Ivane Javakhishvili Tbilisi 

State University, Georgia

თინათინ გუგეშაშვილი – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო

Tinatin Gugeshashvili – Doctor of Economics, Associated Professorof Akaki Tsereteli State 

University, Georgia 

ნანა ბენიძე – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი,ასოცირებული პროფესორი, საქართველო

Nana Benidze – Ph.D. in Economics, Associated Professor of Akaki Tsereteli State 

University, Georgia

ნანა ნადირაშვილი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი, 

საქართველო

Nana Nadirashvili – Ph. D. student of Georgian Technical University, Georgia

ლელა ინასარიძე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი, 

საქართველო

Lela Inasaridze – Ph. D. student of Georgian Technical University, Georgia

ლამარა ქოქიაური – ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, 

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველო

Lamara Qoqiauri – Doctor of Economic Sciences, Professor, Academian of Georgian 

Economics Academy, Georgia
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ლელა კამლაძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელობის 

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიწვეული სპეციალისტი, საქართველო

Lela Kamladze  – Doctor of Economics, Visiting specialist at Akaki Tsereteli Kutaisi State 

University, Georgia

ნათელა ვაშაკიძე  – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის სახელობის 

ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, 

საქართველო

Natela Vashakidze – Associated Professor of Akaki Tsereteli Kutaisi State University, Georgia

დეზდემონა მაღლაკერიძე – ეკონომიკის დოქტორი, აკაკი წერეთლის 

სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, 

საქართველო

Dezdemona Maglakelidze  – Associated Professor of Akaki Tsereteli Kutaisi State 

University, Georgia

ნინო ქავთარაძე – ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველო

Nino Kavtaradze–Doctor of Business Administration, professorof Georgian Technical 

University, Georgia

რეგინა დემიანიუკი – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, პოლონეთის 

საბუნებისმეტყველო და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტის ასისტენტ 

პროფესორი, პოლონეთი

Regina Demianiuk – Ph.D.,Assistant professorof Siedlce University of Natural Sciences 

and Humanitie, Poland

მერაბ ვანიშვილი – ეკონომიკის დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტის მიწვეული  

პროფესორი, საქართველო

Merab Lemonjava – Doctor of economics, Visiting professor of European University, Georgia
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ლექსო ლემონჯავა – ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ევროპის 

უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, საქართველო

Lekso Lemonjava – Doctor of Business Administration, assistant professor of European 

University, Georgia

მადონა გელაშვილი – ეკონომიკის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, საქართველო

Madona Gelashvili – Doctor of Economics, Associate Professor of Sokhumi State 

University, Deputy Dean of the Faculty of Economics and Business, Georgia

ამბროსი გრიშიკაშვილი – ეკონომიკის დოქტორი, საქართველო

Ambrosi Grishikashvili – Doctor of Economics, Georgia

ნაზი გვარამია – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო 

Nazi Gvaramia – Academic Doctor of Economics, Associate Professor of Sokhumi State 

University, Georgia

ლია პიტიურიშვილი – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, საქართველოს 

ეროვნული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო

Lia Pitiurashvili  – Academic Doctor of Economics, Associate Professor of Georgian 

National University,Georgia

თინათინ მეძმარიაშვილი – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დოქტორანტი, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ადმინისტრაციული დეპარტამენტი, სახელმწიფო 

შესყიდვების სამმართველოს უფროსი, საქართველო 

Tinatin Medzmariashvili – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University PhD student, Ministry 

of Regional Development and Infrastructure of Georgia, Administrative Department, Head of 

State Procurement Division, Georgia
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მეორე სექცია 

Section Two

განათლება, ტექნოლოგიები, ინფორმაცია, კომუნიკაცია და ტურიზმი 
გლობალიზაციის პირობებში

Education, technology, information, communication and tourism in terms of globalization

თეა მუნჯიშივილი – ეკონომიკის დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, 

საქართველო

Tea Munjishvili – Doctor of Economics, Associate Professor of Ivane Javakhishvili Tbilisi 

State University, Georgia

ოლიონა დობროტვორი – პედაგოგიკის დოქტორი, უკრაინის ეროვნული 

საავიაციო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ინსტიტუტის პროფესიული განათლების 

პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

Olena Dobrotvor – Doctor of Pedagogy, associate professor of the department of pedagogy 

and psychology of professional education of the humanitarian institute of the National 

Aviation University, Ukraine

დავით ლოლუა – აკადემიური დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტის პროფესორი, 

სპორტის, კულტურის და სტუდენტებთან ურთიერთობების სამსახურის 

ხელმძღვანელი, საქართველო

David  Lolua – Doctor of Technics, Professor of European University, Head of the sport, 

culture and students relation department, Georgia

მაია აზმაიფარაშვილი – აგრარულ მეცნიერებათა დოქტორი, ევროპის 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო

Maia Azmaiparashvili – Doctor of Agrarian Sciences, Associate Professor of European 

University, Georgia
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თამარ ბერიძე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი,საქართველო

Tamar Beridze – Professor of Georgian Technical University, Georgia

მედეა ჭელიძე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, 

საქართველო

Medea Chelidze – Professor of Georgian Technical University, Georgia

დავით ბიბიჩაძე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი, 

საქართველო

Davit Bibichadze  – Professor of Georgian Technical University, Georgia

ირმა დიხამინჯია – ეკონომიკის დოქტორი, სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის დეპარტამენტის უფროსი, 

საქართველო

Irma Dikhaminjia – Doctor of Economics, Associated Professor of Sokhumi State 

University, Head of Quality Assurance Department of Faculty of Economics and Business, 

Georgia

რამაზ (ისაკო) მეფარიშვილი – ფილოლოგიის დოქტორი, ევროპის 

უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველო

Ramaz (Isac) Meparishvili – Doctor of Philology, European Teaching University professor, 

Telavi Yakob Gogebashvili State University professor, Georgia

გიული გიგუაშვილი – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, სსიპ გორის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი, საქართველო

Giuli Giguashvili – Academic Doctor of Economics, Professorof Gori State Teaching 

University, Georgia
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ირმა ასლანიშვილი – კომპიუტერული ტექნოლოგიების ინჟინერი,ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საქართველო

Irma Aslanishvili – Computer Technology Engineer, Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University, Georgia

ფიქრია თორია – ფილოლოგიის დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი, საქართველო

Pikria Toria – Doctor of Philology, Associate Professor of European University, Georgia

დარეჯან ხათუნა ჯინჭარაძე – ფილოლოგიის დოქტორი, ევროპის 

უნივერსიტეტის მიწვეული პროფესორი, საქართველო

Darejan Katuna Jintcharadze – Doctor of Philology, Visiting Professor of European 

University, Georgiaiting

დარეჯან ბიწაძე – მათემატიკის აკადემიური დოქტორი, ევროპის უნივერსიტეტის 

მიწვეული პროფესორი, საქართველო

Darejan Bitsadze – Doctor of Mathematics, Visiting Professor of European University, 

Georgia

ია გოდერძიშვილი – ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ევროპის 

უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, საქართველო

Ia Goderdzishvili – Doctor of Economics, Assistant Professor of European University, 

Georgia

ლუარა გვაჯაია – ეკონომიკი აკადემიური დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქრათველო

Luara Gvajaia – Doctor of Economics, Associate Professor of Georgian Technical 

University, Georgia
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ნინო ლეთანძე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი, 

საქართველო

Nino Letandze – Ph. D. student of Georgian Technical University, Georgia

დოდო ჭუმბურიძე – მენეჯმენტის (ხელოვნების მენეჯმენტის) დოქტორი, 

საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საქართველო

Dodo Chumduridze – Doctor of Management (Art Management), Associate Professor of 

Georgian Shota Rustaveli Theater and Film State University, Georgia

მანანა ალადაშვილი – ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი, საქართველო

Manana Aladashvili – Doctor of Business Administration, Associate Professor, Georgia
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