CV
პერსონალური ინფორმაცია
სახელი, გვარი:
დაბადების თარიღი:
დაბადების ადგილი:
მისამართი :
ტელეფონი:
ელ.ფოსტა:

გუგული ყურაშვილი
04.10.1949
ცაგერი
თბილისი, ნუცუბიძის II მკ. რ; კ. 1; ბინა 37.
2328785 ; 595 222 754
g.kurashvili@gtu.ge

პროფესიული მოღვაწეობა
სამეც. / აკად. ხარისხი: ეკონომიკის დოქტორი
სამუშაო საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი,
ადგილი/ორგანიზაცია: ბიზნესტექნოლოგიების
ფაკულტეტი,
ბიზნესის

ადმინისტრირების დეპარტამენტი
დაწესებულების მისამართი: კოსტავა 77
თანამდებობა : ასოცირებული პროფესორი
განათლება
ჩარიცხვის და 1968-1976 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინტიტუტი
დამთავრების წლები კვებისა და ქიმიური მრეწველობის ფაკულტეტი.
ქიმიკოს-ინჟინერ-ტექნოლოგი. Б-1 №017299
1984-1989 წწ. მოსკოვის კოოპერაციული ინტიტუტი,
ვაჭრობის ორგანიზაცია. ეკონომისტ-ორგანიზატორი.
РВ №426278
29.01.2009 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
(ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი) ეკონომიკის
დოქტორი; DO №000175

სამუშაო გამოცდილება
2009 წლიდან-დღემდე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის
დეკანის მოადგილე

2009 -2010 წწ.

ნ.დუმბაძის სახ. თბილისის უნივერსიტეტის
გაერთიანებული ფაკულტეტების დეკანი; პედაგოგიური
დატვირთვით;

2000-2009 წწ.

ს.ს. ორბელიანის სახ. თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის (ამჟამად ილ.ჭავჭავაძის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის) ცაგერის ფილიალის სასწავლო
სექტორის ხელმძღვანელი;

1994-2000 წწ.

თბილისის საბაზრო ეკონომიკის და სამართლის
ინსტიტუტი, ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე,
პედაგოგიური დატვირთვით;

1988-1993 წწ.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
ხელმძღვანელ მუშაკთა და სპეციალისტთა
კვალიფიკაციის ამაღლების ამიერკავკასიის ინსტიტუტი,
უფროსი მასწავლებელი;

1973-1988 წწ.

მოსკოვის კოოპერაციული ინსტიტუტის თბილისის
ფაკულტეტი, მართვისა და საქმიანი თამაშების კაბინეტის
გამგე;

1971-1973 წწ.

საშენ მასალათა კვლევითი ინსტიტუტი; ლაბორანტი;

მეცნიერული მიღწევები
სახელმძღვანელო
ლექციების კურსი (ელ. ვერსია)
სტატიები
კონფერენციები
მსოფლიო II საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი

3
2
54
31
1 (2014წ)

ენების ცოდნა
ქართული
რუსული
ინგლისური
გერმანული

მშობლიური
კარგად
სუსტად
სუსტად

პედაგოგიური საქმიანობა
ბაკალავრიატი:

საქართველოს
ეკონომიკა;
სოციალური ეკონომიკა;
ქვეყანათმცოდნეობა;
ეკონომიკის
პრინციპები;
მიკროეკონომიკა;
მაკროეკონომიკა;
მენეჯმენტის
საფუძვლები; მსოფლიო ეკონომიკა; საინვესტიციო
მენეჯმენტი; რისკმენეგმენტი.

მაგისტრატურა:
ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება; ეკონომიკური
დიპლომატია; ბიზნეს ურთიერთობები.

ინტერესის სფერო
საქართველოს სოციალური ეკონომიკა.

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები
2016
„ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძვლები“. ტარტუს
უნივერსიტეტი, (სერთიპიკატი)
2016
„ ეფექტური კომუნიკაციის ძირითადი მარკერები“
საერთაშორისო ტრენინგი იუნესკოს ოფიციალური
პარტნიორი ორგანიზაციის - მასწავლებელთა
ასოციაციის
საერთაშორისო ფედერაციის ეგიდით.
ცოდნის რეპრეზენტაციის უნარი საერთაშორისო
2015
ტრენინგი
იუნესკოს
ოფიციალური
პარტნიორი
ორგანიზაციის - მასწავლებელთა ასოციაციის საერთაშორისო
ფედერაციის ეგიდით.
“სწავლისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიები
2015
ინჟინერინგის ფაკულტეტი, საინჟინრო–ეკონომიკის
დეპარტამენტი,ეკონომიკური განვითარების და მისი
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო– კვლევითი
ცენტრი სერთიფიკათი)
ტრენინგი „კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის
2014
! საქართველოს განათლებაში“.
ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ბიზნეს–
საუნივერსიტეტო
სტუ
ეკონომიკური
განვითარებისა და მისი სამართლებრივი
სამეცნიერო-კვლევითი ასოციაცია

2014

უზრუნველყოფის

ტარტუს უნივერსიტეტთან არსებული კოლეჯი, ტრენინგი

„ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძვლები” (სერთიფიკატი)
2014

ტრენინგი „სასწავლო სტრატეგიები“სუხიშვილების
სასწავლო უნივერსიტეტი და საქართველოს
მრავალენოვანი ასოციაცია, (სერტიფიკატი)

2013

ტრენინგი „ თანამედროვე ეკონომიკური პოლიტიკის
საფუძვლები“.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ბიზნეს–ინჟინერინგისფაკულტეტი, საინჟინრო–ეკონომიკის
დეპარტამენტი, ეკონომიკური განვითარების და მისი
სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო
კვლევითი ცენტრი–

2013

„სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს
სასწავლებლებში“ ქართულ–ევროპული აკადემია–
(სერთიფიკატი)
საბანკო სწავლების ცენტრი - „ბანკთაშორის ფინანსური

2009 წ.

ბაზარი და ფინანსური ურთიერთდამოკიდებულება“.
(სერთიფიკატი);
საბანკო სწავლების ცენტრი - „ფინანსური მენეჯმენტის

2008 წ.

მოდერნიზაცია კორპორატიულ სტრუქტურებში“.
(სერთიფიკატი);
საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი „მზიური“ –

2004 წ.

„პერსონალური კომპიუტერი თანამედროვე ოფისში“.
(სერთიფიკატი).

ჰობი
მხატვრული ლიტერატურა
მოგზაურობა

გ. ყურაშვილი
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დაბეჭდილია თუ

სასწავლო-მეთოდური ნაშრომების ნუსხა 2008-2017 წწ.

7

სამეცნიერო
შრომების

ტურიზმში

კრებული. თბ.2008
შრომების კრებული
2.

საქართველოს რეგიონული

დაბეჭდილი

განვითარების

4.

კეთილდღეობის სახელმწიფოს

ე. ბარათაშვილი

2008
-„-

ჟურნალი

თეორიის წარმოშობა და

„ეკონომიკა“ თბ.

ტიპოლოგიზაცია

2008 N5-6

სოციალური დაზღვევა, როგორც

0.5

„ეკონომიკა“ თბ.

სახელმწიფოებრივი რეგულირება
3.

ჟურნალი

-„-

ჟურნალი

სოციალური ეკონომიკის

„ეკონომიკა“ თბ.

ფორმირების მნიშვნელოვანი

2008 N5-6

0.5

0.5

ფაქტორი

5.

საინვესტიციო მენეჯმენტი

დაბეჭდილი

სახელმძღვანელო,

25.8

თბ. 2011

ე. ბარათაშვილი
რ. ქუთათელაძე
ლ. გვაჯაია

6.

საინჟინრო-ეკონომიკური
ფსიქოლოგია და ერგონომიკა

სახელმძღვანელო,
დაბეჭდილი

თბ.2013

ე. ბარათაშვილი
25.1

გ.ჯოლია

ნ.გალახვარიძე
ლ.ბულია
7.

ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი

დაბეჭდილი

ეტიკეტი

8.

12.3

თ. ბერიძე

თბ.2013

რ. ქინქლაძე

რეკლამა ბიზნესში

ელ. ვერსია

ლექციების კურსი

თ. ბერიძე

ეკონომიკური კვლევის

ელ. ვერსია

ლექციების კურსი

ა.სიჭინავა და

მეთოდები

9.

სახელმძღვანელო,

ავტორთა

2014წ

უძრავი ქონების და ფინანსური ელ. ვერსია

კოლექტივი

ა. სიჭინავა,გ.

2017

აქტივების ეკონომიკური

ცაავა,დ.სეხნიაშვ

შეფასება

ილი,თ.
აბუაშვილი

საშუალო ფენის
10.

დაბეჭდილი

ჟურნალი

ჩამოყალიბების პრობლემები

„სოციალური

საქართველოში

ეკონომიკა „

0.4

თბ.2010N4

11.

სახელმწიფო ეკონომიკური

დაბეჭდილი

ჟურნალი

როლის ზოგიერთი ასპექტები

„სოციალური

საქართველოში

ეკონომიკა „

0.3

ნ. გალახვარიძე

თბ.2010 N2 (14)

12.

საგადასახადო პოლიტიკა

დაბეჭდილი

საქართველოში

ნ. დუმბაძის სახ.

0.5

თბილისის
უნივერსიტეტის
სამეცნიერო
შრომების
კრებული. თბ.2010

13.

საქართველოში რეგიონული

დაბეჭდილი

ჟურნალი „ახალი

0.4

თ.ბერიძე

თვითმმართველობის

ეკონომისტი“ თბ.

ინსტიტუტების ფორმირებისა

2011 N 4

და გაძლიერების ზოგიერთი
ასპექტი
მსოფლიო ფინანსური
14.

15.

დაბეჭდილი

ჟურნალი

გლობალიზაცია და

„სოციალური

საქართველო

ეკონომიკა№6 2012

რეგიონების ინოვაციური

დაბეჭდილი

სტუ საქართველოს

განვითარებისა და

საინჟინრო

ტექნოლოგიური პარკების

აკადემია

სტრუქტურების მოდელები

0.5

თ. ბერიძე
ა. არჩუაძე

0.8

„ბიზნესინჟინერინგი“
ყოველკვარტალურ
ი სამეცნიერო
ჟურნალი,4,2012

16.

სამუშაო ძალის მიგრაციის

დაბეჭდილი

სტუ საქართველოს

არსი და სახელმწიფო

საინჟინრო

რეგულირება

აკადემია

0.6

თ. ბერიძე

ყოველკვარტალურ
ი სამეცნიერო
ჟურნალი
,,ბიზნეს–
ინჟინერინგი“
N 2, 2013

სასურსათო კრიზისი
17.

საქართველოში

დაბეჭდილი

სტუ

ი.მოლაშხია

საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია 1516.04. 2011
0.5

ბიზნესის სავალდებულო
18.

ნორმა-ეთიკა და ეტიკეტი

დაბეჭდილი

სტუ

0.5

საერთაშორისო

თ.ბერიძე
ბ.გოდერძიშვი

სამეცნიერო-

ლი

პრაქტიკული
კონფერენცია 78.05. 2011

19.

ტურიზმის განვითარების
ტენდენციები რაჭა-ლეჩხუმსა
და ქვემო სვანეთში

ბათუმის შ.
დაბეჭდილი

რუსთაველის სახ.
უნივერსიტეტი,

0.5

თ. ბერიძე

0.4

ნ. გალახვარიძე

საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია, 45.06.2011

20.

რეგიონული მარკეტინგის

დაბეჭდილი

ბათუმის შ.

თანამედროვე ტენდენციები

რუსთაველის სახ.

ტურიზმში

უნივერსიტეტი,
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია, 45.06.2011

21.

უცხოური ინვესტიციების

დაბეჭდილი

სოხუმის

როლი საქართველოს

სახელმწიფო

ეკონომიკის განვითარებაში

უნივერსიტეტი,საე
რთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია“
პოსტკრიზისული

0.5

ეკონომიკის
მდგრადი
განვითარების
უზრუნველყოფის
მექანიზმები“ 1819. 11. 2011

22.

საქართველოში ტურიზმის

დაბეჭდილი

ბათუმის შ.

მდგრადი განვითარების

რუსთაველის სახ.

ტენდენციები

უნივერსიტეტი,

0.5

მ. სოსელია
თ.
როსტიაშვილი

საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია, 2-3.
06.2012
23.

თავისუფალი ინდუსტრიული

დაბეჭდილი

ივანე

ზონის ფორმირების საკითხები

ჯავახიშვილის

საქართველოში

სახელობის

0.4

თ. ბაქანიძე

0.6

თ. ბერიძე

თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, IV
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
23-24 03. 2012

24.

ერგონომიკის ძირითადი

დაბეჭდილი

აკ. წერეთლის

მიმართულებები

სახელმწიფო

მრეწველობაში

უნივერსიტეტი,
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენციის
შრომების
კრებული, 24-25.

05. 2013

25.

გამოფენა-ბაზრობა, როგორც

დაბეჭდილი

საქმიანი ტურიზმის ფორმა

შ.რუსთაველისსახ.

0,5

სახელმწიფოუნივე

მ. სოსელია
თ.როსტიაშვილ

რსიტეტი

ი

IV საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია,”ინო
ვაციები
ტურიზმში;
ეკონომიკა და
ბიზნესი“, ბათუმი,
8-9. 06.2013

26.

ტურისტული ბიზნესის

დაბეჭდილი

სპეციფიკა და პერსპექტივა

შ.რუსთაველის

0.4

სახ. სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
IV საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია,”ინო
ვაციები
ტურიზმში;
ეკონომიკა და
ბიზნესი“, ბათუმი,
8-9. 06.2013

27.

საინჟინრო-ეკონომიკური

დაბეჭდილი

სტუ, ბიზნეს-

ფსიქოლოგიის და

ინჟინერინგის

ერგონომიკის დეფინიციების

ფაკულტეტი, I

ახალი ინტერპრეტაცია

საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული

0.5

რ. ქინქლაძე

კონფერენცია “
ეკონომიკა გუშინ,
დღეს, ხვალ“. 1718.10. 2013

28.

სწავლებისა და სასწავლო

დაბეჭდილი

ბელორუსიის

პროცესის პერსპექტიული

ნაციონალური

განვითარების ძირითადი

უნივერსიტეტი,

პრინციპები

ინოვაციური

0,5

მ.
ფირანიშვილი
ა. არჩუაძე

ტექნოლოგიების
რესპუბლიკური
ინსტიტუტი,
საერთაშორისო
სამეცნიერომეთოდური
კონფერენცია“უწყვ
ეტ პროფესიულ
განათლებაში
განათლების
ხარისხის
ამაღლების
ინსტრუმენტები“,
მინსკი 2829.05.2013

29.

რეკლამა-ტურიზმის

დაბეჭდილი

V საერთაშორისო

0.4

სამეცნიეროპრაქტიკული

განვითარების სტრატეგიის
მნიშვნელოვანი ფაქტორი

თ.ბერიძე,
დ.ბიბიჩაძე

კონფერენცია, შოთა
რუსთაველის სახ.
უნივერსიტეტი,
აჭარის არ
ტურიზმისა და
კურორტების
დეპარტამენტი45.06.2014

30.

საქართველოს
კონკურენციული

დაბეჭდილი

V საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული

0.5

რ.ქუთათელაძე,
თ. ბერიძე

უპირატესობები სამკურნალო

კონფერენცია, შოთა

ტურუზმში

რუსთაველის სახ.
უნივერსიტეტი,
აჭარის არ
ტურიზმისა და
კურორტების
დეპარტამენტი 45.06.2014

31.

საინვესტიციო გარემო

დაბეჭდილი

საქართველოში

შ.რუსთაველის

0.4

სახ. სახელმწიფო

თ. ბერიძე,
ც.

უნივერსიტეტი,

ელგენდერაშვი

სოხუმის

ლი

სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ლიდერთა სკოლა
I საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია, 45.06.2014

32.

ელექტრონული

დაბეჭდილი

საქართველოს

კომუნიკაციების როლი

ბიზნესის

ბიზნეს-პროცესებში

მეცნიერებათა

0.4

დ.
სეხნიაშვილი

აკადემიის შრომების
კრებული 17.10.2014

33.

საქართველო მსოფლიო

დაბეჭდილი

თსუ, ეკონომიკისა

ფინანსურ გლობალურ

და ბიზნესის

სივრცეში

ფაკულტეტი,
საერთაშორისო

0.5

სამეცნიერო
კონფერენცია
„გლობალიზაცია და
სტრატეგია“. 2324.10.2014

34.

ელექტრონული

დაბეჭდილი

სტუ, ჟურნალი

კომუნიკაციის-ინტერნეტის

სოციალური

ხელმისაწვდომობა

ეკონომიკა,XXI

საქართველოში

სწაუკუნის
აქტუალური

0.4

ა. ბოლქვაძე

პრობლემები, #5,
2014

35.

ერგონომიკური კვლევის

დაბეჭდილი

თსუ, ეკონომიკისა

0.4

ლ.კვარაცხელია

0.5

ნ. გეგენავა

0.5

თ. ბერიძე,

და ბიზნესის

მიმართულებები

ფაკულტეტი,
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია
„გლობალიზაცია და
სტრატეგია“. 2324.10.2014

36.

დამწყები და ახლად შექმნილი

დაბეჭდილი

სტუ, ბიზნესინჟინერინგის
ფაკულტეტი, II

ფირმების საქმიანობის
ეკონომიკური შეფასება

საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია “
ეკონომიკა გუშინ,
დღეს, ხვალ“. 1718.10. 2014

37.

ადამიანური კაპიტალის

ელექტრონულ

ლიტვა, კაუნასის

განვითარების პრობლემები და

ჟურნალში

ტექნოლოგიური
უნივერსიტეტი,

თავისებურებები

ნ. ჭანტურია

საერთაშორისო

საქართველოში

სამეცნიერო
კონფერენცია
“მენეჯმენტი და
ეკონომიკა -2015” 68.05.2015

38.

საინვესტიციო გარემო
საქართველოში

დაბეჭდილი

შ.რუსთაველის

0.4

თ. ბერიძე, ც.

სახ. სახელმწიფო

ელგენდერაშვი

უნივერსიტეტი,

ლი

სოხუმის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
ლიდერთა სკოლა
I საერთაშორისო
სამეცნიერო-

პრაქტიკული
კონფერენცია, 45.06.2014

39.

მცირე და საშუალო ბიზნესის

დაბეჭდილი

სტუ, საქართველოს

განვითარების პრობლემები

საინჟინრო აკადემია

საქართველოში

ჟურნ. ბიზნესინჟინერინგი
N.2.2015

40.

დასაქმების სახელმწიფო

დაბეჭდილი

ბათუმის ნავიგაციის

0.4

მ. ყიფიანი

0.4

რ. ქუთათელაძე

0.5

რ. ქუთათელაძე

0.4

რ. ქუთათელაძე

ტექნიკური

პოლიტიკა საქართველოში

უნივერსიტეტი,
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია 2426.06.2015

41.

ინვესტიციების ადგილი და

დაბეჭდილი

სტუ, ბიზნესინჟინერინგის
ფაკულტეტი, III

როლ ბიზნესის ეფექტიან
ფუნქციონირებაში

საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია “
ეკონომიკა გუშინ,
დღეს, ხვალ“. 1718.10. 2015

42.

თავისუფალი ფულადი

დაბეჭდილი

აწსუ,
საერთაშორისო

ნაკადები საკუთარ კაპიტალზე

კონფერენცია
„თანამედროვე
განვითარების
ეკონომიკური,
სამართლებრივი და
სოციალური
პრობლემები“ 13-14 .
11.2015

43.

ქალები და მიგრაციული
პროცესები საქართველოდან

დაბეჭდილი

სტუ, საერთაშორისო
კონფერენცია
“მსოფლიო და
გენდერი”

23.10.2015

44.

ს.ს.ორბელიანის

ტრანსნაციონალიზაციის
განვითარების ტენდენციები

უნივერსიტეტი, blek

საქართველოს კონტექსში

sea research institute

0.4

ბ.
გოდერძიშვილი

of ekonomy and
innovation
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია . 29. 04.
2016

45

ადამიანი-ოპერატორის მიერ

დაბეჭდილი

ინფორმაციის აღქმის

ევროპის

0.4

უნივერსიტეტი

საშუალებები ერგონომიკაში

საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია
„ეკონომიკისა და
ბიზნესის
აქტუალური
პრობლემები
გლობალიზაციის
თანამედროვე
პირობებში:
თეორია და
პრაქტიკა„
4-5.06. 2016

46.

ინფორმაციული წყაროები და

თსუ, საერთაშორისო 0.5
სამეცნიერო

მიგრაციის მაჩვენებლები

კონფერენცია:

მიგრაციული პროცესების

დაბეჭდილი

რ. ქინქლაძე

„გლობალიზაციის
გამოწვევები
ეკონომიკასა და
ბიზნესში“. 11-12. 11.
2016

47.

ეკონომიკური უსაფრთხოება
რეგიონებში

დაბეჭდილი

სტუ, ბიზნესინჟინერინგის
ფაკულტეტი, IV
საერთაშორისო

0.4

ა. დავთიანი

ეკონომიკური
კონფერენცია-IEC2016, ეროვნული
ეკონომიკის
განვითარების
მოდელები.17-18.10.
2016

48.

თანამედროვე

დაბეჭდილი

სტუ, ბიზნეს-

ტრანსნაციონალური

ინჟინერინგის

კომპანიები

ფაკულტეტი, IV
საერთაშორისო

0.4

ლ. ვაშაკიძე

0.4

რ. ქინქლაძე

0.4

რ. ქინქლაძე

0.5

რ. აბულაძე, ზ.

ეკონომიკური
კონფერენცია-IEC2016, ეროვნული
ეკონომიკის
განვითარების
მოდელები.17-18.10.
2016

49.

ქალთა მიგრაციული

დაბეჭდილი

ჩეხეთი, ქ. ბრნო.
საერთაშორისო

პროცესები საქართველოდან

სამეცნიერო
კონფერენცია
Международная
научная конференция
"Экономика и
управление, ICEM2016

50.

პირდაპირი უცხოური

დაბეჭდილი

იტალია,რომი,

ინვესტიციების ახალი

ICBEMM 2017: მე -

ტენდენციები საქართველოში

19 საერთაშორისო
კონფერენცია
ავტორი ბიზნესი,
ეკონომიკა,
მარკეტინგი და
მენეჯმენტი. 45.05.2017

51.

ციფრული ეკონომიკის
ეკოსისტემა საქართველოში

დაბეჭდილი

სტუ,
ბიზნესტექნოლოგიე
ბის ფაკულტეტი,

კაკულაშვილი

საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენცია: „
გლობალიზაცია და
ბიზნესის
თანამედროვე
გამოწვევები“. 1920.05.2017

