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ჩატარდა XIV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

 „ხელისუფლება და საზოგადოება-2020“ 

 
სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტზე ჩატარდა ყოველწლიური   

საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 

         კონფერენციას ორგანიზებას უწევდა ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ღია 

დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“.  

         კონფერენციის მონაწილეებს მიესალმნენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

რექტორის მოადგილე პროფესორი ზ. გასიტაშვილი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 

დეკანი რ. ქუთათელაძე, ზაარლანდის ტექნიკისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტის 

პროფესორი, სტუ-ს საპატიო დოქტორი პროფესორი ვილჰელმ ჰოიზერი, სტუ-ს 

პროფესორები ქ. ქოქრაშვილი, გ. იაშვილი, შ. დოღონაძე. 

          კონფერენცია ჩატარდა „zoom“ პლატფორმის გამოყენებით. 

          მონაწილეებმა  მუშაობა გააგრძელეს სექციების მიხედვით. 
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მე-14 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„ხელისუფლება და საზოგადოება - 2020“ 
 

14 ANNUAL SCIENTIFIC INTERNATIONAL CONFERENCE 

OF 

BUSINESS-TECHNOLOGIES FACULTY OF 

GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY, 

OPEN DIPLOMACY ASSOCIATION 

AND 

SCIENTIFIC MAGAZINE “AUTHORITY AND SOCIETY 

(HISTORY, THEORY, PRACTICE)” 

 

“Authority and Society - 2020” 

 

14-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО- 2020» 

 

ФАКУЛЬТЕТА БИЗНЕС- ТЕХНОЛОГИЙ 

ГРУЗИНСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 

АССОЦИАЦИИ ОТКРЫТОЙ ДИПЛОМАТИИ И 

РЕДКОЛЛЕГИЯ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА «ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

(ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА)» 

 
 

 

 

   

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი 

 

ღია დიპლომატიის ასოციაცია 

 

სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და 

საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ 
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11.00 - კონფერენციის გახსნა (მისალმებები,  

              კონფერენციის მუშაობის  წესის გაცნობა) 

[კონფერენციის გახსნაში მონაწილეობისთვის: 

 

რუსუდან ქუთათელაძე 

Meeting ID – 3319105182  

პაროლი: gtu2020 

ZOOM ლინკი: 

https://us02web.zoom.us/j/3319105182?pwd=R3ZOR2IwMWYvNEVOZ1BYZIRDTmhMUT09 ] 

 

11.40 - სექციების მუშაობა   

  
 

11.00 – Conferense opening 
11.40 – Sections working   

  

 

11.00 – открытие конференции (приветвтвия,  

               ознакомление с порядком работы) 

11.40 – работа секций    
  
 

 

სექცია 

საჯარო მმართველობის და საჯარო პოლიტიკის თეორია, პრაქტიკა და მეთოდოლოგია 

SECTION 

THEORY AND METHODOLOGY OF PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY 

СЕКЦИЯ 

ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И МЕТОДОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПУБЛИЧНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

(სექციას ხელმძღვანელობს პროფესორი გენადი იაშვილი) 

[გენადი იაშვილი 

Meeting ID – 6684089809 

პაროლი: gtu2020 

ZOOM ლინკი: 

https://zoom.us/j/6684089809?pwd=UGdLQ001aitoTENOd2lWZmJzMlN3dz09 ] 
** 

იაშვილი გენადი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

წვერავა ზაზა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

წვერავა ლაშა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

მმართველობითი გადაწყვეტილებების ფსიქოლოგიური სივრცე 
Iashvili Genadi, Professor, Georgian Technical University  

Tsverava Zaza, Assistant Professor, Georgian Technical - Tsverava Lasha, Doctoral Candidate, Georgian Technical University  

Psychological space of managerial decisions 
Яшвили Геннадий, Профессор Грузинского технического университета 

Цверава Заза, Ассистент-профессор Грузинского технического университета.  

Цверава Лаша. Докторант Грузинского технического университета. 

Психологическое пространство управленческих решений  
 
** 
დოღონაძე შოთა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

მმართველობითი  გადაწყვეტილებების  მიღების თანამედროვე ასპექტები ადმინისტრაციულ მენეჯმენტში 

სახელმწიფო  მართვის სისტემის მაგალითზე 
Dogonadze Shota, Professor, Georgian Technical University 

Modern aspects of making managerial decisions in administrative management on the example of the public 

administration system 

Догонадзе Шота, Профессор Грузинского техничесекого университета 

Современные аспекты принятия управленческих решений в административном менеджменте на примере 

системы государственного управления 

 

https://us02web.zoom.us/j/3319105182?pwd=R3ZOR2IwMWYvNEVOZ1BYZIRDTmhMUT09
https://zoom.us/j/6684089809?pwd=UGdLQ001aitoTENOd2lWZmJzMlN3dz09
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** 
კოლენკო ვიქტორია, 

უკრაინის სამოქალაქო დაცვის ეროვნული უნივერსიტეტი, საგანმანათლებლო-სამეცნიერო-საწარმოო ცენტრის 

ასპირანტი (უკრაინა) 

ხელისუფლებისა და მედიის ურთიერთქმედების სახელმწიფო მართვის მექანიზმები 

Kolenko Victoria,  

National University of Civil Protection of Ukraine, graduate student of the Training Research and Production Center (Ukraine) 

Mechanisms of public administration of the interaction of state authorities and the mass media 

Коленко Виктория,  

Национальный университет гражданской защиты Украины, аспирант учебно-научнопроизводственного центра (Украина) 

Механизмы государственного управления взаимодействием власти и средст массовой информации 

 

** 

მარღიშვილი მამუკა,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

ადგილობრივი თვითმმართველობა ჩეხეთის რესპუბლიკაში 

Margishvili Mamuka, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

Local self-government in the Czech Republic 

Маргишвили Мамука, Докторант Грузинского техничесекого университета 
Местное самоуправление в Чехии 

 
** 
რევაზიშვილი თამარ, საქართველოს ტექნიკური უნვერსტეტის ასოცირებული პროფესორი 

სოციალური პოლიტიკა, როგორც მდგრადი განვითარების ფაქტორი 
Revazishvili Tamar, Associate professor, Georgian Technical University 

Social policy as sustainable development factor 

Реваишвили Тамар, Ассоцированный профессор Грузинского техничесекого университета 

Социальная политика как фактор устойчивого развития 

  

** 

ხმიროვ იგორ, უკრაინის სამოქალაქო დაცვის ეროვნული უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

დისტანციური სწავლების ფორმების მართვის განვითარებისა და გაუმჯობესების კონცეპტუალური ფაქტორები 

უკრაინაში 

Khmyrov Igor, Doctoral student of the National University of Civil Defense of Ukraine 
Conceptual factors of development and improvement of remote learning forms management in Ukraine. 

Хмыров Игорь, Докторант Национального университета гражданской защиты Украины 

Концептуальные факторы развития и усовершенствования управления дистанционными формами обучения в 

Украине 

 
** 
შანიძე შოთა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

კონცენტრაცია, როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების ერთიანობის ძირითადი ასპექტი 
Shanidze Shota, Doctoral candidate, Georgian Technical University 
Concentration as the main aspect of the unity of state power 

Шанидзе Шота, Докторант Грузинского технического университета 
Концентрация как основной аспект единства государственной власти 

 

**        
იარღანაშვილი ხათუნა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის  ორმხრივი კომუნიკაციის მნიშვნელობა  
Iarghanashvili Khatuna, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

The importance of two-way communication between the state and society 

Иарганашвили Хатуна, Докторант Грузинского техничесекого университета 

Важность двусторонней коммуникации между государством и обществом 

 

** 

ჭანტურია მარიამ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

ელექტრონული ხელმოწერის აუთენტურობის პრობლემა 

 (ამერიკის შეერთებულ შტატების მაგალითზე) 
Tchanturia Mariam, Doctoral candidate, Georgian Technical University 

The problem of authenticating electronic signatures  

 (on the example of the USA) 
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Чантурия Мариам, Докторант Грузинского технического университета 

Проблема аутентификации электронной подписи 

(На примере США)                                                         

** 

ქათამაძე ნატო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ასისტენტ-პროფესორი         

პროფესიული განათლება,  პრობლემები და გამოწვევები 
Katamadze Nato, Assistant professor, Georgian Technical University 

Vocational education, problems and challenges 
Катамадзе Нато, Ассистент-профессор Грузинского технического университета 

Профессиональное образование, проблемы и вызовы. 

                                                                                                                                              
** 

ლორთქიფანიძე ნინო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

თანამედროვე გერმანიის გზა ავტორიტარიზმიდან დემოკრატიამდე 
Lortkipanidze Nino,  

Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

The Way of Modern Germany from Authoritarianism to Democracy 
Нино Лорткипанидзе, Докторант Грузинского техничесекого университета 

Путь современной Германии от авторитаризма  к демократии  

 

** 

უგულავა მაია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

საჯარო მმართველობა და სახელმწიფო მართვის ეკონომიკური საკითხები კორონა ვირუსსთან მიმართებაში 
Ugulava Maia, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

Public administration and public administration economic issues  related to  to the coronavirus 
Угулава Майя, Докторант Грузинского технического университета 

Государственное управление и экономические вопросы государственного управления в связи с коронавирусом 
 

** 

თავზარაშვილი ნინო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

უმაღლესი განათლება და დასაქმება 
Tavzarashvili Nino, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

Higher Education and Employment 
Нино Тавзарашвили, Докторант Грузинского техничесекого университета 

Высшее образование и трудоустройство 

  

** 

გველებიანი ვახტანგ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

საქართველოს საჯარო მართვის ორგანოებში მართვის ცენტრალურ, რეგიონულ და ადგილობრივ დონეზე  პრაქტიკულად 

ფუნქციონირებადი  

სისტემის ჩვენება და თეორიული აღწერა 
Gvelebiani Vakhtang, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 
Demonstration and theoretical description of practically functioning system of the Georgian public administration bodies at the central,  

regional and local levels of governance 

Гвелебиани Вахтанг, Докторант Грузинского технического университета 

Демонстрация и теоретическое описание практически функционирующей системы управления на центральном, 

региональном и местном уровнях в органах государственного управления Грузии. 

 
** 

გოხელაშვილი სოფიო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

სასმელი წყლის რესურსების დაცვისა და დაბინძურების პრევენციის აუცილებლობა 

Gokhelashvili Sophio, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

The need to protect drinking water resources and prevent pollution 

Гохелашвили Софио, Докторант Грузинского техничесекого университета 

 Необходимость защиты ресурсов питьевой воды и предотвращения загрязнения 

 

** 

გაბაიძე თამილა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის სამართლებრივი საფუძვლები 
Gabaidze Tamila, Doctoral candidate,Georgian Technical University 
The Legal Bases of Public Administration and State management 

Габаидзе Тамила, Докторант Грузинского технического университета 
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Правовые основы публичного управления и государственного управления 

 
** 

ჯოლია ნანა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

პროფესიული განათლების გამოწვევები და მართვის თავისებურებები გლობალური პანდემიის პირობებში, 

საქართველოს და ლიეტუვის მაგალითზე 
Jolia Nana, Doctoral candidate,Georgian Technical University 
Challenges of Vocational Education and Management Features In the conditions of the global pandemic, on the example of 

Georgia and Lithuania 
Джолиа Нана, Докторант Грузинского технического университета 
Проблемы профессионального образования и особенности управления В условиях глобальной пандемии на 

примере Грузии и Литвы 

 
** 

ბერიკაშვილი გიორგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის  განვითარების ეტაპები 
Berikashvili Giorgi, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

The Stages Of Local Government Development 

Берикашвили Георгий, Докторант Грузинского технического университета  

Этапы развития местного самоуправления  

 
** 

გოხელაშვილი მერაბ, სსიპ კასპის კოლეჯის დირექტორი, საჯარო მმართველობის დოქტორი 

პროფესიული განათლება - გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდისა და სოციალური სტაბილურიბის გარანტი 
Gokhelashvili Merab, LEPL Kaspi College Director, PhD of Public Administration 

Vocational education – Guarantee for Long-Term economic growth and social Stability 
Гохелашвили Мераб, Директор LEPL Kaspi College, Доктор публичного управления 

Профессиональное образование - долгосрочный экономический рост и социальная Гарантия стабильности. 

 

** 

ნასარაია ზურაბ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

გახოკიძე ჯემალ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

სოციალური პარტნიორობა, როგორც რეგიონის მდგრადი განვითარების პირობა 

Nasaraya Zurab, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

Gakhokidze Jemal, Professor, Georgian Technical University 

Social partnership as a condition for sustainable development of the region 

Насарая Зураб, Докторант Грузинского технического университета 

Гахокидзе Джемал, Профессор Грузинского технического университета 

Социальное партнерство как условие устойчивого развития региона 

 

** 

მაჭარაშვილი ვალერ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

ანტიკრიზისული მენეჯმენტის მეთოდები საქართველოს საჯარო მმართველობის                                                                                                                      

სისტემაში 
Matcharashvili Valer, Doctoral candidate, Georgian Technical University 

Anti-crisis management methods of Georgia public Administration system 

Мачарашвили Валер, Докторант Грузинского технического университета 

Методы антикризисного управления в системе публичного управления Грузии 

 
** 

კუპრაშვილი ჰენრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი  

ოდიშელიძე ნინო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

ეროვნული უშიშროების უზრუნველყოფის პოლიტიკის პრობლემები 

Kuprashvili Henri, Professor, Georgian Technical University. 

Odishelidze Nino, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

Problems policy of national security 

Купрашвили Генри, Профессор Грузинского технического университета; 

Одишелидзе Нино, Докторант Грузинский технический университет 

Проблемы политики обеспечения национальной безопасности 
 
** 
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სოროკივსკა-ობიხოდ არიადნა, დოქტორანტი, კაპიტანი, სახმელეთო ძალების გეტმან პეტრე საგაიდაჩნის 

სახელობის  ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-ორგანიზაციული განყოფილება (ლვოვი, უკრაინა) 

2008 წლის აგვისტოში საქართველოში რუსეთის მიერ საინფორმაციო ოპერაციების ჩატარების ანალიზი 
Sorokivska-Obikhod Ariadna,PhD Student, captain, scientific and organizational department of Hetman Petro Sahaidachnyi 

National Army Academy (Lviv, Ukraine) 

ANALYSIS OF RUSSIA’S INFORMATION OPERATIONS CONDUCTION IN GEORGIA IN AUGUST OF 2008 

Сорокивська-Обиход Ариадна, Адъюнкт, капитан, научно-организационный отдел Национальной академии 

суБкахопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львов, Украина) 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ РОССИИ В ГРУЗИИ В АВГУСТЕ 2008 ГОДА 

 
** 

დიღმელიშვილი იოსებ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

ტერორიზმი და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ასპექტები 
Digmelishvili Ioseb, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

Terrorism and aspects of Georgia's national security 
Дигмелишвили Иосеб, Докторант Грузинского техничесекого университета 

Терроризм и аспекты национальной безопасности Грузии 

 
** 
მოროზ ალექსანდრე, ხუანჯოუს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის სტუდენტი (უჰანი, ჩინეთი) 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა უჰანში კორონავირუსული ინფექციის პანდემიის (COVID-19) დროს: 

სუბიექტური შეხედულება ობიექტურ მოვლენებზე 

Moroz Alexander, Student of Huazhong University of Science and Technology (Wuhan, China) 

Security ensuring in Wuhan during the corona virus pandemic (COVID-19): a subjective view of objective events 

Мороз Александр, Студент Хуачжунского университета науки и технологий (Ухань, Китай) 

Обеспечение безопасности в Ухане во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19): субъективный 

взгляд на объективные события 

 
** 

თაბუკაშვილი ბექა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

სპეცსამსახურების მუშაობის როლი და მნიშვნელობა თანამედროვე სახელმწიფოში    
Tabukashvili Beka, Doctoral Candidate, Georgian Technical University  

The role and importance of Special Forces in the modern state 

Табукашвили Бека, Докторант Грузинского техничесекого университета 

Роль и значение работы спецподразделений в современном государстве 

 
** 

ქიმაძე გიორგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

საზოგადოების როლი სახელმწიფო უსაფრთხოების საკითხებში 

Kimadze George, Doctoral Candidate, Georgian Technical University  
The role of society in state security issues 

Кимадзе Георгий, Докторант Грузинского техничесекого университета 

Роль общества в вопросах государственной безопасности 

 
** 

ყოლბაია დავით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

აფხაზეთის კონფლიქტის მართვის ინიციატივები (ბოდენის დოკუმენტი) 
Kolbaia David, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

Initiatives for the Management of Conflict in Abkhazia (Boden document) 

Колбая Давид, Докторант Грузинского техничесекого университета 

Инициативы по урегулированию абхазского конфликта (Документ Бодена) 

 

** 

შამუგია რუსუდან, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

ზოგიერთი თანამედროვე ტექნოლოგიის გამოყენების  როლი და  მნიშვნელობა საჯარო მენეჯმენტში 
Shamugia Rusudan, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 
The role and importance of the use of some modern technologies in public management 

Шамугия Русудан, Докторант Грузинского технического университета 
Роль и важность использования некоторых современных технологий в государственном управлении 
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სექცია 

პოლიტიკა და კულტურა 

SECTION 

POLICY AND CULTURE 

СЕКЦИЯ 

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА 
(სექციას ხელმძღვანელობს პროფესორი ოთარ ქოჩორაძე) 

[ოთარ ქოჩორაძე 

Meeting ID – 5821138781  

პაროლი: gtu2020 

ZOOM ლინკი: 

https://zoom.us/j/5821138781?pwd=bngrU2ZVeEtYcEhoOTczUzRWWUjHZz09 ] 
 
** 
დევიძე თამარი, საქართველოს ტექნიკური უნვერსტეტის ასოცირებული პროფესორი 

გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ (წარმართობაში დაბრმავებული) 
Devidze Tamari, Associate Professor, Georgian Technical University   

The road to a civilized state (Blinded in paganism) 

Тамар Девидзе, Асоциированный профессор Грузинскиого технического университета 

Дорога к цивилизованному государству (Ослепленный в язычестве) 

 
** 
ქუთათელაძე ანა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის მე-2 

კურსის სტუდენტი 

სახელმწიფო და საზოგადოება 
Kutateladze Anna, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2nd year undergraduate student  

State and society 
Кутателадзе Анна, студент 2 курса бакалавриата Тбилисского Государственного Университета им.Иване Джавахишвили 
Государство и общество 
** 
მარინე ლომიძე, საქართველოს ტექნიკური უნვერსტეტის  პროფესორი 

ინტერვიუ, როგორც ჟურნალისტის პროფესიული იმიჯის ტექნოლოგია 
Marine Lomidze, Professor, Georgian Technical University   

Interview as a Professional Image Technology of a Journalist 

Марина Ломидзе,  Профессор Грузинскиого технического университета 

Интервью, как технология профессионального имиджа журналиста 

 

** 
ღუდუშაური ნონა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების სახეები 

Gudushauri Nona, Doctoral candidate, Georgian Technical University 

Types of vocational education institutions 

Гудушаури Нона, Докторант Грузинского техниеского университета 

Типы учреждений профессионального образования 

  

** 
პოსტუპნაია ელენა, უკრაინის სამოქალაქო დაცვის ეროვნული უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო-სამეცნიერო-

საწარმოო ცენტრის მენეჯმენტის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი, მეცნიერებათა კანდიდატი 

სახელმწიფო მმართველობაში, ასოცირებული პროფესორი. 

სტეპანკო ალექსეი, უკრაინის სამოქალაქო დაცვის ეროვნული უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი, მეცნიერებათა კანდიდატი საჯარო მმართველობაში. 

უკრაინაში საზოგადოებრივი განათლების მენეჯმენტის განვითარების ფაქტორული ანალიზი 

Postupna Olena, 

National University of Civil Defence of Ukraine, associate professor of the Department of Management at Educational-scientific-

production centre, PhD in Public Administration, associate professor. 

Stepanko Oleksii, National University of Civil Defence of Ukraine, Head of Department for Material and Technical Support, PhD 

in Public Administration. 

Factor analysis of development of the public administration in education in Ukraine 

Поступная Елена, Доцент кафедры менеджмента учебно-научно-производственного центра Национального 

университета гражданской защиты Украины, кандидат наук по государственному управлению, доцент. 

http://leqtori1.gtu.ge/2016_2017/I/uploads/teachers_days_horizontal_dist_06.11.2020.html#table_1364
https://zoom.us/j/5821138781?pwd=bngrU2ZVeEtYcEhoOTczUzRWWUjHZz09
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Степанко Алексей, начальник отдела материально-технического обеспечения Национального университета гражданской 

защиты Украины, кандидат наук по государственному управлению 

Факторный анализ развития публичного управления образованием в Украине  

 
** 
დოღონაძე სოფიო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ–პროფესორი.  

ეთიკა, როგორც  თანამედროვე მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი პრინციპი 
Dogonadze Sopia, Assitant-Professor, Georgian Technical University  

Ethics as a significant principle of modern management 

Догонадзе София, Ассистент профессор Грузинского Технического Университета.  
Этика, как значительный принцип современного менеджмента 

 
** 

მამულაშვილი გიორგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრანტი 

დასაქმება პროფესიული განათლებით 

Mamulashvili Giorgi, Master's student, Georgian Technical University 

Employment with professional education 
Мамулашвили Георгий, Магистрант Грузинского технического университета 

Трудоустройство с профессиональным образованием 

** 

კალანდაძე ინგა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

საქართველოში მცხოვრებ ეთნიკურ უმცირესობათა წარმომადგენლების  ჩართულობა ქვეყნის პოლიტიკურ და 

სამოქალაქო ცხოვრებაში 

Kalandadze Inga, Doctoral candidate, Georgian Technical University 

The participation of ethnical minorities living in Georgia in the political and civil life of the country 

Каландадзе Инга, Докторант Грузинского технического университета 

Вовлечение представителей этнических меньшинств, проживающих в Грузии, в политическую и гражданскую 

жизнь страны 

 

 

 

 

სექცია 

საჯარო მმართველობის  ეკონომიკური საკითხები და სამართლებრივი  ბაზა 
SECTION 

ECONOMIC ISSUES  AND LEGAL BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION 

СЕКЦИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ   И ПРАВОВОЙ БАЗИС ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

(სექციას ხელმძღვანელობს პროფესორი გიორგი ბაღათურია) 

[გიორგი ბაღათურია 

Meeting ID – 904424868 

პაროლი: gtu2020 

ZOOM ლინკი: 

https://zoom.us/j/9044248687?pwd=dEZwWEhlWmVsTUlwanVUUXV2VmRYQT09 ] 
** 

ბაღათურია გიორგი,საქართვველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

ყაჭიაშვილი გვანცა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

ადამიანური რესურსების მართვის თანამედროვე გამოწვევები საქართველოს საჯარო მმართველობისა და ბიზნეს 

ორგანიზაციებში არსებული ვითარების  შედარებითი ანალიზის მიხედვით 

Bagaturia Giorgi, Professor, Georgian Technical University 

Kachiashvili Gvantsa, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 
Contemporary Challenges of Human Resource Management According to the Comparative Analysis of the Situation in 

Public Administration and Business Organizations of Georgia 

Багатурия Георгий, Професор Грузинского технического университета 

Качиашвили Гванца, Докторант Грузинского техничесекого университета 

Современные проблемы управления человеческими ресурсами согласно сравнительному анализу ситуации в 

организациях государственного управления и бизнеса-Грузии 

 

**  

https://zoom.us/j/9044248687?pwd=dEZwWEhlWmVsTUlwanVUUXV2VmRYQT09
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იაშვილი გენადი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  პროფესორი  

მიროტაძე გიორგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი  

ეთიკის როლი სასამართლოში 

Iashvili Genadi, Professor, Georgian Technical University 
Mirotadze Giorgi. Doctoral Candidate, Georgian Technical University 
The role of ethics in court 
Яшвили Геннадий, Профессор Грузинского технического университета 
Миротадзе Георгий, Докторант Грузинского технического университета 

Роль этики в суде 

 
** 

ქოქრაშვილი  ქეთევან, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

კომპანიების სტრატეგიული მართვის მნიშვნელოვანი საკითხები  ეკონომიკური კრიზისის პირობებში 
Kokrashvili Ketevan, Professor, Georgian Technical University 

Important issues of strategic companies management In the conditions of economic crisis 
Кокрашвили Кетеван, Профессор Грузинского технического университета 

Важные вопросы стратегического управления компаниями в условиях экономического кризиса 

 
** 

ცაცანაშვილი ანა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

საჯარო-კერძო პარტნიორობის როლი და მნიშვნელობა  

საქართველო-იაპონიის ურთიერთობის განვითარებაში 
Tsatsanashvili Ana, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 
The role and importance of public-private partnership in the development  
of Georgian-Japanese relations 
Цацанашвили Ана, Докторант Грузинского техничесекого университета 

 

 

 
**    
კარპეკო ნადეჟდა, 

უკრაინის სამოქალაქო დაცვის ეროვნული უნივერსიტეტი, სამოქალაქო დაცვის სფეროში მენეჯმენტისა და 

ორგანიზაციის დეპარტამენტის უფროსი ლექტორი, მეცნიერებათა კანდიდატი საჯარო მმართველობაში. 

(უკრაინა) 

უმაღლესი განათლების სისტემის საგანმანათლებლო მომსახურებებზე სახელმწიფო მოთხოვნის განხორციელების 

ეკონომიკური მექანიზმი 

Karpeko Nadezhda,  

National University of Civil Protection of Ukraine, Senior Lecturer at the Department of Management and organization in the 

field of civil protection, PhD of Public Administration Science. (Ukraine) 

Economic mechanism of realization of state demand for educational services of the higher school system 

Карпеко Надежда,  

Национальный университет гражданской защиты Украины, старший преподаватель кафедры управления и организации 

деятельности в сфере гражданской защиты, кандидат наук государственного управления. (Украина) 

Экономический механизм реализации государственного спроса на образовательные услуги системы высшей 

школы 

 
** 
პეტრიაშვილი ირაკლი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

კომერციული ბანკების როლი საქართველოს ეკონომიკის  განვითარებაში 
Petriashvili Irakli, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

Commercial Banks And Its Role Of Development Georgian Economy 

Петриашвили Ираклий, Докторант Грузинского технического университета 

Роль коммерческих банков в развитии экономики Грузии 

** 

როსტიაშვილი თამარ, საქართელოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

ნუცუბიძე ნინო, საქართელოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

ქალთა დასაქმების პრობლემები: გენდერული პროფესიული სეგრეგაცია 
Rostiashvili Tamar,Associate Professor, Georgian Technical University 

Nutsubidze Nino, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 
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Women's Employment Problems: Gender Professional Segregation 

 
**           
ძნელაძე ნანა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  დოქტორანტი 

რისკების მენეჯმენტი კლინიკურ ლაბორატორიაში 
Dzneladze Nana, Doctoral Candidate, Georgian Technical University  

Risk management in a clinical laboratory 

Дзнеладзе Нана, докторант Грузинского технического университета 

Управление рисками в клинической лаборатории  

 

** 

აგირბაია გიორგი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

ციფრული ეკონომიკის ზეგავლენა სახელმწიფო სექტორში 
Agirbaia Giorgi, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

Digital Economy Impact on Public Sector 

Агирбая Георгий, Докторант Грузинского техничесекого университета 

Влияние цифровой экономики в государственном секторе 
 

** 

ბაქანიძე მაგდა,   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, 

ბაქანიძე თეონა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი 

სამეწარმეო საქმიანობის როლი და მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკაში 
Bakanidze Teona, Associate Professor, Georgian Technical University,  

Bakanidze Magda, Assistant Professor, Georgian Technical University 
The role and importance of entrepreneurial activity in the country's economy 
Баканидзе Теона, Ассоциированный Профессор Грузинского технического университета.  
Баканидзе Магда, Ассистент Профессор Грузинского технического университета.  
Роль и значение предпринимательской деятельности в экономике страны 

 

** 

მესხიშვილი ლევან, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

თურმანიძე გუგული, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

საჯარო ორგანიზაციებში მართვის ხელშემშლელი სოციალურ-ფსიქოლოგიური ასპექტები და მასთან 

დაკავშირებული ეკონომიკური საკითხები 

Meskhishvili Levan, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

Turmanidze Guguli, Doctoral Candidate, Grigol Robakidze University  
Social – Psychological barriers in management of public organizations and its related Economical issues. 
Месхишвили Леван, Докторант Грузинского техничесекого университета 
Турманидзе Гугули, Докторант Университет им. Григол Робакидзе  

Социально-психологические аспекты, препятствующие управлению в общественных организациях и связанные с 

ними экономические вопросы 

 
** 
ლობჯანიძე გელა,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი   

მაჩაიძე გელა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი   

გუდავაძე ლავრენტი (ზურაბ), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი   

გლობალური ტენდენციები და საერთაშორისო ბიზნესში საქართველოს ინტეგრაციის აქტუალური ასპექტები 

Lobjanidze Gela, Associate Professor, Georgian Technical University 

Machaidze Gela, Professor, Georgian Technical University 

Gudavadze Lavrenti (Zurab), Professor, Georgian Technical University 

GLOBAL TRENDS AND CURRENT ASPECTS OF GEORGIA’S INTEGRATION INTO INTERNATIONAL BUSINESS 
Лобжанидзе Гела, Ассоцированый профессор Грузинского технического университета 

Мачаидзе Гела, Профессор Грузинского технического университета 
Гудавадзе Лавренти (Зураб), Профессор Грузинского технического университета 

Глобальные тенденции и текущие аспекты интеграции грузии в международный бизнес  

 
** 
მალანია ელისაბედი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

ქვარაია ირაკლი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 

ქუთათელაძე ქეთევან, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი 
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ტურიზმის ინდუსტრიის კონკურენტუნარიანობა საქართველოში 

Malania Elisabed, Associate professor, Georgian Technical University 
Kvaraia Irakli, Professor, Georgian Technical University 
Kutateladze Ketevan, Professor, Georgian Technical University 

The competitiveness of the tourism industry in Georgia 
Малания Элисабед, Ассоцированный профессор Грузинского техничесекого университета 

Кварая Ираклий, Профессор Грузинского техничесекого университета 

Кутателадзе Кетеван, Профессор Грузинского техничесекого университета 

Конкурентоспособность туристической индустрии Грузии 

 
** 
გოგიძე შალვა (ლაშა), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

მამხილებელთა ინსტიტუტის როლი საჯარო მმართველობაში: საქართველოს გამოცდილება 

Gogidze Shalva (Lasha), Doctoral candidate, Georgian Technical University 

The Role of the Whistleblower Institute in Public Administration: Georgian Experience 

Гогидзе Шалва (Лаша), Докторант Грузинского технического университета 

Роль Института Заявителей в Государственном Управлении: Опыт Грузии 

 

** 

გუმბათოვი ქიარიმ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

საჯარო მმართველობის განხორციელების სამართლებრივი ინსტრუმენტები 
Gumbatov Kiarim, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

The legal instruments for the implementation of public administration 

Гумбатов Киарим, Докторант Грузинского техничесекого университета  

Правовые инструменты осуществления публичного управления 

 

** 

კორძახია მიშა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

შრომის უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემის მართვის სამართლებრივი მიდგომები  
Kordzakhia Misha, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 
Legal approach to Managing the modern system of Health and occupational safety   

Кордзахия Миша, Докторант Грузинского техничесекого университета  

Правовые подходы к управлению современной системой охраны труда 

 
** 

ხარატი ნინო, საქართვველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

სახელმწიფო კერძო პარტნიორულ მართვაში. 
Kharati Nino, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

State in private partnership management. 

Харати Нино, докторант Грузинского технического университета 

Государство в частно-партнерском управлении. 

 
** 
 ლორია დავით, საქართველოს  ტექნიკური  უნივერსიტეტის დოქტორანტი 

საქართველოს ქვანახშირის მრეწველობის ბიზნეს ეფექტიანობის ამაღლების მიმართულებები  რეგიონული 

კლასტერის ფორმირების ბაზაზე 
Loria David, Doctoral Candidate, Georgian Technical University 

Directions to increase the business efficincy of the Georgian coal industry on the basis of regional cluster formation 

Лориа Давид, Докторант Грузинского технического университета 

Направления повышения эффективности бизнеса угольной промышленности Грузии на основе формирования 

регионального кластера  

 

  


