
 

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 

BATUMI NAVIGATION TEACHING UNIVERSITY  

            
მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი IV  

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

 

„თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ- 

ეკონომიკური  

განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ 

 

 

 
Conduct the IV International Scientific-Practical Conference 
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Dedicated to the International Day of the Seafarers 
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 ქალბატონო/ბატონო ____________________________,   

 

2018 წლის 24 ივნისს, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, 

პარტნიორებთან ერთად, ატარებს მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისა-

დმი მიძღვნილ IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენ-

ციას თემაზე: „თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“.  

კონფერენცია იმუშავებს 10:00-დან 15:00 საათამდე. 

მისამართი: საქართველო, ბათუმი, 6000, რუსთაველის გამზირი №28, 

სასტუმრო „შერატონ-ბათუმი“, საკონფერენციო დარბაზი „ბეგონია“.  

გთხოვთ, მობრძანდეთ. 

 

პატივისცემით,  

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი 

 

 

 

Dear Sir /Madam ________________________ 

On June 24, 2018, Batumi Navigation Teaching University, together with its 

partners, is conducting the IV International Scientific-Practical Conference 

„Modern Technologies, Socio-Economic Development Problems and Ways of 

Solving Them“ dedicated to the International Day of the Seafarers. The 

conference will work from 10:00 to 15:00. 

Address: 28 Rustaveli Avenue, Batumi, 6000, Georgia. Hotel „Sheraton 

Batumi“,  Conference Hall "Begonia" 

Looking forward to seeing you at the conference  

 

Sincerely,  

Conference Organizing Committee 

                           



 

საორგანიზაციო კომიტეტი: 

პარმენ ხვედელიძე (თავმჯდომარე)  

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

ლალი ხვედელიძე (თავმჯდომარის მოადგილე)   

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

გელა გვარიშვილი (თავმჯდომარის მოადგილე)  

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

ნათია მიქელთაძე  (თავმჯდომარის მოადგილე)  

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

ქეთევან გოლეთიანი (თავმჯდომარის მოადგილე)  

ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

ნაირა ტაბიძე ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

ნინო ბერიძე ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

როლანდ რიჩკოვი ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

ვახტანგ თავბერიძე ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

ეკატერინე ჩიქოვანი ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

გიორგი გაბედავა  ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

ნინო ჭილაია ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

ირმა ტუნაძე ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი; 

თეონა სულაბერიძე ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 

 

 

კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფი: 

თათია მიქავა  - ბნსუ-ს მაგისტრანტი; 

მიხეილ არველაძე - ბნსუ-ს მაგისტრანტი; 

ლევან ვარადაშვილი - ბნსუ-ს სტუდენტი; 

ქეთევან ყურაშვილი - ბნსუ-ს სტუდენტი; 

თემურ ფოფხაძე - ბნსუ-ს სტუდენტი; 

გიორგი სუვოროვი - ბნსუ-ს სტუდენტი. 

 

        



 

დღის წესრიგი: 

09.30-10. 00 - მონაწილეთა რეგისტრაცია 

10.00 - კონფერენციის გახსნა, მისალმება  

10.30 - პლენარული სხდომა - მოხსენებები 

11.00 - მონოგრაფიის პრეზენტაცია 

12.00 - შესვენება 30 წუთი 

12.30 - საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების ცერემონია 

13.00 - მუშაობა სექციებში - თემატური პრობლემების განხილვა მრგვა-

ლი მაგიდის ფორმატში, პრეზენტაცია ბნსუ-ს სამეცნიერო საქმიანობის 

შესახებ 

13.30  - შეჯამება და კონფერენციის დახურვა (რეგლამენტი: მოხსენება -

10 წთ., დისკუსია - 2 წთ.) 

 

10.00 - მისალმება  

პარმენ ხვედელიძე, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის 

რექტორი, პროფესორი, შორეული ნაოსნობის კაპიტანი; 

გიორგი ჩერქეზიშვილი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი                  

განვითარების მინისტრის მოადგილე; 

ინგა შამილიშვილი, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის  

მინისტრი, პროფესორი; 

თამარ იოსელიანი, საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს  

დირექტორი; 

ზაზა მარუაშვილი, საქართველოს კერძო უმაღლესი სასწავლებლების 

ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, პროფესორი;   

სერგეი შკარლეტი, ჩერნიგოვის ეროვნული ტექნოლოგიური უნივერსი-

ტეტის რექტორი, პროფესორი; 

ერმილე მესხია, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის რექ-

ტორი, პროფესორი; 

ნათია წიკლაშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტის რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში; 

თეიმურაზ ბაბუნაშვილი, საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა  

აკადემიის პრეზიდენტი, პროფესორი. 



 

10.30 - პლენარული სხდომა 

მოდერატორი - პროფესორი ბადრი გეჩბაია 

         

მოხსენებები: 

 

ქეთევან გოლეთიანი, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის  

პროფესორი;  

გიორგი გაბედავა, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო    უნივერსიტეტის 

ასისტენტ-პროფესორი. 

საქართველო მსოფლიოს ლოგისტიკური სისტემის ეფექტიანობის 

რეიტინგში და მისი ანალიზი 

 

პაატა აროშიძე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტე-

ტის ასოცირებული პროფესორი 

პერსონალის მოტივაციის ხერხები საბიუჯეტო დაწესებულებებში 

 

ვიქტორ ჩუჟიკოვი, კიევის ვადიმ ჰეტმანის ეროვნული ეკონომიკური  

უნივერსიტეტის პროფესორი 

დასახლებული პუნქტების მულტისტრუქტურირება გლობალურ                                                            

ეკონომიკაში 

       

11.00 - მონოგრაფიის პრეზენტაცია 

,,უკრაინისა და საქართველოს განვითარების სტრატეგიული  

პრიორიტეტები: ინოვაციები და თანმშრომლობა“ 

მომხსენებლები:   

თეიმურაზ ბერიძე, თსუ-ს პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა 

დოქტორი, მონოგრაფიის რედაქტორი; 

ვლადიმერ ღლონტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი; 

ანზორ აბრალავა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი, მონოგრაფიის თანაავტორი.  

 



 

12.00 - შესვენება 

 

12.30 - ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის საპატიო  

დოქტორის დიპლომების გადაცემა:  

 

პროფესორ ეთერ ხარაიშვილისათვის   

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის   

თბილსის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   ეკონომიკისა და ბიზნესის      

ფაკულტეტის მიკროეკონომიკის კათედრის გამგე, საქართველოს  

ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი  

   

პროფესორ ვიქტორ ჩუჟიკოვისათვის 

ვადიმ ჰეტმანის სახელობის კიევის ეროვნული უნივერსიტეტის       

რექტორის მოადგილე სამეცნიერო-საგანმანათლებლო და 

საერთაშორისო ურთიერთობათა საკითხებში, ეკონომიკურ  

მეცნიერებათა დოქტორი 

 

13.00 - მუშაობა სექციებში  

თემატური პრობლემების განხილვა მრგვალი მაგიდის ფორმატში, 

პრეზენტაცია ბნსუ-ს სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ - მომხსენებელი 

ბნსუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი 

ნათია მიქელთაძე 

 

13.30  - შეჯამება და კონფერენციის დახურვა  

რეგლამენტი:  

მოხსენება -10 წთ.,  

დისკუსია - 2 წთ.  

         

 

 

 

 



 

Conference Organizing Committee  

Parmen Khvedelidze (Chairman),  Batumi Navigation Teaching  University; 

Lali Khvedelidze (Deputy chairman), Batumi Navigation Teaching University; 

Gela GvariShvili (Deputy chairman), Batumi Navigation Teaching University; 

Natia Mikeltadze (Deputy chairman), Batumi Navigation Teaching University; 

Ketevan Goletiani (Deputy chairman), Batumi Navigation Teaching University; 

Naira Tabidze, Batumi Navigation Teaching University; 

Nino Beridze, Batumi Navigation Teaching University; 

Roland Richkov, Batumi Navigation Teaching University; 

Vakhtang Tavberidze, Batumi Navigation Teaching University; 

Ekaterine Chikovani, Batumi Navigation Teaching University; 

George Gabedava, Batumi Navigation Teaching University; 

Nino Tchilaia, Batumi Navigation Teaching University; 

Irma Tunadze, Batumi Navigation Teaching University; 

Teona Sulaberidze, Batumi Navigation Teaching University. 

 

Conference Organizing Group: 

Tatia Mikava - BNTU Master Degree; 

Mikheil Arveladze - BNTU Master Degree; 

Levan Varadashvili – BNTU student; 

Ketevan Kurashvili - BNTU student; 

Temur Popkhadze - BNTU student; 

Giorgi Suvorov - BNTU student; 

                                             

 A g e n d a:  

09.30 -10.00 - Registration of participants 

10.00 - Opening Conference Session, Greeting 

10.30 - Plenary Session - Reports 

11.00 - Presentation of monographs 

12.00 - Break for 30 minutes 

12.30 - Honorary doctor award ceremony 

13.00 - Work in sections - Discussion of thematic problems in roundtable 

format, presentation on BNTU scientific activities 

13.30  - Summarize and closing of the conference (Regulations - Report 10 

minutes, Discussion 2 minutes).  



 

10.00 - Greeting 

Parmen Khvedelidze, Rector of Batumi Navigation Teaching  University, 

Professor, Deep Sea Going Capitan 

 

Giorgi Cherkezishvili, Deputy Minister of Ministry of Economy and Sustainable                                                  

Development of Georgia 

 

Inga Shamilishvili, Minister Education Culture and Sport of Adjara,  

Professor 

 

Tamar Ioseliani, Director of Maritime Transport Agency of  Georgia 

 

Zaza Maruashvili,  Association of Private University, Executive Director,                                                         

Professor                                                                                                                                                           

 

Serhiy Shkarlet, Rector Chernihiv National University of Technology 

 

Ermile Meskhia, Rector of Batumi Art teaching University, Professor 

 

Natia Tsiklashvili, Vice Rector for Scientific Affairs Batumi Shota Rustaveli  

State University, Professor 

 

Teimuraz Babunashvili, President of the Georgian Academy of Business  

Sciences, Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.30 - Plenary Session 

Moderator – Professor Badri Gechbaia 

 

Reports 

Ketevan Goletiani, Professor of Batumi Navigation Teaching University  

George Gabedava, Assistant-professor of Batumi Navigation Teaching 

Unoversity 

Georgia In The Ranking Of World Logistics Performance Index And Its 

Analysis 

Paata Aroshidze – Assoc. Profsssor of Batumi Shota Rustaveli State University 

Motivation methods of personnel in budgetary institutions  

Viktor Chuzhykov - Professor, Prorector  Kyiv National                                                                                                                                                                                                                                                                  

Economic University Named After Vadym Hetman 

Multi-structuring of localities in the global economy 

      

11.00 - Presentation of monographs 

„Strategic Priorities For Developing Ukraine And Georgia: Innovation And 

Partnership’’ 

Speakers:   

Teimuraz Beridze, Professor of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 

monograph editor; 

Vladimer Glonti, Professor of Batumi Shota Rustaveli State University, Doctor 

of Economics Sciences; 

Anzor Abralava, Professor of Technical University of Georgia, co-author of 

the monograph 

 

12.00 – Break  

 

12.30 - Awarding Honorary Doctor to: 

Professor Eter Kharaishvili,  Doctor of Economic Sciences, Head of 

Microeconomic Cathedra at the faculty of Economic and Business of  Ivane 

Javakhishvili Tbilisi State University, Vice-President of the Academy of 

Economic Sciences of Georgia 



 

Professor Viktor Chuzhykov, Vice-Rector in the field of scientific-educational 

and International Relations of Kyiv National  

Economic University Vadym Hetman, Doctor of Economic Sciences 

 

13.00 - Work in sections  

Discussion of thematic problems in roundtable format Presentation about the 

scientific work of the Batumi Navigation Teaching University, speaker – 

professor Natia Mikeltadze, Head of Quality Assurance Service of BNTU.   

 

13.30 - Summarize and closing of the conference  

Regulations: Report - 10 min., Discussion - 2 min. 

        

https://www.google.ge/search?rlz=1C1CHBD_ruGE787GE787&q=scientific-educational&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj8wtCUsc7bAhUDOxQKHblFB8gQkeECCCMoAA
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