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ქართველი
1972 წლის 31 იანვარი
მდედრობითი

სამუშაო გამოცდილება 2015წლიდან-დღემდე

საქართველოს
ტექნიკური
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, პროფესორი (0,5 ს. ე.)

უნივერსიტეტი,

2010 წლიდან-დღემდესაქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ფაკულტეტის
ხარისხის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
2013-2015 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის
ფაკულტეტი, პროფესორი (მოწ.)
2009-2013 წწ.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის
ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტი, ასოცირებული
პროფესორი
2012 წლიდან-დღემდე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, ასოცირებული
პროფესორი (მოწ.)
2014 წლიდან-დღემდე შოთა მესხიას ზუგდიდის სასწავლო
ასოცირებული პროფესორი (მოწ.)

უნივერსიტეტი,

2005-2009 წწ.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
ჰუმანიტარულტექნიკური ფაკულტეტი, მათემატიკური ეკონომიკის, აღრიცხვისა და აუდიტის
კათედრა, საათობრივ ანაზღაურებაზე მოწვეული სპეციალისტი
1998-2010 წწ.საქართველოს ტექნიკური
ტექნიკური ფაკულტეტი, სპეციალისტი

უნივერსიტეტი,

ჰუმანიტარულ-

1994-2000 წწ.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, უმაღლესი მათემატიკის
კათედრა, უფროსი ლაბორანტი

ძირითადი საქმიანობა და პროფესორი
პასუხისმგებლობა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
სახელი და მისამართი მ. კოსტავას ქ. №77, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
დამსაქმებლის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი,

განათლება და ტრენინგები
განათლება

2005-2007 წწ.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულტექნიკური ფაკულტეტი, აღრიცხვა და აუდიტის სპეციალობა, ბიზნესის
მართვისმაგისტრი.
1997-1998 წწ.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მენეჯმენტის უმაღლესი
სკოლა, მენეჯმენტის სპეციალობა, მენეჯერის კვალიფიკაცია.
1989-1994 წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი, მათემატიკის სპეციალობა,
მათემატიკოსის კვალიფიკაცია.

სამეცნიერო/აკადემიური
ხარისხი

2006 წ. ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
2007 წ. ბიზნესის მართვის მაგისტრი

მინიჭებული კვალიფიკაციები

მათემატიკოსი, ბიზნესის მართვის მაგისტრი, მენეჯერი.

2017 წ. 22nd international scientific conference, Economics and Management 2017
(ICEM-2017), Riga Technical University, Riga, Latvia. Certificate.
2. 2017 წ. საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი,
საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია
„გლობალიზაციადაბიზნესისთანამედროვეგამოწვევები“, სერტიფიკატი
3. The 6th World Congress on Psychology and Behavioral Sciences (Management,
Psychology, Political and Social Science) WCPBS2016, Barcelona, Spain. Certificate.
4. 2016
წ.
საერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია
ევროპულიინტეგრაციადასაქართველო
„ეკონომიკისადაბიზნესისაქტუალურიპრობლემებიგლობალიზაციისთანამე
დროვეპირობებში: თეორიადაპრაქტიკა“, სერტიფიკატი.
5. 20th International Scientific Conference, Economics and Management 2016 (ICEM2016), Brno University of Technology, Brno, Czech Republic. Certificate.
6. 20th anniversary international scientific conference, Economics and Management 2015
(ICEM-2015), Kaunas University of Technology. Kaunas, Lithuania. Certificate.
7. Participated in the Training Workshop «Licence Masters professionnels
en management des activités hôtelières pour le développement de l’industrie touristique
en Géorgie, Azerbaïdjan et Moldavie№ 544191 TEMPUS 1-2013-1-PT JPCR », on 1417 0ct, 2014 Tbilisi, in Georgian Technical University.
Topics of the Training Workshop: Processus de Bologne; Project Tuning; Licence et
Master; Supplement au diplome; Pôles d'excellence; Methodologie de diffusion.
Certificate.
8. 2014 წ. University of TARTU, 7th European Community Framework Programme.
A Marie Curie International Research Staff Exchange Programme. Attended the Training course
POLICY (Georgian Technical University), certificate.
9. 2013 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის
შესწავლის ევროსტანდარტების მოთხოვნათა შესაბამისი პროგრამის
კურსი, (A2 დონე), სერტიფიკატი.
10. 2012 წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, კომპიუტერული პროგრამის SPSS for Windows-ის
გამოყენებითმონაცემებისდამუშავებისდასტატისტიკური ანალიზის
კურსი დამწყებთათვის, სერტიფიკატი.
11. 2011 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია “,
სერტიფიკატი
12. 2011 წ. შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ბი
საკონსულტაციო პროგრამა, ბიზნესის სასწავლო კურსი, სერტიფიკატი.
13. 2011 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მეორე
საერთაშორისო კონფერენცია „ბიზნესი და კანონი“, სერტიფიკატი
1.

ტრენინგის თემა/
უნარები

ტრენინგის თემა/
უნარები

მ.შ. ქვეყნის ფარგლებს გარეთ

14. 2009 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, პროფესიული
განვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ)
„სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.“ (აშშ),
თრენინგი: „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი“,
სერტიფიკატი.
15. 2009 წ. შპს საბანკო სწავლების ცენტრი, რისკ-მენეჯმენტის კურსი,
სერტიფიკატი.
16. 2008 წ. ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და
საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი კურსები (ბაფი), სერტიფიკატი.
17. 2008 წ. სსიპ ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების
ცენტრი, პერსონალური კომპიუტერის მომხმარებელ-ოპერატორის
სასწავლო კურსი შემდეგ პროგრამებში: Windows XP, Internet, Ms Word , Ms Excel , Ms PowerPoin
18. 2008 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კომპიუტერული
პროგრამების კურსები; Info, SuperFin.
19. 2006 წ. საბანკო - საფინანსო აკადემია, საბანკო პროდუქტები და
მომსახურება, სერტიფიკატი.

2017 წ. 22-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია :ეკონომიკა
და მენეჯმენტი 2017 (ICEM-2017)“,რიგის ტექნიკური
უნივერსიტეტი, ქ. რიგა, ლატვია.
2016 წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია„ეკონომიკა და
მენეჯმენტი 2016 (ICEM-2016)“, ბრნოს ტექნოლოგიური
უნივერსიტეტი, ქ. ბრნო, ჩეხეთი.
2016 წ. მე-6 მსოფლიო კონგრესი ფსიქოლოგიასა და ქცევითი
მეცნიერებების შესახებ (მენეჯმენტი, ფსიქოლოგია, პოლიტიკური
და სოციალური მეცნიერებები) WCPBS2016, ქ. ბარსელონა, ესპანეთი
2016 წ. ევროპის ეკონომიკური კომისიის სამუშაო სესია
დემოგრაფიული პროგნოზების შესახებ, ქ. ჟენევა, შვეიცარია.
2015 წ. 20-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკა
და მენეჯმენტი 2015 (ICEM-2015)“, კაუნას ტექნოლოგიური
უნივერსიტეტი. ქ. კაუნასი, ლიტვა.
2014 წ. ასტანის (ყაზახეთი) VII ეკონომიკური ფორუმისა და II მსოფლიო
ანტიკრიზისული კონფერენციის დელეგატი შემდეგი პროგრამების ფარგლებში:
1 III AUF აზიის უნივერსიტეტების ფორუმი;
2. ქალთა საერთაშორისო ფორუმი;
3.საერთაშორისო გამოფენა-კონფერენცია „GLOBAL RISK EXPO“
4.ლიდერთა დიალოგი: საერთაშორისო თანამშრომლობა მრავალპოლარულ
სამყაროში.
2014 წ. ქ. პრაღა, ჩეხეთი. საერთაშორისო კონფერენცია
სერტიფიკატი.

„EconWorld2014“,

2013 წ. ქ. მინსკი, ბელორუსია, მასტერ-კლასი „თანამედროვე
ტექნოლოგიები საინჟინრო შემოქმედებისათვის“
2013 წ. დიდი ბრიტანეთი, კულტურულ-სოციალური პროგრამა,
ტრენინგები თემებზე „მარკეტინგი“, „ადამიანური რესურსების
მენეჯმენტი“, სერტიფიკატი.

სხვა აქტივობები
2016 წ. UNECE -ს 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი ევროპის ეკონომიკური
კომისიის 67-ე სხდომის დელეგატი, ქ. ჟენევა, შვეიცარია
2015 წ. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (UNECE).სამუშაო ჯგუფის
შეხვედრა სამრეწველო უსაფრთხოების კონვენციის განვითარებისათვის.
სამუშაო ჯგუფის წევრი. ქ. ჟენევა, შვეიცარია
2013 წლიდან-დღემდე „განათლების რეფორმების მხარდამჭერთაასოციაცია“,
წევრი
2013 წ. თვითმმართველიერთეულებისფინანსისტთაასოციაცია, წევრი
2011
წ.
დღემდე
საქართველოსბიზნესისმეცნიერებათააკადემიისნამდვილიწევრი, აკადემიკოსი
სამეცნიერო მოღვაწეობა

საგანმანათლებლო პროგრამის/
სასწავლო კურსის პროგრამის
(სილაბუსის) ავტორობა

98 სამეცნიერო შრომა, მ. შ. 5 სახელმძღვანელო, 3სალექციო კურსი.

2012 წ. სტუ.
ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიზნესის ადმინისტრირება“,
სასწავლო კურსის პროგრამა „გადასახადებით დაბეგვრა“;
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიზნესის ადმინისტრირება“,
სასწავლო კურსის პროგრამა „საგადასახადო პოლიტიკა“, „კვლევის
სტატისტიკური მეთოდები“.
2014 წ. ზსსუ. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიზნესის
ადმინისტრირება“, სასწავლო კურსის პროგრამა „ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი
ეტიკეტი“;
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა „ბიზნესის ადმინისტრირება“,
სასწავლო კურსის პროგრამა „ლიდერობა და გუნდის მართვა“
2015 წ. სეუ. ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამა. სასწავლო კურსის
პროგრამა „სტატისტიკური მეთოდები ფსიქოლოგიაში“;
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა. სასწავლო კურსის პროგრამა
„სტატისტიკური პაკეტი სოციალური მეცნიერებებისათვის SPSS“
2015 წ. სტუ. მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა „ელექტრონული
ბიზნესის ინფორმაციული ტექნოლოგიები“, სასწავლო კურსის პროგრამა
„საგადასახადო პოლიტიკა“.
2016 წ. სტუ. ბაკალავრიატისსაგანმანათლებლო პროგრამა „სასტუმრო
მომსახურება“,
სასწავლო კურსის პროგრამა „საბუღალტრო აღრიცხვის
საფუძვლები“,
„სასტუმროს
საგადასახადო
პოლიტიკა“,
„სასტუმრო
ინდუსტრიის სტატისტიკა“.
2017 წ. „პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისათვის“
მილენიუმის პროექტის ფარგლებში. “მექანიკის ინჟნერიის ტექნიკოსის”,
პროფესიული პროგრამის მოდულების ხელმძღვანელი

2007-2016 წწ. - 14 მაგისტრის დაცვის ხელმძღვანელი.
2016-2017 წწ. - 5 მაგისტრანტის ხელმძღვანელი

ხელმძღვანელობა

2014-2015 წწ. - 1 დოქტორანტის დისერტაციის დაცვის ხელმძღვანელი
2015-2016 წწ. - 1 დოქტორანტის დისერტაციის დაცვის ხელმძღვანელი
2016-2017 წწ. - 1 დოქტორანტის დისერტაციის დაცვის ხელმძღვანელი
სადისერტაციო კომისიის
კოლეგიის წევრობა 2016-2017 წწ. - 2 დოქტორანტის ხელმძღვანელი
2012-2013 წ წ. - 1 დოქტორანტის რეცენზენტი
2016-2017 წ წ. - 1 დოქტორანტის რეცენზენტი
2015-2016 წწ. - 2დოქტორანტის დისერტაციის დაცვის კოლეგიის წევრი
2016 -2017 წწ. - 3დოქტორანტის დისერტაციის დაცვის კოლეგიის წევრი

კომპიუტერის ცოდნა და
კომპეტენციები

ენების ცოდნა

Microsoft Office Tools, (Word, Excel, Power Point). SPSS for Windous

რუსული,ინგლისური

სხვა უნარი და კომპეტენციები საოპერო ხელოვნება
მხატვრული ლიტერატურა
ტურიზმი

2

1

საწარმოსსაქმიანობისკომპლექსურიან
ალიზი

2

Методы оценки собственного капитала
компании
Формирование бюджета предприятия

3

4

5

Оценки погрешностей характеристик
финансовых потоков инвестиционных
проектов. Критерии инвестиций.
ეკონომიკურიუსაფრთხოებისინვესტი
ციურიპროგრამებისეფექტურიმენეჯმ
ენტისასპექტები
საგადასახადოდაგეგმვა

6

7

8
9
10

11

12

საბუნებისმეტყველოდაჰუმანიტარუ
ლდარგთაამოცანებისმოდელირებამა
თემატიკურილოგიკისენაზე
ოპტიმალურიპორტფელისფორმირება
მათემატიკურიპროგრამირებისმეთო
დებისგამოყენებით
ოპტიმალურისაინვესტიციოპორტფე
ლისფორმირება
სოციალურისტატისტიკისკვლევისთა
ვისებურებანიდაანალიზისმეთოდურპრაქტიკულიასპექტები
ეროვნულიეკონომიკისდოლარიზაცი
ისმზარდიმასშტაბები,
ნეგატიურიშედეგებიდაერთიანირეგი
ონულივალუტისშექმნისტენდეციები
საქართველოსადაამიერკავკასიაში
ბიზნესისანალიზისრაოდენობრივიმე
თოდები,

სახელმძღვანელო
სტატისტიკა, ტომი I

13

სახელმძღვანელო

3

4

შენიშვნა
(მიუთითეთ
თანაავტორი)

1

ნაბეჭდი თაბახის
რაოდენობა

ნაშრომის დასახელება

გამომცემლობის,
ჟურნალის
დასახელება
გამოცემის წელი,
ჟურნალის №

№

დაბეჭდილია თუ
ხელნაწერი

samecniero naSromebis sia

5

6

ჟურნალი
"ხელისუფლებადასაზოგადოება",IS
SN 1512--374X, 2008
საერთაშორისორეცენზირებადიდა
რეფერირებადისამეცნიეროჟურნალ
ი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828, 2008
საერთაშორისორეცენზირებადიდა
რეფერირებადისამეცნიეროჟურნალ
ი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828, 2008
ჟურნალი
"ხელისუფლებადასაზოგადოება",
2008
საერთაშორისორეცენზირებადიდა
რეფერირებადისამეცნიეროჟურნალ
ი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828, 2008
საერთაშორისოსამეცნიეროჟურნალ
ი "ინტელექტუალი", ISSN 15122530, 2008
პერიოდულისამეცნიეროჟურნალი
"ინტელექტი", ISSN 1512-0333, 2008

ცაავაგ., ბერიძელ.

ჟურნალი
"ხელისუფლებადასაზოგადოება",IS
SN 1512--374X, 2008
სტუ-სშრომებისკრებული, 2008

კიკვაძეტ.

საერთაშორისორეცენზირებადიდა
რეფერირებადისამეცნიეროჟურნალ
ი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828, 2008
საერთაშორისორეცენზირებადიდა
რეფერირებადისამეცნიეროჟურნალ
ი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828, 2008

ჯანჯღავან.

გამომცემლობა “ტექნიკური
უნივერსიტეტი“, 2009,
177 გვერდი

კიკვაძეტ.

გამომცემლობა “ტექნიკური
უნივერსიტეტი“, 2009,
395 გვერდი

ლიპარტიაზ.,
ქინქლაძერ.

ბერიძელ., ქარცივაძეგ.

ბერიძელ., ქარცივაძეგ.

ბერიძელ.,
გოდერძიშვილიბ.
გოდერძიშვილიბ.,
ლანჩავაე.
გოდერძიშვილიბ.,
ქარცივაძეგ.
რუხაიახ., ტიბუალ.

კიკვაძეტ., კაჭარავახ.

ცაავაგ., ბერიძელ.,

სტატისტიკა, ტომი I I
14

15

16

სახელმძღვანელო

Инвестиционный менеджмент - часть
инновационного менеджмента
ინფორმაციულიტექნოლოგიებისგამო
ყენებაკონტროლინგისპროცესში

18

სტატისტიკურიმეთოდების - "მონტეკარლოსა" და
"ბუტსტრეპის"გამოყენებაკომპიუტერ
ულმოდელირებაში
ქვეყანაშიეკონომიკურიპროცესებისრე
გულირებისძირითადიმაკროეკონომი
კურიინდიკატორები

19

ელექტრონულიფულისადასაგადასახა
დოსისტემებისკავშირი

17

20

21

22

საქართველოშისაშემოსავლოგადასახა
დისევროკავშირისქვეყნებისგადასახა
დებთანჰარმონიზაციისსაკითხისათვი
ს
ფინანსურირისკებისშეფასებადასაინვ
ესტიციოგადაწყვეტილებებიეკონომიკ
ურიკრიზისისპირობებში

დამატებულიღირებულებისგადასახა
დისთავისებურებანიევროკავშირისწე
ვრსახელმწიფოებში
ეკონომეტრიკისსაფუძვლები,

23

სახელმძღვანელო
ლარისკურსისცვლილებისდინამიკად
ატენდენციამსოფლიოეკონომიკურიკ
რიზისისფონზე

24

3

4

შენიშვნა
(მიუთითეთ
თანაავტორი)

2

ნაბეჭდი თაბახის
რაოდენობა

1

გამომცემლობის,
ჟურნალის
დასახელება
გამოცემის წელი,
ჟურნალის №

ნაშრომის დასახელება

დაბეჭდილია თუ
ხელნაწერი

№

5

6

გამომცემლობა “ტექნიკური
უნივერსიტეტი“, 2009,
400 გვერდი

ლიპარტიაზ.,
ქინქლაძერ.

საერთაშორისორეცენზირებადიდა
რეფერირებადისამეცნიეროჟურნალ
ი “ეკონომიკა”, ISBN 0206-2828, 2009
საერთაშორისორეცენზირებადიდა
რეფერირებადისამეცნიეროჟურნალ
ი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828, 2009
პერიოდულისამეცნიეროჟურნალი
"ინტელექტი", ISSN 1512-0333, 2009

ბერიძელ.,
გოდერძიშვილიბ.

საერთაშორისოსამეცნიეროჟურნალი
"ინტელექტუალი", ISSN 1512-2530,
2009

ცაავაგ., ბერიძელ.

საერთაშორისორეცენზირებადიდა
რეფერირებადისამეცნიეროჟურნალ
ი “ეკონომიკა”, ISSN 0206-2828, 2009
საერთაშორისოსამეცნიეროტექნიკურიკონფერენციისმასალები
"გლობალურიკრიზისიდასაქართვე
ლოსეკონომიკა", 2009
საერთაშორისოსამეცნიეროპრაქტიკულიკონფერენცია
"გლობალიზაცია,
მსოფლიოკრიზისიდასამხრეთკავკა
სია", 2009
აკადემიკოსსერგიჯიქიასდაბადების
110
წლისთავისადმიმიძღვნილისამეცნი
ეროკონფერენცია, 2009
გამომცემლობა “ტექნიკური
უნივერსიტეტი“, 2011
ISBN 978-9941-14-960-3
საქართველოსტექნიკურიუნივერსი
ტეტი,
საქართველოსეკონომისტთაასოცია
ცია, ჟურნალი
”სოციალურიეკონომიკა”, ISSN 19877471, 2011, №1 (13), გვ. 415-419

ბერიძე ლ.,
გოდერძიშვილიბ.

ქუთათელაძერ.
ლიპარტიაზ.

ფოფხაძეგ., ბერიძეთ.,
ქარცივაძეგ.

კიკვაძეტ.

ქარცივაძეგ.

კიკვაძეტ.

კიკვაძეტ.

ბიზნესპროცესებისმართვისპრინციპე
ბი
25

26

27

ბიზნესისსავალდებულონორმა ეთიკადაეტიკეტი

მსოფლიოგამოცდილებასაქართველო
სპოლიტიკურეკონომიკურიმოწყობისათვის(თეზისე
ბი)

საქმიანიტურიზმი _
ტურიზმისდინამიურიდარგი
28

ტურიზმისგანვითარებისტენდეციები
_ რაჭალეჩხუმსადაქვემოსვანეთში
29

ქალიბიზნესშითუოჯახში?!
30
ტყისმიწებისეფექტურადგამოყენების
შეფასებისკრიტერიუმები
31

3

4
საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკულიკონფერენცია
„ეკონომიკური პოლიტიკა და
ბიზნეს-პროცესების მართვა“, 2011,
15-16 აპრილი, გვ. 250-252
II
საერთაშორისოსამეცნიეროპრაქტიკულიკონფერენცია
“ბიზნესი და სამართალი”, 2011, 7-8
მაისი, გვ. 255-259
საქართველოსტექნიკურიუნივერსი
ტეტი,
საზოგადოებრივმეცნიერებათადეპა
რტამენტი,
საერთაშორისო
კონფერენცია
„მსოფლიო
და
კავკასია“ 2011, 30-31 მაისი, გვ. 150151
II საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია,
შოთარუსთაველისსახელმწიფოუნი
ვერსიტეტი;
აჭარისარტურიზმისადაკურორტებ
ისდეპარტამენტი, ბათუმი, 2011, 4-5
ივნისი, გვ. 486-489
II
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია,
შოთარუსთაველისსახელმწიფოუნი
ვერსიტეტი;
აჭარისარტურიზმისადაკურორტებ
ისდეპარტამენტი, 2011, ბათუმი,
2011, 4-5 ივნისი, გვ. 160-163
საქართველოსტექნიკურიუნივერსი
ტეტი, საერთაშორისოსამეცნიეროპრაქტიკულიკონფერენცია,
ISBN
978-9941-14-951-1, 2011, გვ. 222-224
I რესპუბლიკურისამეცნიერო _
პრაქტიკულიკონფერენციისმასალე
ბი
“საქართველოშიმიწისრესურსებისმ
ართვისადასამართლებრივირეგულ
ირებისპრობლემებითანამედროვეე
ტაპზე”, ბათუმი, 2011, გვ. 266-269
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გამომცემლობის,
ჟურნალის
დასახელება
გამოცემის წელი,
ჟურნალის №

ნაშრომის დასახელება

დაბეჭდილია თუ
ხელნაწერი

№

6
ქინქლაძერ.

ყურაშვილიგ.,
გოდერძიშვილიბ.

ქინქლაძერ.

ქინქლაძერ.,
გოდერძიშვილიბ.,

ყურაშვილიგ.

ქინქლაძერ.

როსტიაშვილით.

ეროვნულისასურსათოუსაფრთხოება:
არსი, მიზანი, ამოცანები

5

6
ვანიშვილიქ.

აუცილებელი და ეფექტური რეკლამა

შოთა
მესხიას
ზუგდიდის
სახელმწიფო
სასწავლო
უნივერსიტეტის
შრომების
კრებული, 2012, ISSN1987-6777,
2012, №5, გვ. 133-139

ბერიძელ.

Ethics Of Conflict Situations,

ჟ.
”სოციალურიეკონომიკა”, XXI
საუკუნის
აქტუალური
პრობლემები, 2012, ISSN 1987-7471,
2012, №1 (19), გვ. 131-134

გალახვარიძე ნ.

ტყისმიწებისმნიშვნელობადაადგილი
ქვეყნისეკონომიკაში
33

აგრო-ეკოსატყეოტურიზმისგანვითარებისროლ
იტყისმიწებისგამოყენებისსაქმეში
34

საქართველოშირეგიონულითვითმმარ
თველობისინსტიტუტებისფორმირები
სადა გაძლიერებისზოგიერთიასპექტი
სარეკლამოსაქმიანობისუარყოფითიმხ
არეები

36

37

38

4
I რესპუბლიკურისამეცნიერო _
პრაქტიკულიკონფერენციისმასალე
ბი
“საქართველოშიმიწისრესურსებისმ
ართვისადასამართლებრივირეგულ
ირებისპრობლემებითანამედროვეე
ტაპზე”, ბათუმი, 2011, გვ. 140-144
I რესპუბლიკურისამეცნიერო _
პრაქტიკულიკონფერენციისმასალე
ბი
“საქართველოშიმიწისრესურსებისმ
ართვისადასამართლებრივირეგულ
ირებისპრობლემებითანამედროვეე
ტაპზე”, ბათუმი, 2011, გვ. 256-260
I რესპუბლიკურისამეცნიერო _
პრაქტიკულიკონფერენციისმასალე
ბი
“საქართველოშიმიწისრესურსებისმ
ართვისადასამართლებრივირეგულ
ირებისპრობლემებითანამედროვეე
ტაპზე”, ბათუმი, 2011, გვ. 270-272
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული ჟურნალი „ახალი
ეკონომისტი“, 2011
შოთა
მესხიას
ზუგდიდის
სახელმწიფო
სასწავლო
უნივერსიტეტის
შრომების
კრებული, ISSN1987-6777, 2012, №5,
გვ. 128-132

32

35
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რაოდენობა

1

გამომცემლობის,
ჟურნალის
დასახელება
გამოცემის წელი,
ჟურნალის №

ნაშრომის დასახელება

დაბეჭდილია თუ
ხელნაწერი

№

როსტიაშვილით.

სოსელიამ., ჩიქოვანიმ.

ყურაშვილიგ.

ბლიაძეს.

საქართველო და სატრანსპორტო
დერეფნები გლობალიზაციის
პირობებში

4

5

6

თსუ,
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია
„გლობალიზაცია, საერთაშორისო
ბიზნესის
თანამედროვე
პრობლემები და განვითარების
ტენდენციები“, 2012, 6-7 აპრილი,
გვ. 433-437
III საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია,
შოთარუსთაველისსახელმწიფოუნი
ვერსიტეტი;
აჭარისარტურიზმისადაკურორტებ
ისდეპარტამენტი, 2012, 2-3 ივნისი,
გვ. 207-211
ჟ.
”სოციალურიეკონომიკა”, XXI
საუკუნის
აქტუალური
პრობლემები,ISSN 1987-7471, 2012,
№3 (21), გვ. 94-109

ლაზვიაშვილი ნ.

ფინანსური შედეგების აუდიტის
საკითხებისათვის

საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული ჟურნალი „ახალი
ეკონომისტი“,ISSN 1512-4649, 2012,
№2 (25), გვ. 27-31

მაქაცარია ნ.,
ბერიძე ლ.

საშუალოთვიური ნომინალური
ხელფასის ტრენდული მოდელი

ყოველკვარტალური
რეფერირებადი და რეცენზირებადი
სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნესინჟინერინგი“, სტუ,ISSN 1512-0538,
2012, №3, გვ. 189-194

კიკვაძე ტ. ქინქლაძე
რ.

მართვის პროცესების ტაქტიკური
ანალიზის პრინციპები

ჟ.
”სოციალურიეკონომიკა”, XXI
საუკუნის
აქტუალური
პრობლემები,ISSN 1987-7471, 2012,
№5 (23), გვ. 70-73

ქინქლაძე რ.

მსოფლიო ფინანსური
გლობალიზაცია და საქართველო

ჟ.
”სოციალურიეკონომიკა”, XXI
საუკუნის
აქტუალური
პრობლემები,ISSN 1987-7471, 2012,
№6 (24), გვ. 53-57

ყურაშვილი გ, არჩვაძე
ა.

სამუშაო ძალის მიგრაციის არსი და
სახელმწიფოებრივი რეგულირება

ყოველკვარტალური
რეფერირებადი და რეცენზირებადი
სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნესინჟინერინგი“, სტუ,ISSN 1512-0538,
2013, №2, გვ. 60-66

ყურაშვილი გ,

39

ეროვნული პარკების ფორმირება და
ფუნქციური თავისებურებანი
40

საგადასახადო კონტროლი.
საგადასახადო შემოწმება
41

42

43

44

45

46
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1

გამომცემლობის,
ჟურნალის
დასახელება
გამოცემის წელი,
ჟურნალის №

ნაშრომის დასახელება

დაბეჭდილია თუ
ხელნაწერი

№

ბარკალაი ბ.

ჯაფარიძე ს.

48

ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი
სალექციო კურსი
CD 1280
ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი
სახელმძღვანელო

49

საერთაშორისოტურიზმისგანვითარებ
ისტენდეციისანალიზისაქართველოში
წრფივირეგრესიისმეთოდისგამოყენებ
ით

47

Внедрение инновационных
технологий в практику
образовательной деятельности для
улучшения качества обучения
50

3

4

შენიშვნა
(მიუთითეთ
თანაავტორი)

2

ნაბეჭდი თაბახის
რაოდენობა

1

გამომცემლობის,
ჟურნალის
დასახელება
გამოცემის წელი,
ჟურნალის №

ნაშრომის დასახელება

დაბეჭდილია თუ
ხელნაწერი

№

5

6

სტუ, 2013

ყურაშვილი გ,,
ქინქლაძე რ.

გამომცემლობა
“ტექნიკური
უნივერსიტეტი“, 2013
ISBN 978-9941-20-309-1
IV საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია,
შოთარუსთაველისსახელმწიფოუნი
ვერსიტეტი;
აჭარისარტურიზმისადაკურორტებ
ისდეპარტამენტი, 2013, 8-9 ივნისი,
გვ. 199-202
Международная
научнопрактическая
Конференция
«Инструменты
повышения качества непрерывного
профессионального образования», г.
Минск,БНТУб 2013, ст. 20-22

ყურაშვილი გ,,
ქინქლაძე რ.
კიკვაძე ტ.,
გრძელიშვილი ნ.

БараташвилиЕ.,
КинкладзеР.

https://rep.bntu.by/handle/data/9865?s
how=full
ერგონომიკის
ძირითადი
მიმართულებები მრეწველობაში

51

რა უნდა ვიცოდეთ მმართველობითი
ჯგუფებისა და გუნდების შესახებ
52

53

მედიაციის
ასპექტები

კრიმინოლოგიური

აკაკი
წერეთლის
სახ.
უნივერსიტეტის 80 წლისა და
ბიზნესის,
სამართლისა
და
სოციალურ
მეცნიერებათა
ფაკულტეტის
20
წლის
იუბილესადმი
მიძღვნილი
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია, 2013,
ISBN 978-9941-449-39-3, 24-25 მაისი,
გვ. 258-263
პროფესორ გ. პაპავას დაბადებიდან
90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო
სამეცნიეროპრაქტიკული
კონფერენცია,თსუ,
2013, ISBN 978-9941-9168-9-2, გვ.
368-370
მართლმსაჯულე-ბა და კანონი,
2013, #1 (36), გვ. 60-69

ყურაშვილი გ,

ლაზვიაშვილი ნ.

გაბუნია მ.

Партнерство вузов и бизнессообщества, как условие
инновационного образования XXI века.

3

4

5
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რაოდენობა

1

გამომცემლობის,
ჟურნალის
დასახელება
გამოცემის წელი,
ჟურნალის №

ნაშრომის დასახელება

დაბეჭდილია თუ
ხელნაწერი

№

6

Международная
научнопрактическая
Конференция «Интеграция и
повышение качества
образовательных процессов как
фактор
модернизации экономики и
промышленности Союзного
государства»,г. Минск, 2013, ст. 154158
ჟ.
”სოციალურიეკონომიკა”, XXI
საუკუნის
აქტუალური
პრობლემები,ISSN 1987-7471, 2012,
№3 (27), გვ. 67-70

ЧантуриаН.,
ШинджиашвилиТ.

სტუ, 2013

ჭანტურია ნ.

ყოველკვარტალური
რეფერირებადი და რეცენზირებადი
სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნესინჟინერინგი“,სტუ,ISSN 1512-0538,
2014, №3, გვ. 122-127

თელია მ., ბახტურიძე
ზ.

შინამეურნეობების
შემოსავლები და ოჯახების
58 ცხოვრების დონე

ჟ.
”სოციალურიეკონომიკა”, XXI
საუკუნის
აქტუალური
პრობლემები,ISSN 1987-7471, 2014,
№2, გვ. 156-161

ბახტურიძე ზ.

მოსახლეობის
შემოსავლების
59
დიფერენციაციის
საკითხისათვის
საქართველოს
კონკურენციული
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