eduard kavTiZe
e-mail: e.kavtidze@gtu.ge
tel: 551 15-25-25 (mob.)
dabadebis weli: 1972 wlis 15 ivnisi
erovneba: qarTveli

პროფესიული გამოცდილება:
1996 წლის მაისიდან – 2008 წლის მარტამდე _ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის საფინანსო სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი:
საქმიანობა:
 ფინანსთა
სამინისტროს
ცენტრალური
აპარატისა
და
დაქვემდებარებული
ორგანიზაციების მოხელეთა ხელფასებისა და პრემიების უზრუნველყოფა;
 სახელფასო ფონდისა და მუშაკთა რიცხოვნობის გაანგარიშება;
 საშტატო
განრიგების
შედგენა
მართვის
დამტკიცებული
სტრუქტურის,
თანამდებობრივი სარგოს სქემების, სახელფასო ფონდებისა და მოქმედი ნორმატივების
შესაბამისად;
 მოქმედი დებულებების საფუძველზე პრემიების ოდენობის განსაზღვრა;
 საშტატო დისციპლინის დაცვაზე, სახელფასო ფონდის ხარჯვაზე, თანამდებობრივი
სარგოების, დამატებითი თანხების, ხელფასზე დანამატებისა და კოეფიციენტების
გამოყენების სისწორეზე, სპეციალისტებისთვის კატეგორების დადგენაზე, ასევე
შრომისა და დასვენების რეჟიმებისა და შრომის კანონმდებლობის დაცვაზე კონტროლის
განხორციელება;
 შრომისა და ხელფასის მაჩვენებლების აღრიცხვის წარმოება, მათი ანალიზი და
დადგენილი ანგარიშგების შედგენა. შრომისა და ხელფასის, მუშაკთა რიცხოვნობის
მონაცემთა ბაზის ფორმირება, წარმოება და შენახვა;
 სახელფასო ფონდის მუხლის შესაბამისად ანგარიშების შედგენა;
 სამსახურებრივი და მოხსენებითი ბარათების, მინისტრის ბრძანების პროექტის და სხვა
დოკუმენტაციის მომზადება;
 სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებთან და ბანკებთან საქმიანი ურთიერთობა;
 სხვა მიმდინარე დავალებების შესრულება;
2008-2010წწ. _ მმართველობითი (მენეჯერული) თანამდებობა კერძო სექტორში
(შპს
„დდჯ“-ს დირექტორი);
2010-2017წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის
ასისტენტ-პროფესორი;
2017წ-დან დღემდე – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების
ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

განათლება:
1990-1995წწ. _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ინჟინერ-ეკონომისტის სპეციალობით
(წარჩინების დიპლომით);
2009-2012წწ. _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურა;
2012წ.
_ ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი.
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კვალიფიკაცია:
1996-2008წწ. _
 უცხო ენების და კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები
 TACIS-ის სახელმწიფო მოხელეთა მრავალპროფილიანი სპეცკურსი
 ფინანსთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრის მიერ მოწყობილი სახელმწიფო მოხელეთა
კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები

ენების ცოდნა
 ქართული მშობლიური
 რუსული სრულყოფილად
 ინგლისური კარგად
კომპიუტერული პროგრამები:
Windows, MS word, MS excell, Internet.

სამეცნიერო ნაშრომები და სტატიები/პუბლიკაციები:
















შემოსავლების განაწილების სამართლიანობა და ეფექტიანობა _ საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროსთან არსებული ეკონომიკისა და სოციალურ პრობლემათა სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტი, შრომათა კრებული, ტ.III, გვ.186, 1997წ.
მოთხოვნისა და მიწოდების არსი და განვითარება _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ჟურნალი „საქართველო“, გვ.173, 1998წ.
როგორ ნაწილდება შემოსავლები საქართველოში _ საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს საგამომცემლო-პოლიგრაფიული გაერთიანება „ფინანსები“, N31, 7-14
აგვისტო, 1998 წ.
შემოსავლების განაწილების სტატისტიკა და ცხოვრების დონე საქართველოში _
ყოველთვიური საერთაშორისო სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი „მაკრო მიკრო
ეკონომიკა“, გვ.31, სექტემბერი, 1998წ.
საგადასახადო შემოსავლების განაწილება ცენტრალურ და ადგილობრივ ბიუჯეტებს
შორის _ საქართველოს საგადასახადო შემოსავლების სამინისტროს მეთოდურპრაქტიკული ჟურნალი „გადასახადები“, N17, გვ.20, ნოემბერი, 2000წ.
ჩრდილოვანი ეკონომიკა და კორუფციის მასშტაბები და მათი შემცირების ღონისძიებები
_ საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“, N9-10, 2000წ.
მოსახლეობის ცხოვრების დონე, დასაქმება და მათი ამაღლების ღონისძიებები _
ჟურნალი „ეკონომიკა“, N9-12, 2000წ.
შემოსავლები და მოსახლეობის ცხოვრების დონე – ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“,
N6, 2009წ.
განაწილება მეწარმეობრივი საქმიანობის სტიმულირების მექანიზმია – ჟურნალი
„სოციალური ეკონომიკა“, N3, 2010წ.
შრომის სტიმულირების არსი – ჟურნალი „ეკონომიკა“, N3-6, 2010წ.
შემოსავლები და მოსახლეობის ცხოვრების დონე _ ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“, N3,
2010წ. გვ.46
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ბუნებრივი სტიმულები და ეკონომიკური პრინციპები – ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“,
N3, 2010წ.
შრომითი ურთიერთობების განმასხვავებელი ნიშნები სხვადასხვა ქვეყნებში _
საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. მსოფლიო და კავკასია, 30-31
მაისი, 2011წ. გვ.85
შრომის სტიმულების წყაროების კლასიფიკაციის ძირითადი ასპექტები _ პაატა
გუგუშვილის სახ. Eკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული
კონფერენციის მასალების კრებული (ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები
გლობალიზაციის პირობებში), 21-22 ოქტომვერი, 2011წ. გვ.346
შრომის სტიმულირების გამოყენების უცხოური გამოცდილება და საქართველო –
ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“, N3, 2011 წელი, გვ.41
განაწილებითი ურთიერთობების შინაარსი, ფაქტორები და სტიმულირების მექანიზმები
– ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, N6, 2011წ. გვ.27
შრომის სხვადასხვა სტიმული საბაზრო ურთიერთობების პირობებში და სამეწარმეო
უნარი _ ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ N1 (XXI საუკუნის აქტუალური
პრობლემები), 2012წ. გვ.65
მოსახლეობის ცხოვრების დონე და შრომის სტიმულები _ ჟურნალი „სოციალური
ეკონომიკა“ N2 (XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები), 2012წ. გვ.75
განაწილებითი სისტემის ობიექტურობისა და სამართლიანობის ზოგიერთი საკითხი _
ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა~ N3 (XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები), 2012
წ. გვ.32
შემოსავლებისა და ცხოვრების დონე და მათი გავლენა შრომის მიწოდებაზე _ ჟურნალი
„სოციალური ეკონომიკა“ N4 (XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები), 2012წ. გვ.82
განაწილებითი სისტემები და მათი შედარებითი დახასიათება _ ჟურნალი „ახალი
ეკონომისტი“, N1, 2013წ. გვ.30
საბაზრო სტიმულები მოთხოვნისა და მიწოდების ურთიერთქმედების პირობებში _
ჟურნალი „განათლება“, N2(8), 2013წ. გვ.309



შრომის

სტიმულებისა

და

განაწილებითი

ურთიერთობის

სამართლიანობა

და

აქტუალობა თანამედროვე პირობებში _ ჟურნალი „მოამბე“, XVIII-XIX, 2013წ. გვ.90


მოგება და მისი მასტიმულირებელი ფუნქცია _ ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“,
N3,2013წ. გვ.33



შრომისადმი დამოკიდებულების ზოგიერთი საკითხი საბაზრო ურთიერთობების
პირობებში _ ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა, N6, 2013წ. გვ. 33



გადასახადების

განაწილება

და

ადმინისტრირება

საქართველოში

_

ჟურნალი

„სოციალური ეკონომიკა“, N1, 2014წ. გვ.106





ბიუჯეტის როლი ქვეყნის შემოსავლების განაწილებაში _ ჟურნალი „სოციალური
ეკონომიკა“, N1, 2014წ. გვ.119
განაწილებით ურთიერთობათა სრულყოფის ტენდენცია _ ჟურნალი „სოციალური
ეკონომიკა“, N3, 2014წ. გვ.65-67
განაწილებითი ურთიერთობები და კონიუნქტურები თანამედროვე პირობებში _
ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, N4, 2014წ. გვ.46



საბაზრო სტიმულები, განაწილებითი სისტემები და მათი შედარებითი დახასიათება –
ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, N2, 2015წ. გვ.193
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განაწილებითი ურთიერთობების გააზრების საკითხები სხვადასხვა საზოგადოებრივი
წყობის პირობებში – ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, N1, 2016წ. გვ.22-25



განაწილებითი

ურთიერთობები

და

საზოგადოების

დოვლათის

განაწილების

ფაქტორები - თსუ-ს პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების
დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის
მასალების კრებული (ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები
პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში), 1-2 ივლისი, 2016წ. გვ.106-109


განაწილებით ურთიერთობათა სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორები – ჟურნალი
„ბიზნეს-ინჟინერინგი“, N1-2, 2017წ. გვ.335-338



შემოსავლების განაწილების კანონზომიერებანი სრულყოფილი და არასრულყოფილი
კონკურენციის
პირობებში
–
სტუ-ს
ბიზნესტექნოლოგიების
ფაკულტეტის
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული (გლობალიზაცის და
ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები), N1, 2017წ.
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