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        N              სამუშაო გამოცდილება          
 

წელი დაწესებულება თანამდებობა 
 

 

2011 - დღემდე 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერ-

სიტეტის საფინანსო და საბანკო 

ტექნოლოგიების დეპარტამენტი 

 

ასოცირებული პროფესორი 

 

2016-2017 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერ-

სიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტი 

ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის მთავარი 

სპეციალისტი 

2013-2016 

 

შპს `სმარტ კაპიტალ ჯორჯია~ ადმინისტრაციის უფროსი 

 

 

2003-2010 

 

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“ 

(სს „გაერთიანებული ქართული ბანკი“) 

კორპორატიული მდივანი; 

სამეთვალყურეო საბჭოს 

პასუხისმგებელი მდივანი; 

რისკების მენეჯერი;  სამდივნოს 

უფროსი 

 

2007-2008 

 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ფინანსებისა და 

საბანკო საქმის კათედრა 

 

მოწვეული სპეციალისტი 

 

2003-2006 

 

თბილისის ეკონომიკური 

ურთიერთობების სახელმწიფო 

ინსტიტუტი  

 

დოცენტი 

 

1996-2001 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერ-

თაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტი  

მეთოდისტი;  

უფროსი მასწავლებელი;  

უფროსი სპეციალისტი  

1994-1996 თსუ-თან არსებული ბიზნესის 

უმაღლესი სკოლა  

უფროსი სპეციალისტი 

mailto:m.chelidze@gtu.ge
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1992-1994 რესპუბლიკური სამმართველო 

„საქანტიკორი“ 

მთ. ბუღალტრის მოადგილე 

1990-1992 თბილისის სამგორის რაიონის                                                                                             

სურსათვაჭრობა  

ბუღალტერი;  ეკონომისტი 

 

განათლება 

 

წელი 

 

სასწავლებლის დასახელება ფაკულტეტი 

 

1997-1999 
 

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბი-

ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ასპირანტურა, კომერციისა და 

მარკეტინგის ფაკულტეტი 

 

 

1992-1993 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბი-

ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

სპეცფაკულტეტი - ბიზნესის 

სამართალმცოდნეობა 

 

1985-1989 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბი-

ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

ვაჭრობის ეკონომიკა და 

საქონელმცოდნეობა, 

წარჩინებით 

 

ტრენინგები, სემინარები 

 

      წელი დაწესებულება თემა 
 

 

2016 წლის 20 

მაისი 

International Federation of  

Language Teacher Associations, 

Georgian Technical University, 

Multilingual Association of Georgia 

 

Basic Markets of Effective 

Communication 

  

2015 წლის 27 

ნოემბერი 

 

International Federation of  

Language Teacher Associations, 

Georgian Technical University 

Effective Communication 

Strategies  

Communication Management 

 

2010 – 2011 წწ. 

 

ქ. თბილისის მერია 

 

ინგლისური ენა, I, II და III 

ეტაპი, წარჩინებით 
 

2010 წ. 

სექტემბერი-

დეკემბერი 

 

ტრენინგებისა და დასაქმების 

ცენტრი - „ბიზნეს სისტემ“ 

 

ბუღალტრული აღრიცხვა და 

კომპიუტერული პროგრამა 

„ორისი“, წარჩინებით 

 

2008 წ. 
 

 

ბიზნეს ტრენინგების ასოციაცია 

 

ადამიანური  რესურსების  

მართვის  მენეჯმენტი, 

წარჩინებით 
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სტაჟირება 

 

        წელი            სასწავლებლის დასახელება 
 

 

       1988 - 1989  

 

  ლენინგრადის ვაჭრობის ინსტიტუტი 

 

 

აქტივობები 

 
თარიღი, ადგილმდებარეობა დასახელება 

 

 

28 - 29 ნოემბერი, 2017 

თბილისი, საქართველო 

 

თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი (ფორუმის 

ორგანიზატორი - საქართველოს მთავრობა).  დელეგატი 

 

21 September, 2017 

Palace des Nations, 

Geneva, Switzerland 

 

United Nations annual event „Geneva Peace Talks – Building 

Bridges“. Participant  

 

 

დამატებითი ინფორმაცია 

 

 

კომპიუტერი:         MS-Windows, MS-Word, MS-Excel, Outlook, MS-Office, Internet 
 

ენები:                 

ქართული-მშობლიური 

რუსული (სრულყოფილად) 

ინგლისური (საშუალოდ) 

 
სხვა ინფორმაცია:   - საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრ-

აკადემიკოსი 

- ჯ. ლეჟავას სახელობის მეცნიერებათა მრავალპროფილიანი  

საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი 

- 6 სახელმძღვანელოს და დამხმარე სახელმძღვანელოს ავტორი  

- 38 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი  

- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების მონაწილე 

- სილაბუსის ავტორი 

 
ჰობი:                 ცურვა, კითხვა, ჭადრაკი, ინტელექტუალური თამაშები  
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სამეცნიერო შრომების სია 
 

1. ჭელიძე მ. საკონდიტრო საქონლის ბაზრის განვითარების პერსპექტივები 

საქართველოში. თეზისები, სტუდენტთა, მაგისტრანტთა და ასპირანტთა 

III საერთაშორისო კონფერენცია _ „XXI საუკუნე - ახალგაზრდობა და 

ბიზნესი“, თბ., „ნეკერი“, 2000. გვ. 85-87; 

2. ჭელიძე მ., საქონლის გასაღების არხები და მათ შერჩევაზე მოქმედი 

ფაქტორები. „ეკონომიკის აქტუალური საკითხები“ (თსუ სამეცნიერო 

ნაშრომთა კრებული), XIII ნაწილი, თბ., თსუ გამომცემლობა, 2000. გვ. 

24-31. 

3. ჭელიძე მ. სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემები საქართველოში. 

თეზისები, სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია _ „საქართველოს 

ეკონომიკა XXI საუკუნის კარიბჭესთან: პრობლემები, პერსპექტივები“, 

თბ., „სიახლე“, 2000. გვ. 110-112; 

4. ჭელიძე მ. საკონდიტრო საქონელზე მოთხოვნის შესწავლა 

მოსახლეობის ანკეტური გამოკითხვის საფუძველზე. „ეკონომიკის 

აქტუალური საკითხები“ (თსუ სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული), XVIII 

გამოშვება, თბ., თსუ გამომცემლობა, 2001. გვ. 155-159; 

5. ჭელიძე მ. საკონდიტრო საქონლის წარმოება საქართველოში. 

„ეკონომიკის აქტუალური საკითხები“ (თსუ სამეცნიერო ნაშრომთა 

კრებული), XVIII გამოშვება, თბ., თსუ გამომცემლობა, 2001. გვ. 59-66; 

6. ჭელიძე მ. საკონდიტრო საქონლის მსოფლიო ბაზრის თანამედროვე 

მდგომარეობა. ჟურნალი „ეკონომიკა“, N1-2, თბ., 2002. გვ. 109-115. 

7. ჭელიძე მ. საკონდიტრო საქონლის წარმოების განვითარების 

პერსპექტივები საქართველოში. ჟურნალი „მაკრო მიკრო ეკონომიკა“,  N1 

(50), თბ., 2002. გვ. 47-48. 

8. ჭელიძე მ. თანამედროვე მიდგომები საბანკო მენეჯმენტში. ჟურნალი 

„სოციალური ეკონომიკა“, N1, თბ., 2013. გვ. 117-122. 

9. ჭელიძე მ. საგადახდო ბარათების ბაზარი საქართველოში. ჟურნალი 

„ბიზნეს-ინჟინერინგი“, N2, თბ., 2013. გვ. 183-187. 

10. ჭელიძე მ. საგადახდო ბარათებთან მუშაობისას უსაფრთხოების უზ-

რუნველყოფის შესახებ. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, N2, თბ., 

2013. გვ. 82-85.  

11. Челидзе М. Бюджетный федерализм: планирование и развитие направ-

лений бюджетной политики. Международная научно-практическая 
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конференция «Национальные экономики в условиях глобальных и 

локальных трансформаций». Тбилиси, 1-8 ноября 2015 г. (доклад); 

12. ჭელიძე მ. მსოფლიოს პირველი მონეტები. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინე-

რინგი“, N2, თბ., 2015. გვ. 13-20. 

13. მოსიაშვილი ვ., ჭელიძე მ. საბიუჯეტო ფედერალიზმის ფორმირების 

პრინციპები საქართველოში. ჟურნალი „ათინათი“, N4 (18), თბ., 2015. გვ. 

130-134. 

14. Мосиашвили В., Челидзе М. Тенденции развития бюджетного феде-

рализма и планирования в Грузии. Национальные экономики в условиях 

глобальных и локальных трансформаций: сборник научных трудов 

международной научно-практической конференции / под ред. Г.Б. 

Клейнера, Э.В. Соболева, В.В. Сорокожердьева. – Москва: Научно-

исследовательский институт истории, экономики и права, 2015 г.  с. 236-

243. 

15. ჭელიძე მ., გელიტაშვილი გ. მოსახლეობის დანაზოგები, როგორც სა-

ბანკო რესურსების წყარო და მათ ფორმირებაზე მოქმედი ფაქტორები. 

სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, N2 (2), თბ., 2015. გვ. 28-35. 

16. მოსიაშვილი ვ., ჭელიძე მ. პირველი მონეტები. ჟურნალი „ათინათი“, 

N2 (16), თბ., 2015. გვ. 184-190.  

17. Chelidze M. Financial Control: Nature, Organization, Features. Internatio-

nal Scientific Conference „SEU 2016”. Tbilisi, Georgia. December 24, 2016. pp. 

29-33. 

18. ჭელიძე მ., გელიტაშვილი გ. საკრედიტო რისკის მართვის შესახებ. 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვე-

ვები ეკონომიკასა და ბიზნესში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილი-

სის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი, 2016 წლის 11-12 ნოემბერი. 

გვ. 595-599. 

19. Chelidze M., Gelitashvili G. The Peculiarities of Implementation of the Fi-

nancial control in Georgia. 4th International Conference «Economy Mo-

dernization: New Challenges and Innovative Practice». Conference Pro-

ceedings. Scope Academic House. Sheffield, United Kingdom. October 20, 

2016. pp. 131-135.  

20. ქუთათელაძე რ., ყიფიანი მ., ჭელიძე მ. ეკონომიკური ზრდის გავლენა 

მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. IV საერთაშორისო ეკონომიკური კონ-

ფერენცია - IEC 2016 - ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელ-

ები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 
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აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკური განვითა-

რების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-

კვლევითი ცენტრი. თბილისი, 2016 წლის 14-15 ოქტომბერი (ჟურნალი 

„ბიზნეს-ინჟინერინგი“, გვ. 52-55). 

21. Kipiani M., Nozadze M., Chelidze M., Beridze T. Pension System as an 

Important Part of Country’s Social Policy (Case Study of Georgia). VI World 

Congress of Psychology and Behavioral Sciences (Management, Psychology, 

Political and Social Science). Barcelona, Spain. September 6-8, 2016. pp. 137-

141. 

22. ჭელიძე მ., ბერიძე თ. რისკების მართვა საბანკო სფეროში. ჟურნალი 

„ათინათი“.  N3 (21), თბ., 2016. გვ. 206-208. 

23. Челидзе М., Мосиашвили В. Пути совершенствования налоговой 
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