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სახელი, გვარი :                                         მაია ჩეჩელაშვილი 

დაბადების თარიღი, ადგილი:              23 ივნისი, 1966 წელი, თბილისი 

მისამართი:                                                 383040, რუსთავი, თოდრიას II ჩიხი, 3-102 

ტელეფონი:                579 466 776  8790 - 466 – 776;     

E-mail:                m.chechelashvili@gtu.ge  
 

 

სამუშაო გამოცდილება 
 

2017 წლიდან დღემდე    –  

 

2015 წლიდან დღემდე      - ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტი, მოწვეული 

                                                 პროფესორი, საგნები: ეკონომიკური ანალიზი, 

                                                 ეკონომიკური პოლიტიკა და სხვა   

 

2011 წლიდან დღემდე      - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული 

                                           პროფესორი;  

 

2014 წელი                           - დავით აღმაშენებლის სახ. ეროვნული თავდაცვის აკადემია 

                                            (ეთა), მოწვეული პროფესორი;  

          

2010  წლიდან დღემდე           -  ე. თაყაიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი,  

                                                        მოწვეული პროფესორი;  

 

2010-2012 წწ                           - ახალციხის  უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

 

2009-2011წწ                            – თბილისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მოწვეული 

                              ლექტორი.  

 

2005-2008 წწ                   - ფირმა “ფლორეალი”( “ივ როშესა” და “ლუტეციას”  

                          საფირმო მაღაზიათა ქსელი); ფინანსური დირექტორი. 

 

2002-2009 წწ                _ თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის ბაზაზე 

                                                  არსებული მოსკოვის ეკონომიკის, სტატისტიკისა და 

mailto:m.chechelashvili@gtu.ge


                                                  ინფორმატიკის უნივერსიტეტის პედაგოგ-კონსულტანტი 

                                                                        

2002-2009 წწ               - თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტის ლექტორი  

 

2002-2006 წწ.               - საქართველოს საერო ინსტიტუტი ,,რვალი" -ლექტორი 

 

1997-2006 წწ                - ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტი, ლექტორი. 

 

1996-1998 წწ                 -   რუსთავის საწარმოო გაერთიანება “აზოტის” ამონიუმის  

                               გვარჯილისა და აზოტმჟავის საამქროების მთავარი 

                              ეკონომისტი (თვითღირებულების ანალიზი,  ტექნიკურ- 

                               ეკონომიკური მაჩვენებლების სტატისტიკა და ანალიზი, 

                                                 დაგეგმვა). 

 

1991-1996 წწ                       - რუსთავის მეტალურგიული კომბინატის ფოლადსადნობი  

                             საამქროს (მარტენი) ეკონომისტი (თვითღირებულების 

                                                 ანალიზი,  ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლების 

                                                 სტატისტიკა დ ანალიზი, დაგეგმვა).                                    

 

1991-1996 წწ                       - რუსთავის პოლიტექნიკური კოლეჯის ეკნომიკისა და 

                            ფინანსების ლექტორი. 

  

1995-1996 წწ                    - რუსთავის საწარმოო გაერთიანების  “თეთნულდი”  

                                გენერალური დირექტორის მრჩეველი ეკონოკურ და 

                                               ფინანსურ საკითხებში.           

                                                           

                                                       განათლება 
 

1985-1990 წწ                 _ თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო 

                                          უნივერსიტეტის ვაჭრობის ეკონომიკის (მარკეტინგის)  

                                           ფაკულტეტი. 

2003-2005 წწ                –  ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტის  ასპირანტურა. 

2010 წლის                    – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-

იანვარი-ივლისი            სოციალური ფაკულტეტის დოქტორანტურა 

                                          

 

 

 



დამატებითი უნარ-ჩვევები და კომპეტენციები 
 

ვარ ეკონომიკის დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

პროფესორი. სამუშაო გამოცდილება მაქვს მიღებული საქართველოს სახელმწიფო და 

სასწავლო უნივერსიტეტებში 25 წლის მუშაობის პროცესში. ვკითხულობ ლექციებს 

საგნებში: მენეჯმენტი, მარკეტინგი, კორპორაციების მენეჯმენტი, პროექტების მართვა, 

ეკონომიკური ანალიზი და სხვა. ლექციებს ვკითხულობ ქართულად, რუსულად და 

ინგლისურად. 

ვარ 55-ზე მეტი პუბლიკაციის ავტორი, მათ შორისაა სახელმძღვანელოები: 

„შედარებითი მენეჯმენტი“, „ეკონომიკის ფაქტორული ანალიზი“, „ინოვაციური 

მენეჯმენტი“, „ინტეგრირებული მენეჯმენტი“, სალექციო კურსები „სწავლების 

მეთოდები“, „ინოვაციური ბიზნესი“, მონოგრაფია „ეკონომიკის ისტორია“, ვარ 20-ზე 

მეტი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მონაწილე.  

გარდა ამისა, ამჟამად ვარ: 

1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტისა და სადისერტაციო 

საბჭოების წევრი, 

2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის „ბიზნესის 

ადმინისტრირება“ ხელმძღვანელი, 

3. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, 

აკადემიკოსი; 

4. საერთაშორისო ჟურნალის „East-West” ოფიციალური რეცენზენტი (https://ew-

a.org/ru/journals/399/), საქართველოში ჟურნალის სერტიფიცირებული 

წარმომადგენელი (სერტიფიკატი); 

5. ექვთიმე თაყაიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო და 

ფაკულტეტის სამჭოების წევრი, 

6. ექვთიმე თაყაიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალის 

„მერმისი“ ეკონომიკური განყოფილების მთავარი რედაქტორი და 

რედკოლეგიის წევრი, 

7. 2 მიმდინარე და 3 დაცული სადოქტორო ნაშრომის ხელმძღვანელი,  

8. 5 მიმდინარე და 8 დაცული სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი, 

9. 150-ზე მეტი საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი. 

 

                                     ენების ცოდნა 

                                 ქართული მშობლიური 

                                 რუსული თავისუფლად 

                                 ინგლისური თავისუფლად 

 

 

https://ew-a.org/ru/journals/399/
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                                           დამატებითი  ინფორმაცია 

     მყავს მეუღლე და ორი შვილი - ქალ-ვაჟი. ვაჟი დაოჯახებულია.  

   

 

 

 

                                       სამეცნიერო შრომები  
 

 სამეცნიერო პუბლიკაციები 

სტატია 1. “რეგიონის ადგილი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ 

განვითარებაში (პრობლემები, მაჩვენებელთა სისტემა, 

თავისებურებები)”, ჟურნალი “ეკონომიკა”,  2009  წელი, №9, გვ. 

85-90; 

2. “რეგიონის ეკონომიკის სტრუქტურაწარმომქმნელი ფაქტორები 

და მათი გამოყენება”, ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”,  № 4, 

სტუ, 2010 წელი 

3. “რეგიონის ეკონომიკური სტრუქტურის ფორმირება და 

სრულყოფა”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში 

ეკონომიკის, ბიზნესისა და მართვის დეპარტამენტის მიერ 

ჩატარებული სასემინარო მოხსენება, თბილისი,  2011 წელი; 

4. „ეკონომიკური მეცნიერების შინაარსობრივი მხარის 

საკითხისათვის“, უნივერსიტეტის „რვალი“ სამეცნიერო 

შრომების კრებული „მერმისი“, მე-5 გამოცემა, რუსთავი, 2011  

5. „დოლარიზაციის  დონის შესაძლო ზრდის  გავლენა 

პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისა და საქართველოს ფინანსურ 

სისტემასა და ეკონომიკაზე“, საერთაშორისო რეფერირებადი 

ჟურნალი „გიუმრი - XXI”, №12,   2012, 54 გვ.; 

6. „ბუღალტრული აღრიცხვის ეროვნული თავისებურებები“, 

ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“, №4,  სეუ, 2013, გვ. 24-28; 

7. მ. ჩეჩელაშვილი, ე. ბარათაშვილი, ი. მახარაშვილი, “სერვის-

მენეჯმენტის თანამედროვე ფასეულობები და საგნობრივი 

სფეროს საზღვრები” , ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, № 4, 

თბილისი, 2014 წელი 

8. ე. ბარათაშვილი, მ. ჩეჩელაშვილი, ი. მახარაშვილი, 

„მენეჯმენტის პარადიგმები და პარადიგმების მონაცვლეობა“, 

ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, №10, თბილისი, 2014 წელი 

9. M.Chechelashvili, T. Dekanosidze, ІІI International Theoretic and 

Practical Conference “Financial security in a system of national 

interests provision: рroblems and рrospects”, Topic of the report 

NATIONAL ECONOMIC SECURITY OF GEORGIA IN THE 

GLOBALIZATION, Scientific field Threats to the Financial Security 

of the Countries in the Context of Globalization. 2015 

10. Maia Chechelashvili, ІІI International Theoretic and Practical 



Conference “Financial security in a system of national interests 

provision: рroblems and рrospects”, Topic of the report ECONOMIC 

SECURITY OF THE REGIONAL ASSOCIATION OF COUNTRIES, 

Scientific field Threats to the Financial Security of the Countries in 

the Context of Globalization. Poltava, Ukraine, 2015  

11. ჩეჩელაშვილი მ., დეკანოსიძე ს., „ქართული ფირმების საქმიანი 

კულტურის თავისებურებები: სტერეოტიპებიდან და 

რეალობამდე“, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა - XXI 

საუკუნე, № 2, 2016  

12. ჩეჩელაშვილი მ., დეკანოსიძე ს., „მართვის ქართული სტილის 

სისტემებში გამოყენებული მენეჯმენტის ინსტრუმენტები“, 

ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა - XXI საუკუნე, №3 , 2016  

13. Maia Chechelashvili, Cultural and Business Interactions Research in 

Georgia, Yuri Kondratyuk Technical University, Global impact factor 

0,545 (2015), Poltava, April, 2016  

14. Maia Chechelashvili, Nino Shavishvili, Intercultural Business 

Relations Identifiable Factors, Yuri Kondratyuk Technical University, 

Global impact factor 0,545 (2015), Poltava, April, 2016 

15. Чечелашвили М., Шавишвили Н.,«Инвестиционная политика и 

приоритеты финансового обеспечения государственной 

инвестиционной деятельности», журнал «Евразийский союз 

учёных», №  2, Москва, 2017, ISSN 2411-6467 и для электронных 

изданий ISSN 2413-9335. , Global impact factor (0.388 за 2015 г.)  

индексация: РИНЦ, Scientific indexing service, КиберЛенинка, 

Academic Resource index (ResearchBib), SlideShare, JIFactor, 

CiteFactor, IIJIF, ISI (0.833 за 2015 г.) 

16. E.Baratashvili, M.Chechelashvili, IMPROVING THE INVESTMENT 

CLIMATE IN GEORGIA, Москва, 2017, ISSN 2411-6467 и для 

электронных изданий ISSN 2413-9335. , Global impact factor (0.388 

за 2015)  индексация: РИНЦ, Scientific indexing service, 

КиберЛенинка, Academic Resource index (ResearchBib), SlideShare, 

JIFactor, CiteFactor, IIJIF, ISI (0.833 за 2015) 

17. მ. ჩეჩელაშვილი, „სასესხო პროცენტი და ისლამური ტრადიცია, 

ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი „მოამბე“, №27, 

თბილისი, 2017; გვ. 44 

18. M.Chechelashvili, E.Baratashvili, THE MAIN DIRECTIONS OF 

REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN GEORGIA, 

Москва, 2017 ISSN 2411-6467 и для электронных изданий ISSN 

2413-9335., Global impact factor (0.388, 2015)  индексация: РИНЦ, 

Scientific indexing service, КиберЛенинка, Academic Resource 

index (ResearchBib), SlideShare, JIFactor, CiteFactor, IIJIF, ISI 

(0.833; 2015 ) 

19. ე. ბარათაშვილი, მ. ჩეჩელაშვილი, ი. მახარაშვილი, „ქართული 

მენტალიტეტის გამოვლინების თავისებურებები ბიზნესისა და 

http://globalimpactfactor.com/eurasian-union-of-scientists/
http://globalimpactfactor.com/eurasian-union-of-scientists/
http://globalimpactfactor.com/eurasian-union-of-scientists/
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=52740
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