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პერსონალური ინფორმაცია 
 

სახელი, გვარი: ნინო ფაილოძე 

დაბადების თარიღი: 08. 04. 1960 

დაბადების ადგილი: ქ. ფოთი 

მისამართი : თბილისი, იოსებიძის 47, ბინა 16 

ტელეფონი:  599 98 06 33 

ელ.ფოსტა: n.pailodze@gtu.ge 

 
 

პროფესიული მოღვაწეობა 
 

სამეც. / აკად. ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 

სამუშაო 

ადგილი/ორგანიზაცია: 

 ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი, ბიზნესის 

ადმინისტრირების დეპარტამენტი / საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

დაწესებულების მისამართი: თბილისი, კოსტავას ქ. 77.  

თანამდებობა : პროფესორი 

 

განათლება 

უმაღლესი 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

1977–1982 წწ. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, 

ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სპეციალობა; ინჟინერ 

ელექტრიკოსი 

2002-2006 წწ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

საერთაშორისო ეკონომიკის სპეციალობა. ეკონომისტი 

2006 წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ტექნიკის 

მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი 

 

სამუშაო გამოცდილება 

2015 წლიდან-დღემდე სტუ-ს ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის ბიზნესის   

                                                      ადმინისტრირების დეპარტამენტის პროფესორი 

2006 -2015 სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის ბიზნესის 

ადმინისტრირების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი 

(კონკურსით); 

1982 -1984 სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი „მიონი“. ინჟინერ-

ტექნოლოგი; 

1984-1991 ავტომატიკისა და ჰიდრავლიკის ცენტრალური სამეცნიერო 



კვლევითი ინსტიტუტი - ინჟინერი; 

1991 წლიდან-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საბუღალტრო 

აღრიცხვისა და ანგარიშსწორების დეპარტამენტი, მთავარი 

სპეციალისტი; 

2004–2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და 

მართვის სისტემების ფაკულტეტის მასწავლებელი; 

2010 

2011 წლიდან-დღემდე 

 

2015-2017 

 

2016-2017 

საერთაშორისო პროექტი №4390, უფროსი სპეციალისტი; 

შემოქმედებითი კავშირი „საქართველოს საინჟინრო აკადემია“, 

მთავარი ბუღალტერი 

ტემპუსის #544191- თEMPUშ-1-2013-1-Pთ-ჟPჩღ პროექტის 

მთავარი ბუღალტერი. 

თემპუს Pროჯეცტ Nო. 544178-თEMPUშ-1-2013-1-Pთ-თEMPUშ-

ჟPჩღ-ის პროექტში ბუღალტერი 

 

 

მეცნიერული მიღწევები  
 

მონოგრაფია  0 

სახელმძღვანელო 14 

სტატიები 48 

კონფერენციები 19 

გამოგონებები 0 

გრანტები 3 

 

მეცნიერული მოღვაწეობის დაწვრილებით გაცნობა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე: 

ჰტტპ://გტუ.გე/მეცნიერება2011 

 

ენების ცოდნა 
 

ქართული 

რუსული 

 მშობლიური 

თავისუფლად 

ინგლისური  კარგად                                                                 

 

 

პედაგოგიური საქმიანობა 
 

სასწავლო კურსის 

დასახელება. 

1. ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

აღრიცხვაში; 

2. საბუღალტრო 

აღრიცხვა საჯარო 

სამართლის 

სუბიექტებში; 

 

3. ფინანსური აღრიცხვა 

 

4. აუდიტის 

სწავლების საფეხური/ საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

ბაკალავრიატი. 

 

 

 

 

 

 

მაგისტრატურა 

http://www.gtu.ge/mecniereba2011/cat/1
http://gtu.ge/mecniereba2011


კომპიუტერული 

საინფორმაციო 

სისტემები 

 

 

ინტერესის სფერო 

ეკონომიკა, კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემები 

სამეცნიერო სფეროს  დასახლება  

 

 

დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები 

2001წ. -შპს „ბიონტი“-ის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 

შემსწავლელი კურსები.  

2001წ. - საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების წევრი, 

პროფესიონალი ბუღალტრის სერთიფიკატი №072. 

2009წ.- აღრიცხვისა და აუდიტის სასწავლო ცენტრი-ენ. ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების შემსწავლელი კურსები. 

2009 წ. _ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი, 

აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ).  

2012წ. - სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემის ტრენინგი. 

2013წ. -ჩეხეთი, ქ. პრაღა, საერთაშორისო კონფერენცია; სერტიფიკატი; 

2013წ.-  გერმანია, ქ. ფრანკფურტი, ცოდნის მენეჯმენტი, ვორქშოფი-2013 

2013წ.-  გერმანია, ქ. ფრანკფურტი, საგამომცემლო და კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

გამოფენა. 

2014წ. - ესპანეთი, ქ. ბარსელონა, საერთაშორისო კონფერენცია; სერტიფიკატი; 

2014 წლიდან - ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAჩ) წევრი; 

2014წ. –IPშAშ-ი საქართველოს საჯარო სექტორში და ფინანსური ანგარიშგება 

მოდიფიცირებული საკასო მეთოდით, ტრენინგი. თბილისი, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 

2014წ. – ტრენინგი პროფესორ-მასწავლებელთათვის „ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და 

სტუდენტს შორის“; თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

2014 - მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEჩ 2014. ,,ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარების -მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ ,17-18 ოქტომბერი, 2014 წ., სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი 

2015წ. - აშშ, ქ. ბოსტონი, საერთაშორისო კონფერენცია ჰარვარდის უნივერსიტეტში;  

სერტიფიკატი; 

2015წ. - საფრანგეთი, ქ. პარიზი, საერთაშორისო კონფერენცია; სერტიფიკატი; 

 2015წ. - საფრანგეთი,  ქ. გრენობლი, სემინარი ტემპუსის #544191 პროექტის საანგარიშო და 

საფინანსო მართვის საკითხების განხილვისათვის;  

2015 წლიდან - მეცნიერების, ინჟინერინგისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემიის წევრი; 

2015წ. - აშშ, ქ. ჩიკაგო, საერთაშორისო კონფერენცია;  სერთიფიკატი; 

2015წ.  - მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEჩ 2014. ,,ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარების -მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“ ,17-18 ოქტომბერი, 2015 წ. სერტიფიკატი; 

2016წ. - არაბეთის გაერთიანებული საემიროები, ქ. დუბაი, საერთაშორისო კონფერენცია; 

სერტიფიკატი. 

2016წ. - ინგლისი ქ. ლონდონი, საერთაშორისო კონფერენცია; სერტიფიკატი. 

2016 წლიდან - ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების საერთაშორისო ასოციაციის 

აკადემიის (Nუსა) წევრი. 

2016წ.  - მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია-IEჩ 2014. ,,ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარების -მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ“, 17-18 ოქტომბერი, 2016 წ. სერტიფიკატი; 



2017წ. -საერთაშორისო კონფერენცია „სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, 

მენეჯმენტისა და ბიზნესის ადმინისტრირების გლობალური კვლევის გამოწვევები“. კაირო, 

ეგვიპტე. სერტიფიკატი. 

2017წ. -სემინარი ტემპუს IV-ის ფარგლებში დაფინანსებულ პროექტში N544191 თEMPUშ-1-2013-

1-Pთ “სასტუმროების საქმიანობის მენეჯმენტი საქართველოს, აზერბაიჯანის და მოლდავეთის 

ტურისტული ინდუსტრიის განვითარებისათვის“. პროექტის საანგარიშო და საფინანსო 

მართვის საკითხების განხილვა, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა. ქ. პორტო, პორტუგალია.  

2017წ. - თემპუს Pროჯეცტ Nო. 544178-თEMPUშ-1-2013-1-Pთ-თEMPUშ-ჟPჩღ-ის პროექტში 

მონაწილეობისთვის სერტიფიკატი. 

2017წ. - ბელგია, ბრიუსელი, ბიზნესში სამართლებრივი ნორმების დაცვის გლობალური  

სამიტი. ვორქშოფი. 

 

 

სამეცნიერო და სასწავლო-მეთოდური  

ნაშრომების ნუსხა 

 

# სამეცნიერო შრომების 

დასახელება 

 

გამომცემლობა ჟურნალი 

(ნომერი,წელი) ან საავტორო 

მოწმობის ნომერი 
ნა
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თანაავტორის 

გვარი 

1 2 4 5 6 

1.  სიმეტრიის და შენახ-

ვის კანონები ლაგრან-

ჟის სისტემებში 

საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტრო საქარ-

თველოს ტექნიკური უნივერსი-

ტეტი  საერთაშორისო სამეცნი-

ერო კონფერენციის «ინფორმა-

ციული ტექნოლოგიები 2008»            

მოხსენებათა კრებული, თბილი-

სი, 2008 

გვ.130-

133 

ო.ხუციშვილი, 

ნ.ფაილოძე, 

თ.კაიშაური 

2.  წიგნი - კომპიუტე-

რული ქსელების ინჟი-

ნირინგის საფუძვლები  

საგამომცემლო სახლი  „ტექნი-

კური უნივერსიტეტი”, 

თბილისი, 2008 წ. 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

219 გვ. არჩილ 

ფრანგიშვილი, 

მარინა ქურდაძე,  

ზურაბ 

გასიტაშვილი, 

ნინო ფაილოძე 

3.  წიგნი - საბუღალტრო  სტუ-ს გამომცემლობა,  თბილისი 342 გვ. ნ. ფაილოძე,  ჯ. 

http://www.gtu.ge/publishhouse


საქმე,   ტომი I, 

(თეორია, ფინანსური 

აღრიცხვა) 

2008წ. 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

 ალანია, ზ. 

ლიპარტია, ვ. 

კეკენაძე და ო. 

ხუციშვილი 

4.  Kკორუფციის მოდელი 

საგადასახადო 

ორგანოებში 
 

“სოციალური ეკონომიკა”, XXI 

საუკუნის აქტუალური 

პრობლემები, #3, მაისი-ივნისი 

2009წ. 

141-144 

გვ. 

გ. ჭიკაძე, მ. 

სულაშვილი, ნ. 

ფაილოძე, ს. 

ყიფიანი,   ი. 

ფარსეღაშვილი 

5.  წიგნი - საბუღალტრო  

საქმე,   ტომი II, 

(მენეჯერული 

აღრიცხვა, 

საგადასახადო 

დაბეგვრა) 

სტუ-ს გამომცემლობა,  თბილისი 

2009წ. 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

300 ნ. ფაილოძე,  ჯ. 

ალანია, ტ. კიკვაძე, 

ვ. კეკენაძე და ო. 

ხუციშვილი 

6.  წიგნი – მხედველობის 

ტექნიკური სისტემები 

სტუ-ს გამომცემლობა,  თბილისი 

2009წ. 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

190 ვ. კეკენაძე,    ვ. 

სესაძე,       ნ. 

ფაილოძე,    გ. 

დალაქიშვილი 

 

7.  წიგნი-

პრეზენტაციების 

მომზადება. 

PოწერPოინტ 

სტუ-ს გამომცემლობა,  თბილისი 

2009წ. 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

200 ო. ხუციშვილი, თ. 

ხუციშვილი ნ. 

ფაილოძე 

8.  კომპიუტერული 

ქსელების 

ინჟინერინგის 

საფუძვლები 

საგამომცემლო სახლი  

„ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 

თბილისი, 2009 წ. 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

264გვ. არჩილ 

ფრანგიშვილი, 

მარინა ქურდაძე, 

ზურაბ 

გასიტაშვილი, 

ნინო ფაილოძე ; 

9.   ინფორმაციული 

სისტემები და 

მენეჯმენტის 

ძირითადი ამოცანები  

 

სამეცნიერო ჟურნალი 

“ეკონომიკა”, მეცნიერება, 

პრაქტიკა, გამოცდილება, 

თბილისი, 3-6 2010 

159-165 

გვ. 

ვ. კეკენაძე, ნ. 

ფაილოძე, ბ. 

ბაბალაშვილი, ა. 

კეკენაძე 

10.  ბრძოლა 

კორუფციასთან 

იერარქიული 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. შრომები, 

მართვის ავტომატიზებული 

გვ. 210-

215 

ვ. კეკენაძე, ნ. 

ფაილოძე, გ. 

გვალია, მ. 

http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse


სტრუქტურების მქონე 

ბიუროკრატიაში 

სისტემები, თბილისი, 2010   

http://www.gtu.ge/publishhouse 

სულაშვილი 

11.  ინფორმაციული 

სისტემები 

ეკონომიკაში 

სამეცნიერო ჟურნალი 

“სოციალური ეკონომიკა” XXI 

საუკუნის აქტუალური 

პრობლემები, მაისი-ივნისი #3(9) 

2010  www.socialuri-economica.ge  

65-67 

გვ 

ნ. ფაილოძე, დ. 

ყულიჯანიშვილი 

12.  მენეჯმენტის 

ეკონომიკური 

მექანიზმი 

სამეცნიერო ჟურნალი 

“სოციალური ეკონომიკა” XXI 

საუკუნის აქტუალური 

პრობლემები, #4(10) 2010 

www.socialuri-economica.ge 

გვ.51-

53 

ანზორ აბრალავა, 

გიორგი 

სულაშვილი, ნინო 

ფაილოძე 

13.  Колебания и 

устойчивость 

многослойных 

сферических оболочек 

различного очертания в 

плане 

სამეცნიერო-ტექნიკური 

ჟურნალი “მშენებლობა” #2 (17), 

2010წ. 

 

გვ.233-

236 

Г. КИПИАНИ,   

Качкачишвили Н,                         

Н. ПАИЛОДЗЕ, 

Кочиашвили Т, 

 

14.  ტრანსნაციონალი 

კომპანიის მართვის 

ცენტრალიზაცია 

სამეცნიერო ჟურნალი 

“სოციალური ეკონომიკა” XXI 

საუკუნის აქტუალური 

პრობლემები, #6(10) 2010 

www.socialuri-economica.ge 

გვ..23-

26 

ანზორ აბრალავა, 

გიორგი 

სულაშვილი, ნინო 

ფაილოძე  

15.  ფაწარმოქმნის 

თავისებურებანი 

მსოფლიო ბაზარზე  

სამეცნიერო ჟურნალი 

“სოციალური ეკონომიკა” XXI 

საუკუნის აქტუალური 

პრობლემები, #6(10) 2010 

გვ.35 ნინო ფაილოძე, 

გიორგი 

ნადარეიშვილი, 

ანა ბოლქვაძე 

16.  წიგნი - საბუღალტრო  

საქმე, მეორე გამოცემა, 

(თეორია, ფინანსური 

აღრიცხვა) 

გამომცემლობა “გრაალი”, 

თბილისი 2010წ. 

ISBN 978-9941-9167-5-5 

360 გვ. ნ. ფაილოძე,  ჯ. 

ალანია, ზ. 

ლიპარტია, ვ. 

კეკენაძე და ო. 

ხუციშვილი, გ. 

სულაშვილი 

17.  ნამზადთა 

საიმედოობის გაზრდა 

ნეიტრონული 

დასხივების გზით 

საქართველოს მექანიკოსთა 

კავშირის პირველი 

ყოველწლიური კონფერენცია, 

თბილისი, 2010   

გვ. 7 მ. ბიბილური, 

ნ.ჩორხაული, 

გ.რეხვიაშვილი, ნ. 

ფაილოძე, 

http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.socialuri-economica.ge/
http://www.socialuri-economica.ge/
http://www.socialuri-economica.ge/


რ.ცხვედაძე 

18.  Aუდიტ Aუტომატიონ 

ანდ Eლეცტრონიც 

Dატა Pროცესსინგ   

Gეორგიან ინტერნატიონალ 

ჟოურნალ ოფ შციენცე ანდ 

თეცჰნოლოგყ, 2011, Vოლუმე 3 

ჰტტპს://წწწ.ნოვაპუბლისჰერს.ც

ომ/ცატალოგ/პროდუცტ_ინფო.პ

ჰპ?პროდუცტს_იდ=30286 

 

გვ.299-

327  

Nინო Pაილოდზე, 

Oლგა 

Kჰუტსისჰვილი, 

Vლადიმერ 

Kეკენადზე, 

შალომე Kიპიანი, 

Gიორგი 

შულასჰვილი, 

Mალკჰაზ 

შულასჰვილი, ანდ 

Bესსარიონ 

თსიკჰელასჰვილი   

19.  დაძაბული 

მდგომარეობის 

გამოკვლევა 

არაკომპენსირებული 

ჭრილების მქონე 

ცილინდრული 

გარსების ღუნვისას 

მეორე საერთაშორისო 

კონფერენციის „მექანიკის 

არაკლასიკური ამოცანები“ – 

მოხსენებათა კრებული, ქ. 

ქუთაისი, ა. წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,             

6-8.10.2012         

გვ. 268-

272 

ნ. ფაილოძე,     ტ. 

ანჯაფარიძე    

20.  კომპანიების 

ტრანსნაციონალიზაცი

ის დონის შეფასება 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. შრომების 

კრებული, თბილისი 2012 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

გვ..105-

107 

ანზორ აბრალავა, 

გიორგი 

სულაშვილი, ნინო 

ფაილოძე  

21.  ბიზნესის 

მმართველობის 

საბაზისო 

ორგანიზაციული 

სტრუქტურები 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. შრომების 

კრებული, თბილისი 2012 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

გვ..102-

104 

ანზორ აბრალავა, 

გიორგი 

სულაშვილი, ნინო 

ფაილოძე  

22.  ტრანსნაციონალური 

კორპორაციები და 

მათი როლი  

პირდაპირი 

საზვარგარეთული 

 ინვესტიციების  

ბაზარზე  

 

ჯანდაცვის მენეჯმენტი და 

სოციალური მედიცინა 

საერთაშორისო სამეცნი-ერო-

პრაქტიკული კონფერენციის 

მასალები. გამომცემლობა 

“გეომედი”, თბილისი, 2012 

42-

46გვ. 

ანზორ აბრალავა, 

გიორგი 

სულაშვილი, ნინო 

ფაილოძე  

23.  ტრანსნაციონალურ სტუ-ს დაარსებიდან 90 გვ..310- ანზორ აბრალავა, 

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=30286
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=30286
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=30286
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse


ი კომპანიების 

გენეზისი და 

ევოლუცია 

 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნი¬ერო 

კონფერენციის შრომები I, 

თბილისი, 2012 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

316 გიორგი 

სულაშვილი, ნინო 

ფაილოძე ოლღა 

ხუციშვილი  

24.  საწარმოს 

ავტომატიზაცია და 

მისი ძირითადი 

კომპონენტები 

სტუ-ს დაარსებიდან 90 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნი¬ერო 

კონფერენციის შრომები I, 

თბილისი, 2012 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

გვ.74-

79 

მალხაზ 

სულაშვილი 

ფაილოძე ნინო, 

კეკენაძე 

ვლადიმერ, კუცია 

ირმა, პაპიაშვილი 

მზიური 

25.  ე. ნეტერის თეორემის 

გამოყენებითი ასპექტის 

შესახებ 

სტუ-ს დაარსებიდან 90 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნი¬ერო 

კონფერენციის შრომები I, 

თბილისი, 2012 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

გვ. 153-

157 

ო.  ხუციშვილი,  

თ. ხუციშვილი,  

ნ. ფაილოძე,   

26.  წიგნი - საბუღალტრო  

საქმე, მესამე გამოცემა, 

(თეორია, ფინანსური 

აღრიცხვა) 

გამომცემლობა “საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 

თბილისი 2013წ. IშBN 978-9941-

20-176-9 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

354 გვ. ნ. ფაილოძე,  ჯ. 

ალანია, ზ. 

ლიპარტია, ვ. 

კეკენაძე და ო. 

ხუციშვილი, გ. 

სულაშვილი 

27.  ეკონომიკური 

საინფორმაციო 

სისტემების 

სრულყოფის 

ეფექტურობა 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. შრომების 

კრებული, თბილისი 2013, #4 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

გვ.63-

66 

ნინო ფაილოძე, ანა 

კობიაშვილი, 

კონსტანტინე 

რამაზაშვილი 

28.  ძირითადი 

საშუალებების ცვეთის 

განსაზღვრის 

მეთოდიკა 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. შრომების 

კრებული, თბილისი 2013, #4 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

გვ.67-

70 

ნინო ფაილოძე, ანა 

კობიაშვილი, 

კონსტანტინე 

რამაზაშვილი 

29.  ფარმაცევტული 

ბაზრის სახელმწიფო 

რეგულირების 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. შრომების 

გვ.71-

74 

ნინო ფაილოძე, 

გიორგი 

სულაშვილი, 

http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse


სისტემა კრებული, #3 თბილისი, 2013 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

ლევან ვაჩაძე 

30.  ფარმაცევტული 

ბაზრის ინოვაციური 

სტრატეგია 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. შრომების 

კრებული, #3 თბილისი, 2013 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

გვ.75-

77 

ნინო ფაილოძე, 

გიორგი 

სულაშვილი, 

ლევან ვაჩაძე 

31.  Mოდერნ რეალიტიეს 

ოფ 

ინტერნატიონალიზატ

იონ ოფ ჰიგჰერ 

ედუცატიონ ინ 

Gეორგია 

 

Pრაგუე Dეველოპმენტ ჩენტერ, 

ს.რ.ო.წწწ.პრადეც.ეუ 

Pრაჰა 3, ძიზკოვ, ჩზეცჰ 

Pეპუბლიც, Pრაგუე. 2013. 

www.pradec.eu 

95-98 Aლეხანდერ 

შიცჰინავა, Mედეა 

ჩჰიკავა, შჰოტა 

Vესჰაპიდზე, 

Dალი 

შეკჰნიასჰვილი  

Nინო Pაილოდზე 

32.  Iნტერნატიონალისატი

ონ Aსპეცტს ინ Hიგჰერ 

Eდუცატიონ 

 

Pრაგუე Dეველოპმენტ ჩენტერ, 

ს.რ.ო.წწწ.პრადეც.ეუ 

Pრაჰა 3, ძიზკოვ, ჩზეცჰ 

Pეპუბლიც, Pრაგუე. 2013. 

www.pradec.eu 

106-109 Aლეხანდერ 

შიცჰინავა, Oლგა 

Kჰუტსისჰვილი, 

Iრმა Kუტსია, 

Nინო Pაილოდზე, 

თეა 

Kჰუტსისჰვილი, 

Gეორგე 

შულასჰვილი 

33.  ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА С 

ПОМОЩЬЮ 

АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

международная научно-

практическая конференция 

"ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И 

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ 

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ЭКОНОМИКЕ", 2013 г. 

Учреждение  “Университетские 

телекоммуникации“ “Типография 

на биржевой“ 

Санкт-Петербург, Россия 

С. 27-32 
Паилодзе Н. Р., 

Хуцишвили О. Г., 

Сулашвили Г. В., 

Сулашвили М. В., 

Хуцишвили Т. Г., 

Кекенадзе А. В. 

 

34.  მართვის ხარისხის 

შეფასება წარმოებაში 

პირველი საერთაშორისო 

ეკონომიკური კონფერენცია-IEჩ 

გვ.167-

170 

ნინო ფაილოძე, ანა 

კობიაშვილი, 

http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.pradec.eu/
http://www.pradec.eu/


2013. ,,ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარების მოდელები: 

გუშინ, დღეს და ხვალ“ 

17-18ოქტომბერი, 2013 წ. 

თბილისი, http://www.iec.gtu.ge 

კონსტანტინე 

რამაზაშვილი 

35.  მენეჯმენტი  საბაზრო 

ეკონომიკის 

პირობებში 

პირველი საერთაშორისო 

ეკონომიკური კონფერენცია- IEჩ 

2013. ,,ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარების მოდელები: 

გუშინ, დღეს და ხვალ“ 

17-18ოქტომბერი, 2013 წ. 

თბილისი http://www.iec.gtu.ge 

გვ.163-

167 

ნინო ფაილოძე, 

კონსტანტინე 

რამაზაშვილი,  

ნინო 

მჭედლიშვილი, 

ნათია 

რეხვიაშვილი 

36.  ფარმაცევტული 

საწარმოების 

ინოვაციური 

პოლიტიკის 

მარკეტინგი 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. შრომების 

კრებული,#1, თბილისი 2014 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

გვ.69-

73 

ნინო ფაილოძე, 

გიორგი 

სულაშვილი, 

ლევან ვაჩაძე 

37.  ბუღალტრული 

აღრიცხვა საბიუჯეტო 

ორგანიზაციებში 

გამომცემლობა-ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, 

სახელმძღვანელო. თბილისი 

2014წ. 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

IშBN - 978-9941-20-473-9 

გვ.216 ნ. ფაილოძე,  ჯ. 

ალანია, გ. 

სულაშვილი 

38.  ავტომატიზაციის 

ეფექტურობა 

წარმოების სფეროში 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. შრომების 

კრებული,#2, თბილისი 2014 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

55-61 ნინო ფაილოძე, ანა 

კობიაშვილი, 

კონსტანტინე 

რამაზაშვილი 

39.  ბუღალტრული 

აღრიცხვის 

ავტომატიზაციის 

აუცილებლობა 

მეორე საერთაშორისო 

ეკონომიკური კონფერენცია-IEჩ 

2014. ,,ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარების -მოდელები: 

გუშინ, დღეს და ხვალ“ ,17-18 

ოქტომბერი, 2014 წ. 

http://www.iec.gtu.ge 

გვ.107-

110 

ნინო ფაილოძე, ანა 

კობიაშვილი, 

კონსტანტინე 

რამაზაშვილი 

http://www.iec.gtu.ge/
http://www.iec.gtu.ge/
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.iec.gtu.ge/


40.  Pრობლემს Oფ თჰე 

Mანაგემენტ Oფ Lეგალ 

Eნტიტიეს Oფ Pრივატე 

Lაწ Iნ Gეორგია 

Iნტერნატიონალ შციენცე Iნდეხ 

Vოლ: 8 Nო: 10 Pარტ XII. 2014. 

შპაინ, Bარცელონა.  

http://waset.org/conference/2014/10/

barcelona/ICBEM 

906-911 Kეტევან 

Kოკრასჰვილი, 

ღუსუდან 

Kუტატელადზე, 

Nინო Pაილოდზე 

41.  წიგნი - საბუღალტრო  

საქმე, (თეორია, 

ფინანსური აღრიცხვა), 

რუსულ ენაზე 

გამომცემლობა`ტექნიკური 

უნივერსიტეტი”,  თბილისი 

2015წ. 

ISBN-978-9941-20-514-9 

 

 

 http://www.gtu.ge/publishhouse 

360 გვ. გ. სულაშვილი, ნ. 

ფაილოძე,  ჯ. 

ალანია, ზ. 

ლიპარტია, ვ. 

კეკენაძე და ო. 

ხუციშვილი, 

42.  The Causes of 

Economic Crisis and the 

Aspects of it’s 

Development 

Fifth Annual Conference of the 

Economic Forum of 

Entrepreneurship and 

International Business, ECO-

ENA: Economics and Eco-

Engineering Associate, Harvard 

University, Boston, MA, USA, 

January 2015. www.eco-ena.ca 

პპ 1-4 Anzor Abralava, 

Rusudan Kutateladze, 

Nino Pailodze,  

Olga Khutsishvili, 

Giorgi Sulashvili, 

Alexander Kekenadze 

43.  საოფისე პროგრამები 

2013, M ი ც რ ო ს ო ფ ტ  

O ფ ფ ი ც ე  2013 

ტექსტური 

რედაქტორი 

M ი ც რ ო ს ო ფ ტ  

ჭ ო რ დ   

საპრეზენტაციო 

პროგრამა 

M ი ც რ ო ს ო ფ ტ  

P ო წ ე რ P ო ი ნ ტ  

ელექტრონული 

ცხრილები 

M ი ც რ ო ს ო ფ ტ  

E ხ ც ე ლ  

საოფისე პროგრამები 2013 

`ტექნიკური უნივერსიტეტი” 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

472 გვ. ო. ხუციშვილი, თ. 

ხუციშვილი, 

ნ.ფაილოძე, 

მ. სულაშვილი, ბ. 

ციხელაშვილი 

44.  Pოტენტიალ ოფ 

ჩომპარატივე 

Iნტერნატიონალ შციენცე Iნდეხ 

Vოლ: 9 Pარის Fრანცე ჟულ 20-

1123- Eვგენი 

Bარატასჰვილი, 

http://waset.org/conference/2014/10/barcelona/ICBEM
http://waset.org/conference/2014/10/barcelona/ICBEM
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.eco-ena.ca/
http://www.gtu.ge/publishhouse


Mანაგემენტ ანდ 

Aსპეცტს ოფ იტს 

Aპპლიცატიონ ინ 

Gეორგია 

 

21, 2015, 17 (7) Pარტ VII. 

ჰტტპ://წასეტ.ორგ/ცონფერენცე/2

015/07/პარის/IჩBEMM 

 

1126 Nინო Pაილოდზე, 

Aნა Bოლკვადზე, 

Gიორგი 

შულასჰვილი 

45.  Eნტროპყ ფაცტორს 

მანაგემენტ 

Iნტერნატიონალ შციენცე Iნდეხ 

UშA, ჩჰიცაგო Oცტ. 08-09, 2015. 

17(10) პარტ I. 

ჰტტპ://წასეტ.ორგ/ცონფერენცე/2

015/10/ცჰიცაგო/IჩMBEF 

 

7-11 Eვგენი 

Bარატასჰვილი, 

Nინო Pაილოდზე 

46.  აუდიტის ჩატარების 

სამართლებრივი 

საფუძვლები 

მესამე საერთაშორისო 

ეკონომიკური კონფერენცია-IEჩ 

2015. ,,ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარების -მოდელები: 

გუშინ, დღეს და ხვალ“, 16-17 

ოქტომბერი, 2015 

წ.ჰტტპ://წწწ.იეც.გტუ.გე 

243-247 ნ.ფაილოძე, 

გ. სულაშვილი, 

ჟ. გაბარაევი 

47.  იმპორტის და 

ექსპორტის 

ოპერაციების აუდიტი  

 

გამომცემლობა „ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“. შრომების 

კრებული,#2, თბილისი 2015. 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

 

 ნ.ფაილოძე, 

ჟ. გაბარაევი 

48.  ენერგოსისტემების 

ოპტიმალური მართვა 

სიმეტრიისა და 

შენახვის კანონების 

საფუძველზე. 

აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის 

დაბადების 85 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

“საინფორმაციო და 

კომპიუტერული 

ტექნოლოგიები, მოდელირება, 

მართვა”შრომები. თბილისი, 

ნოემბერი, 2015. გვ.- 339-343. 

ჰტტპ://იცტ-მც.გტუ.გე/გე.ჰტმლ 

 

გვ.- 

339-

343. 

ო. ხუციშვილი, თ. 

ხუციშვილი, ნ. 

ფაილოძე, ბ. 

ციხელაშვილი. 

49.  Gლობალ Pროცესსეს 

ანდ Gეორგიან 

Iნტერნატიონალ შციენცე Iნდეხ 

Vოლ: 18.  

4206-

4209პ. 

Kეტევან 

Kოკრასჰვილი, 

Aნზორ Aბრალავა, 

http://waset.org/conference/2015/07/paris/ICBEMM
http://waset.org/conference/2015/07/paris/ICBEMM
http://waset.org/conference/2015/10/chicago/ICMBEF
http://waset.org/conference/2015/10/chicago/ICMBEF
http://www.iec.gtu.ge/
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://ict-mc.gtu.ge/ge.html


Eცონომიც Pოლიცყ Dუბაი UAE, 18 (1) Pარტ XXV. ჟან 

28-29, 2016 

ჰტტპ://წასეტ.ორგ/ცონფერენცე/2

016/01/დუბაი/IჩBEFMშ 

 

ღუსუდან 

Kუტატელადზე,                                                                                         

Nინო Pაილოდზე, 

Kეტევან 

Kუტატელადზე,  

Gიორგი 

შულასჰვილი 

50.  თჰე Dეცისიონ-Mაკინგ 

Mეცჰანისმს ოფ თახ 

ღეგულატიონს 

18ტჰ Iნტერნატიონალ 

ჩონფერენცე ონ Eცონომიცს, 

Mანაგემენტ ოფ Bუსინესს, 

Iნნოვატიონ ანდ თეცჰნოლოგყ. 

Iნტერნატიონალ შციენცე Iნდეხ 

Vოლ: Lონდონ, Uნიტედ 

Kინგდომ, Mაყ 23-25, 2016. 

Vოლ:3, Nო:18(5), Pარტ XX. 2016. 

ჰტტპ://წასეტ.ორგ/ცონფერენცე/2

016/05/ლონდონ/IჩEMBIთ 

პპ.2880

-2884 

Nინო Pაილოდზე, 

Mალკჰაზ 

შულასჰვილი, თეა 

Kჰუტსისჰვილი, 

Iრმა 

Mაკჰარასჰვილი, 

Aლეკსანდრე 

Kეკენადზე, 

თსიური 

Pჰკჰაკადზე 

51.  თჰე Fეატურეს ოფ ტჰე 

შყნერგისტიც 

Aპპროაცჰ ინ 

Mარკეტინგ 

Mანაგემენტ ტო 

ღეგიონალ Lეველ 

18ტჰ Iნტერნატიონალ 

ჩონფერენცე ონ Eცონომიცს, 

Mანაგემენტ ოფ Bუსინესს, 

Iნნოვატიონ ანდ თეცჰნოლოგყ. 

Iნტერნატიონალ შციენცე Iნდეხ 

Vოლ: Lონდონ, Uნიტედ 

Kინგდომ, Mაყ 23-25, 2016. 

Vოლ:3, Nო:18(5), Pარტ XX, 2016. 

ჰტტპ://წასეტ.ორგ/ცონფერენცე/2

016/05/ლონდონ/IჩEMBIთ 

პპ 

2868-

2871 

Eვგენი 

Bარატასჰვილი, 

Aნზორ Aბრალავა,  

ღუსუდან 

Kუტატელადზე, 

 Nინო Pაილოდზე, 

Iრმა 

Mაკჰარასჰვილი 

52.  აღრიცხვასა და 

კონტროლთან 

დაკავშირებული 

რისკების 

კლასიფიკაცია და 

მათი შემცირების 

მექანიზმები 

მეოთხე საერთაშორისო 

ეკონომიკური კონფერენცია-IEჩ 

2016. ,,ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარების -მოდელები: 

გუშინ, დღეს და ხვალ“, 14-15 

ოქტომბერი, 2016 წ. 

ჰტტპ://წწწ.იეც.გტუ.გე 

გვ. 236-

239 

ნინო ფაილოძე, 

  იაშა მურვანიძე 

53.  თჰე Iსსუეს ღეგარდინგ 

ტჰე ღეფინემენტ ოფ 

Eფფეცტივე 

Mანაგემენტ ოფ ტჰე 

ჩომპანყ 

Iნტერნატიონალ ჟოურნალ ოფ 

Bუსინესს ანდ Eცონომიც 

Aფფაირს (IჟBEA) 2(3), 206-210 

(2017) DOI: 10.24088/IჟBEA-2017-

23005 IშშN: 2519-9986 

ჰტტპ://წწწ.იჯბეა.ცომ/არცჰივე.პჰ

პ 

პ.206-

210 

Gიორგი 

შულასჰვილი, 

Nინო Pაილოდზე, 

Aნზორ Aბრალავა,  

ღუსუდან 

Kუტატელადზე,  

Mალკჰაზ 

შულასჰვილი, 

Iასჰა 

http://waset.org/conference/2016/01/dubai/ICBEFMS
http://waset.org/conference/2016/01/dubai/ICBEFMS
http://waset.org/conference/2016/05/london/ICEMBIT
http://waset.org/conference/2016/05/london/ICEMBIT
http://waset.org/conference/2016/05/london/ICEMBIT
http://waset.org/conference/2016/05/london/ICEMBIT
http://www.iec.gtu.ge/
http://www.ijbea.com/archive.php
http://www.ijbea.com/archive.php


 Mურვანიდზე, ჟანა 

Gაბარაევი, 

შალომე Kიპიანი 

54.  აუდიტის ჩატარების 

საკანონმდებლო 

თავისებურებები 

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „გლობალიზაცია 

და ბიზნესის თანამედროვე 

 გამოწვევები“ 19-20 მაისი, 2017. 

თბილისი, 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

371-377 ნ.ფაილოძე, 

ჟ. გაბარაევი 

55.  წიგნი - საბუღალტრო  

საქმე,   ტომი III, 

(აუდიტის 

კომპიუტერული 

საინფორმაციო 

სისტემები) 

სტუ-ს გამომცემლობა,  თბილისი 

2017წ. 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

250გვ. გიორგი 

სულაშვილი, 

მალხაზ 

სულაშვილი, ნინო 

ფაილოძე,  

ჯემალ ალანია, 

ვლადიმერ 

კეკენაძე, ოლღა 

ხუციშვილი, 

გიორგი გ. სახოკია 

56.  E ხ ც ე ლ - ი ს  

ფ უ ნ ქ ც ი ე ბ ი  

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. 2017 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

151 გვ.  ო. ხუციშვილი,           

თ. ხუციშვილი, 

ნ.ფაილოძე, 

ბ. ციხელაშვილი,        

მ. სულაშვილი, 

57.  უმაღლესი 

განათლების 

ინტერნაციონალიზ

აცია, როგორც 

ბოლონიის 

პროცესის ნაწილი.  

საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „უმაღლესი 

განათლების 

ინტერნაციონალიზაცია, 

სტრატეგიები და გამოწვევები“,  

ოქტომბერი, თბილისი, 2017. 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

საგრანტო პროექტის 

„განათლების რეფორმა ცოდნის 

საერთაშორისო გაცვლის 

საშუალებით“ ფარგლებში 

18-

27გვ. 

ე. ბარათაშვილი, ი. 

მახარაშვილი, 

ნ.ფაილოძე.  
 

58.  ურბანული 

სივრცის მდგრადი 

განვითარების 

სახელმძღვანელო. სტუ-ს 

გამომცემლობა, საგრანტო 

პროექტის „განათლების 

290გვ. ვლადიმერ 

ვარდოსანიძე, 

თენგიზ 

http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse


პრობლემები 

საქართველოში 

რეფორმა ცოდნის 

საერთაშორისო გაცვლის 

საშუალებით“ ფარგლებში. 

350 გვ. თბილისი, 2017. 
http://www.gtu.ge/publishhouse 

 

მახარაშვილი, 

ზურაბ 

ლაოშვილი, 

ნინო ჩაჩავა, 

ნინო ფაილოძე 

59.  ბუღალტრული 

აღრიცხვის 

თავისებურებები  

სამედიცინო  

დაწესებულებებში 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. შრომების 

კრებული, თბილისი 2018 

http://www.gtu.ge/publishhouse 

იბეჭდე

ბა 

ნ.ფაილოძე, 

გ. სულაშვილი, 

ჟ. გაბარაევი 

 

 

http://www.gtu.ge/publishhouse
http://www.gtu.ge/publishhouse

