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განათლება და კვალიფიკაცია 

2004 დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება, სპეციალობა: „სექტორული 

ეკონომიკა, მენეჯმენტი“ (№ 000946). 

1998 ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (№ 001577), 

სადისერტაციო თემა: „დარგობრივი მართვის რეორგანიზაცია და ახალი 

საბაზრო სტრუქტურების ფორმირების კანონზომიერებანი ღვინის 

მრეწველობაში“. 

1992-1995 ასპირანტურა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, სპეციალობა:  „სამრეწველო წარმოების ეკონომიკა“, (№172; 08. 

02. 1995). 

1987-1992 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტი, ინჟინერ-ეკონომისტის კვალიფიკაცია, 

სპეციალობა: „შრომის ორგანიზაცია და ნორმირება“, (წარჩინების დიპლომი УВ 

№995975 ) 

სამსახურეობრივი და პედაგოგიური გამოცდილება 

2006-დან დღემდე ასოცირებული პროფესორი მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების 

მიმართულებით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი.  

2011-2012 უწყვეტი საგანმანათლებლო პროგრამის „მენეჯმენტი“ ხელმძღვანელი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

2011 კონსულტანტი ბიზნესის მართვის სწავლების მიმართულებით, ასოციაცია 

„ამაგდარი“ . 

2008-2010 ასოცირებული პროფესორი მენეჯმენტის მიმართულებით, საქართველოს 

უნივერსიტეტი. 

2008-2010 ასოცირებული პროფესორი მენეჯმენტის მიმართულებით, საერთაშორისო 

სამართლისა  და მართვის ქართულ-ბრიტანული უნივერსიტეტი.  

1998-2009 სრული პროფესორი, ასოცირებული პროფესორი, დოცენტი, მასწავლებელი, 

შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი.  

1998–2006 დოცენტი მენეჯმენტის მიმართულებით,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

2004-2006 სამაგისტრო პროგრამის „ფირმის ეკონომიკა“ ხელმძღვანელი, ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 



2005 მიკროეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის 

სამსახურის უფროსის მ.შ, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

1993-1998 უ/მასწავლებელი, მასწავლებელი, უ/ლაბორანტი, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ტრეინინგები 

14. 07 - 05. 10. 2014 „კომპიუტერული პროგრამის SPSS for Windows-ის გამოყენებითი მონაცემების 

დამუშავებისა და სტატისტიკური ანალიზის კურსი“, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ს/კ 204864548; 

სერტიფიკატი C №00216.  

29.04 - 01. 05. 2014 First Day of Class, Teaching Philosophy, Motivation and Engagement, Effective 

Presentation, SLOs, Teaching Large and Small Classes; Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University and University of North Texas; Tbilisi, Georgia. 

27.03-28.03. 2014 Teaching Strategies (FIPLV-International Federation of Language Teacher 

Association/Federation Internationale des Professeur de Langues Vivantes, Sukhishvili 

Teaching University and MAG (Multilingual Association of Georgia). 

02-08. 08. 2013 Seminar: 1: Marketing;  2: Human Resource Management; Birmingham College Ltd, UK. 

14, 21. 05;  4.06 - 2005; 

21.01 - 2006 

სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა,  ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

გრანტები და საერთაშორისო პროექტები 

 

07. 2007, 10. 2007 

 

ტრეინერი, მსოფლიო ბანკის პროექტი „ბიზნესის განვითარების პროფესიული 

გადამზადების ტრეინინგი და რეკრუიტინგ მომსახურება 

ახალგაზრდებისათვის“- საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი - 

კავკასია. 

06.2006, 10. 2006 ტრეინერი, USAID’S SME Support Project „ბიზნესის განვითარებისა და 

დასაქმების პილოტური პროგრამა“- საქართველოს ბიზნესის განვითარების 

ცენტრი - კავკასია. 

პუბლიკაციები 

 

1996-2014 

 

50 პოპულარული ნაშრომის ავტორი და 11 ნაშრომის თანაავტორი (იხ. 

დანართი). 

2007-2014 სახელმძღვანელოები/დამხმარე სახელმძღვანელოები/ლექციების კურსები: 

 ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი; ავტორები: ნ.პაიჭაძე, ე. ჩოხელი,  ნ. 

ფარესაშვილი; სახელმძღვანელო; თბილისი;  გამომცემლობა „სიტყვა“;  2011; 

 სტრატეგიული მენეჯმენტი;  ეკა ჩოხელი;  თბილისი; გამომცემლობა 

„უნივერსალი“;  390 გვერდი, 2013; 2009; 2007. 

 ოპერაციული და საწარმოო მენეჯმენტი; ეკა ჩოხელი; დამხმარე 

სახელმძღვანელო; თბილისი; გამომცემლობა „სიტყვა“;  2010; 2009. 

საერთაშორისო კონფერენციები 

03 –05. 10. 2014 მენეჯერული კონტროლის თანამედროვე ასპექტები, ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტის ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის კათედრის 

80 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 



კონფერენცია „თანამედროვე ბიზნესი: სიახლეები, პრობლემები“ 

07-08. 08. 2014 The Peculiarities of the Employee Behavior Management in Multinational Companies 

(The Case of Georgia), International Academic Conference on Economics, Management 

and Marketing,  (MAC-EMM 2014), Prague, Czech Republic. 

27-28. 06. 2014 სტრატეგიული დაგეგმვის თანამედროვე ასპექტები, პ. გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების 

აქტუალური პრობლემები“ 

22-23. 06. 2013 

 

საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის ზოგიერთი თავისებურების 

შესახებ, პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის  საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკები და 

გლობალიზაცია“ 

24-26. 04. 2013 The Ways for the Improvement of Competitive Environment and some Directions of 

Antimonopoly Regulation (Example of Georgia), Kaunas University of Technology; 

The 18th International Scientific Conference „Economics and Management-2013“ 

22-23. 06. 2012 ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიის შემუშავების თავისებურებები 

მცირე კომპანიებში, პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის  საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკები და 

გლობალიზაცია“. 

23-24 . 03. 2012  ბიზნესის მდგრადი განვითარების სტრატეგია, თსუ IV საერთაშორისო-

სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და მდგრადი ეკონომიკური 

განვითარების პერსპექტივები“. 

21-22 . 10. 2011 ბუნებრივი მოონოპოლიების გავლენა საზოგადოებაზე და რეგულირება 

საქართველოში, პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის  საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკის აქტუალური 

პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში“. 

24-25. 09. 2011 ხარისხის მართვის თანამედროვე კონცეფციები, ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები 

თანამედროვე ეტაპზე~. 

04-05. 06.  2011  ტურისტული კომპანიების სტრატეგიების შემუშავება და შერჩევა, ბათუმის 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II საერთაშორისი 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 

      28. 02. 2011 ეროვნული კულტურის გავლენა ორგანიზაციულ კულტურაზე, თსუ 

ეკონომიკისა და ბიზნესის, გრ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტის, 

საერთაშორისო ბიზნესის სკოლა კავკასიის შვეიცარიული აკადემიური ქსელის 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „საერთაშორისო  ბიზნესის სოციო-

კულტურული გარემო“. 

     11. 11. 2010 გლობალურ კომპანიებში ადამიანური რესურსების მართვის საკითხები, თსუ 

III საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და 

საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“.   

08-09. 07. 2010 გლობალური სტრატეგიების ფორმირება ბიზნესში, პ. გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის საქართველოს ეკონომისტთა საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 



05-06. 11. 2009 მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაცია და გლობალური პროცესების 

განვითარება, თსუ II საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია 

„გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების 

პერსპექტივები“. 

   02 . 07.  2009 ბიზნესში სტრატეგიული დაგეგმვის მნიშვნელობა, პ. გუგუშვილის ეკონომიკის 

ინსტიტუტის საქართველოს ეკონომისტთა საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები 

თანამედროვე ეტაპზე“. 

    20. 06. 2008 ბიზნესში წარმატების სტრატეგიები, სუხიშვილის უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე აქტუალური 

სამეცნიერო საკითხები“. 

წაკითხული სასწავლო კურსები 

1996-2015 მენეჯმენტის საფუძვლები, ოპერაციათა მენეჯმენტი, სტრატეგიული 

მენეჯმენტი, ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, საერთაშორისო 

მენეჯმენტი, ტექნოლოგიური და ინოვაციური მენეჯმენტი, სამეწარმეო 

საქმიანობის მართვა, ბიზნესის მართვა, ბიზნეს-სტრატეგია (ინგლისურად), 

მეწარმეობის საფუძვლები და ფირმის ეკონომიკა. 

ენები 

 ქართული (მშობლიური); 

რუსული (კარგად); 

ინგლისური (კარგად); 

გერმანული (საშუალოდ).

კომპიუტერული პროგრამები 

  MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Access, PM 7.0, Power Point, Internet. 

 

ე.ა.დ. ეკა ჩოხელი 

30. 12. 2014 



დანართი 1  

ეკა ჩოხელის პუბლიკაციების სია 

(2010-2014) 
# შრომის დასახელება ჟურნალის დასახელება, წელი, # ნ.თ  თანაავტორი 

1.  მენეჯერული კონტროლის 

თანამედროვე ასპექტები 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტის ბუღალტრული 

აღრიცხვისა და აუდიტის კათედრის 80 წლის 

იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის 

„თანამედროვე ბიზნესი:სიახლეები, 

პრობლემები“ შრომების კრებული; გვ.275-281; 3-5 

ოქტომბერი, 2014 

0,8  

2.  The Peculiarities of the Employee 

Behavior Management in 

Multinational Companies (the Case of 

Georgia) 

International Academic Conference on Economics, 

Management and Marketing,  (MAC-EMM 2014), 

Prague, Czech Republic, 7 – 8, August 2014 

0,8  

3.  სტრატეგიული დაგეგმვის 

თანამედროვე ასპექტები 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის, პაატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის „ეკონომიკისა და ეკონომიკური 

მეცნიერების განვითარების აქტუალური 

პრობლემები“ მასალათა კრებული, 27-28 ივნისი, 

2014 

0,8  

4.  სტრატეგიული ანალიზის 

თანამედროვე მეთოდებისა და 

ინსტრუმენტების შესახებ 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის, 

ეკონომიკისა და მართვის  სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტის „ბიზნეს-ინტელექტის“ 

საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული 

კონფერენციის „თანამედროვე ეკონომიკური 

განვითარების აქტუალური პრობლემები“ 

მასალების  კრებული, გვ. 215-218; 6-7 ივნისი, 

2014 წელი 

0,7  

5.  ტურისტული ორგანიზაციების 

ფუნქციონირების 

თავისებურებები საქართველოში 

 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის IV საერთაშორისი სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის „ ინოვაციები 

ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ შრომათა 

კრებული; გვ. 204-208, ბათუმი, 8-9 ივნისი, 2013 

წელი; http://bsu.edu.ge   

0,8  

6.  საქართველოში მცირე და 

საშუალო ბიზნესის ზოგიერთი 

თავისებურების შესახებ 

პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის  

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკები და 

გლობალიზაცია“ შრომათა კრებული; თბილისი; 

22-23. ივნისი, გვ. 169-172; 2013 წელი; 
http://pgie.org.ge 

0,8  

7.  About some Aspects of International 

Accounting Standards in Georgian 

Economic  System   

Istanbul Technical University (I.T.U), faculty of 

Management in Macka of Istanbul, Turkey; III 

International Conference on Luca Pacioli in 

Accounting History, III Balkans and Middle East 

Countries Conference on Accounting and Accounting 

History; 19-22,  June 2013 

0,2  

8.  სტრატეგიული მენეჯმენტი  სახელმძღვანელო, მე-2 გამოცემა, გამომცემლობა 

„უნივერსალი“, თბილისი, 2013 წელი, 390 გვერდი 

  

9.  The Ways for the Improvement of Kaunas University of Technology; The 18th 0,7 N. Mikiashvili 



Competitive Environment and some 

Directions of Antimonopoly 

Regulation (Example of Georgia)  

International Scientific Conference „Economics and 

Management-2013“ ; 24-26, April 2013  

10.  ბიზნეს-კომპანიების მდგრადი 

განვითარების ორიენტირები 

ჟ. ეკონომიკა; თბილისი; 2013 წელი; #3; http:// 

economics.bpengi.com 

0.7  

11.  მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი 

ასპექტები და მათი შეფასება 

ქართულ ბიზნეს-კომპანიებში 

ჟ. ეკონომიკა; თბილისი; 2013 წელი; #3; http:// 

economics.bpengi.com 

0,7  

12.  სტრატეგიების შემუშავებისა და 

რეალიზაციის სრულყოფის 

საკითხები  ბიზნეს კომპანიებში 

მონოგრაფია, თბილისი, 2012 წელი. 
http://www.ciesr.org/index.php?option=com_content&v

iew=article&id=17&Itemid=20&lang=en 

3,8  

13.  კომპეტენტური კადრების 

შერჩევა-ორგანიზაციის 

წარმატების მნიშვნელოვანი 

გარანტი 

ჟ. ეკონომიკა; თბილისი; 2012 წელი; #5-6; http:// 

economics.bpengi.com 

0,7  

14.  უმაღლესი განათლების 

ინტერნაციონალიზაცია 

გლობალიზაციის პირობებში 

ჟ. ეკონომიკა; თბილისი; 2012 წელი; #5-6; http:// 

economics.bpengi.com 

0,7  

15.  ორგანიზაციული ცვლილებების 

მართვის სრულყოფის საკითხები 

ბიზნეს კომპანიებში 

ჟ. ეკონომიკა; თბილისი; 2012  წელი; #5-6; http:// 

economics.bpengi.com 

0,9  

16.  ადამიანური რესურსების 

მართვის სტრატეგიის 

შემუშავების თავისებურებები 

მცირე კომპანიებში 

პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის  

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის „ეროვნული ეკონომიკები და 

გლობალიზაცია“ შრომათა კრებული; თბილისი; 

22-23. ივნისი, გვ. 169-172; 2012 წელი; 
http://pgie.org.ge 

0,8  

17.  ბიზნესის მდგრადი 

განვითარების სტრატეგია 

თსუ IV საერთაშორისო-სამეცნიერო 

კონფერენციის „გლობალიზაცია და მდგრადი 

ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები“ 

შრომათა კრებული; გვ. 235-240, თბილისი; 23-24 

მარტი, 2012 წელი; www.globalconference.ge 

0,8  

18.  ბუნებრივი მოონოპოლიების 

გავლენა საზოგადოებაზე და 

რეგულირება საქართველოში 

პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის  

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის-„ეკონომიკის აქტუალური 

პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში“-

შრომათა კრებული; გვ. 226-232, თბილისი; 21-22 

ოქტომბერი, 2011 წელი; http://pgie.org.ge 

0,7 გ.წიკლაური 

19.  ხარისხის მართვის თანამედროვე 

კონცეფციები 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის,,ეკონომიკისა და ბიზნესის 

განვითარების ტენდენციები თანამედროვე 

ეტაპზე~,  შრომათა კრებული. გვ.215-219, ბათუმი, 

24-25 სექტემბერი, 2011 წელი; http://bsu.edu.ge 

0,7  

20.  ტურისტული კომპანიების 

სტრატეგიების შემუშავება და 

შერჩევა 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

II საერთაშორისი სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის „ტურიზმი: ეკონომიკა და 

ბიზნესი“ შრომათა კრებული; გვ. 375-380, 

ბათუმი, 4-5 ივნისი, 2011 წელი; http://bsu.edu.ge   

0,7 დ. ნარმანია 

21.  სოციალური კაპიტალი - ქვეყნის 

ეკონომიკის გავითარების 

მნიშვნელოვანი რესურსი 

ჟ. ეკონომიკა, თბილისი., 2011 წ., №5-6, გვ. 57-64   

22.  ეროვნული კულტურის გავლენა 

ორგანიზაციულ კულტურაზე 

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის, გრ. რობაქიძის 

სახ. უნივერსიტეტის, საერთაშორისო ბიზნესის 

სკოლა კავკასიის შვეიცარიული აკადემიური 

ქსელის საერთაშორისო სამეცნიერო 

0.5  

http://www.ciesr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=20&lang=en
http://www.ciesr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=20&lang=en


კონფერენციის  „საერთაშორისო ბიზნესის 

სოციო-კულტურული გარემო“ შრომათა 

კრებული, გვ. 293-298, თბილისი; 28 თებერვალი, 

2011 წელი; www.globalconference.ge 

23.  ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტი (სახელმძღვანელო) 

გამომცემლობა „სიტყვა“; (თავები: 1 ; 12., 

ქვეთავები: 3.1; 3.2; 8.4; 11.3), თბილისი; 2011 წელი 

 ნ. პაიჭაძე 

ნ. 

ფარესაშვილ

ი 

24.  Human capital conception and 

particularities of labor compensate 

realization model  

კავკასიის სოციალურ მეცნიერებათა ჟურნალი, 

#3, გვ. 212-216, თბილისი, 2011 წელი 

0,5 ნ. 

მიქიაშვილი 

25.  გლობალურ კომპანიებში 

ადამიანური რესურსების 

მართვის საკითხები 

თსუ III  საერთაშორისო-სამეცნიერო 

კონფერენციის „გლობალიზაცია და 

საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარების პერსპექტივები“ შრომათა 

კრებული; გვ. 141-144, თბილისი; 11 ნოემბერი, 

2010 წელი; www.globalconference.ge 

0,9  

26.  კომპანიებში  მარაგების 

მნიშვნელობა და მარაგების  

მართვის  აპრობირებული 

მოდელები 

 

ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო 

უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტთაშორისო 

კონფერენციის “ეკონომიკისა და ბიზნესის 

განვითარების ტენდენციები  საქართველოში“ 

შრომათა კრებული, გვ. 167-172, თბილისი, 26 

ივნისი, 2010 წელი 

0,5 ნ. 

მიქიაშვილი 

27.  გლობალური სტრატეგიების 

ფორმირება ბიზნესში 

პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის 

საქართველოს ეკონომისტთა საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის 

შრომათა კრებული; გვ. 512-515; თბილისი; 8-9 

ივლისი, 2010 წელი; http://pgie.org.ge 

0,5  

28.  ბიზნეს-კომპანიების მენეჯმენტი 

კრიზისის პირობებში 

საერთაშორისო სამართლისა და მართვის 

ქართულ-ბრიტანული უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომათა კრებული; გვ. 114-122, 

ნაწილი III, თბილისი; 2010 წელი 

0,5  

29.  მსოფლიო კრიზისის გავლენა 

საქართველოს ეკონომიკაზე და 

მისი შემცირების გზები 

საერთაშორისო სამართლისა და მართვის 

ქართულ-ბრიტანული უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომათა კრებული; გვ. 107-114, 

ნაწილი III, თბილისი; 2010 წელი 

0,5  

30.  ოპერაციული  და საწარმოო 

მენეჯმენტი (ლექციების კურსი) 

გამომცემლობა “სიტყვა“; II გამოცემა, თბილისი, 

2010 წელი 

  

 


