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CURRICULUM  VITAE 

 
 

I. სახელი, გვარი:                         ვასილ კიკუტაძე 

 
 

II. საცხოვრებელი ადგილი:  q. Tbilisi, muxianis IV-a/mkr,  4 

                         korp. VI sad., VII sarT., bina # 115,      

                         tel: 890 505-429 (bina); 593 250-850 (mob.)   

                                                              E-mail: vasil_kikutadze@mail.ru 

 

III. დაბადების თარიღი:     14.07.1980 w.  

IV. განათლება: 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

1997-2001 
ბიზნეს-ადმინისტრატორი 

(ბაკალავრიატი) 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2001-2003 
სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია 

(მაგისტრატურა) 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2003-2006 
სექტორული ეკონომიკა - 08.00.07 

(ასპირანტურა) 

 

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა ; ჰაბილიტაცია/სადოქტორო 
დისერტაციის დაცვა) 
 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 2008 წლის 30 აპრილი 

დისერტაციის თემა 
ლიზინგის განვითარებისა და მისი ეფექტიანობის 

ამაღლების გზები მშენებლობაში 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  დოკუმენტის 

ნომერი 
DO # 000017 

 
 

V. გავლილი ტრენინგები, სემინარები 

 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება 
დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

15.05.2013-27.06.2013 

რეგულირება, ეკონომიკური ანალიზი 

და პროგნოზირების მეთოდები 

ელექტრონერგეტიკულ სექტორში 

(ISET, MA Program in Economics Policy 

Institute, AYPEG) 

სერტიფიკატი 

01.02.2013-30.06.2013 

The International House Certificate in 

English as Foreign Language  

(Upper-Intermediate, grade A) 

სერტიფიკატი  

#4848 

29.02.2012 

World Bank and Junior Achievement 

Mentoring of Young People on Employment 

and Income Generation  

(Trainer of The program) 

სერტიფიკატი  

No. YDIP/CS/CQS-I-13 

06.08.2010-08.08.2010 

Practikal research Methods for Managers 

Workshop 

 (USAID, The Energy Capacity Initiative 

სერტიფიკატი 

mailto:vasil_kikutadze@mail.ru
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VI. სამუშაო გამოცდილება 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

16.08.2001-დან 

01.08.2003-მდე 
სასწავლო-საკონსულტაციო ცენტრი ,,გარანტი“, მარკეტინგის მენეჯერი 

 2004-დან 2012-მდე 

საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური 

პოლიტიკის კომიტეტის სამეცნიერო - საკონსულტაციო საბჭოს წევრი, ექსპერტ-

კონსულტანტი 

http://www.parliament.ge/site2/index.php?lang_id=GEO&sec_id=1402  

2004-დან 2007-მდე საქართველოს მშენებელთა ფედერაცია, წამყვანი სპეციალისტი 

2007-დან - დღემდე საქართველოს მშენებელთა ფედერაცია, აღმასრულებელი მდივანი 

16.11.2004-დან 

01.09.2006-მდე 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, 

მიკროეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტის წარმოების, მომსახურებისა 

და ბიზნესის ორგანიზაციის კათედრის ლაბორანტი 

01.09.2006-დან 

01.09.2008-მდე 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის 

მიმართულების ასისტენტ-პროფესორი 

16.09.2008-დან  

06.09.2010-მდე 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის მიმართულების ბიზნესის 

ორგანიზაციის ქვემიმართულების ასისტენტ-პროფესორი 

2008-დან დღემდე 

გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესის და მართვის სკოლის 

ასოცირებული პროფესორი, ხარისხის სამსახურის უფროსი, ბიზნესის 

ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის და მენეჯმენტის საბაკალავრო 

პროგრამის  ხელმძღვანელი 

13.10.2010-დან 

დღემდე 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების 

მიმართულების მენეჯმენტის ქვემიმართულების ასოცირებული პროფესორი 

2013 - დან განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project) 

15.05.2010-16.05.2010 

Developing a Business Plan Workshop  

(USAID, The Energy Capacity Initiative 

Project) 

სერტიფიკატი 

14.11.2008 

Social-Economic Consequences of 

Corruption, Property Rights violation and 

Tax Evasion (Open Society Institute) 

სერტიფიკატი 

45 საათიანი კურსი, 2008 

წელი 

კრიტიკული აზროვნება და აქტიური 

სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში 
სერტიფიკატი 

08.09.2007-09.09.2007 
GLOBAL BUSINESS ETHICS TEACHER 

PREPARING PROGRAM 
სერტიფიკატი 

25.08.2007 
Association Junior Achievement Georgia 

(Trainer) 
სერტიფიკატი 

24.04.2005-13.05.2005 
მენეჯმენტის კურსი  

(UNDP, საქართველოს პარლამენტი) 
სერტიფიკატი 

http://www.parliament.ge/site2/index.php?lang_id=GEO&sec_id=1402
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VII. პუბლიკაციების რაოდენობა: ____ 30 ________ 
 
 

VIII. ძირითადი პუბლიკაციების ჩამონათვალი (ბოლო 10  წელი)  

 

№ 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით; 

კონკურსანტის 

გვარი 

გამოყოფილი 

უნდა იქნეს მუქი 

შრიფტით 

პუბლიკაციის სახეობა 

(მონოგრაფია, სტატია 

რეცენზირებად,  

საერთაშორისო, უცხოურ, 

ადგილობრივ ჟურნალში, 

საკონფერენციო მასალები 

(Proceedings)  და სხვა) 

პუბლიკაციის სათაური, 

ავტორები, ჟურნალის/ 

გამომცემლობის 

დასახელება, ტიპი/ტომი, 

გვერდები, პუბლიკაციის 

ელექტრონული 

მისამართი (არსებობის 

შემთხვევაში). გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 
წე

ლ
ი

 

ც
ი

ტ
ი

რ
ებ

ებ
ი

ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

1 ვასილ კიკუტაძე საკონფერენციო მასალები 

მწვანე შენობების 

შეფასების სისტემების 

(LEED) ორგანიზაცია და 

მართვა, ვასილ კიკუტაძე, 

მე-2 საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

,,ენერგეტიკა: 

რეგიონალური 

პრობლემები და 

განვითარების 

პერსპექტივები“, 

აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, USAID, 

WINROCK, 

გვ.279-284 

2013  

2 ვასილ კიკუტაძე 

სტატია 

 რეცენზირებად,    

ადგილობრივ ჟურნალში 

არამატერიალური 

აქტივების ცნება 

საშემფასებლო 

საქმიანობაში, ვასილ 

კიკუტაძე, აკადემიური 

მაცნე, გრ. რობაქიძის 

უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, გვ.47-50; 

http://www.gruni.edu.ge/do

wnload.php?file=uploads/co

ntent_file_1_1658.pdf&file_

name=%E1%83%90%E1%8

3%99%E1%83%90%E1%83

%93%E1%83%94%E1%83

%9B%E1%83%98%E1%83

%A3%E1%83%A0%E1%83

%98%20%E1%83%9B%E1

%83%90%E1%83%AA%E1

%83%9C%E1%83%94%20

%E1%83%91%E1%83%98

%E1%83%96%E1%83%9C

%E1%83%94%E1%83%A1

%E1%83%98%20%E1%83

%93%E1%83%90%20%E1

%83%9B%E1%83%90%E1

%83%A0%E1%83%97%E1

%83%95%E1%83%90#2.pdf   

2013  

3 როზეტა ასათიანი; კვლევა საქართველოს ეკონომიკა 2012  

http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
http://www.gruni.edu.ge/download.php?file=uploads/content_file_1_1658.pdf&file_name=%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%94%20%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%20%E1%83%93%E1%83%90%20%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%90#2.pdf
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ვლადიმერ პაპავა; 

იაკობ მესხია; 

მერაბ კაკულია; 

იოსებ არჩვაძე; 

ლეო ჩიქავა; 

ომარ 

ქეშელაშვილი; 

თეიმურაზ 

კანდელაკი; 

გიორგი ქავთარაძე; 

დემურ ჩომახიძე; 

რამაზ აბესაძე; 

ვასილ კიკუტაძე; 

ვახტანგ სართანია; 

სოლომონ 

პავლიაშვილი; 

მიხეილ 

თოქმაზიშვილი; 

ნანა ადეიშვილი; 

(თავი XIII - 

მშენებლობა),ვასილ 

კიკუტაძე, საქართველოს 

საპატრიარქოს წმინდა 

ანდრია 

პიველწოდებულის 

სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი, 

გამომცემლობა ,,სიახლე“, 

გვ. 195-202 

4 ვასილ კიკუტაძე საკონფერენციო მასალები 

სალიზინგო აქტივების 

სეკიურიტიზაციის 

მართვა, ვასილ კიკუტაძე, 

ივ.ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია, 

გლობალიზაცია, 

საერთაშორისო ბიზნესის 

თანამედროვე 

პრობლემები და 

განვითარების 

ტენდენციები,  

გამომცემლობა 

,,უნივერსალი“., 

გვ. 377-381 

http://www.tsu.edu.ge/data/

file_db/economist_faculty/k

onferencia-econ.pdf  

2012  

5 ვასილ კიკუტაძე კვლევა 

ეკონომიკური 

მიმოხილვა, ვასილ 

კიკუტაძე, საქართველოს 

სტრატეგიული 

კვლევებისა და 

განვითარების ცენტრის 

ბიულეტენი #121,ISSN 

1512-0813;  გვ.55-73. 

http://www.csrdg.ge/index.

php?module=publications&

grant_search=search&grant

_type=2&lang=geo  

2012  

6 
Vasil Kikutadze 

Murtaz Kvirkvaia 

სტატია  

რეცენზირებად  

საერთაშორისო უცხოურ 

ჟურნალში 

The role of corporate 

culture in business 

effectiveness, Vasil 

Kikutadze, Murtaz 

Kvirkvaia, European 

2011  

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/konferencia-econ.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/konferencia-econ.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/konferencia-econ.pdf
http://www.csrdg.ge/index.php?module=publications&grant_search=search&grant_type=2&lang=geo
http://www.csrdg.ge/index.php?module=publications&grant_search=search&grant_type=2&lang=geo
http://www.csrdg.ge/index.php?module=publications&grant_search=search&grant_type=2&lang=geo
http://www.csrdg.ge/index.php?module=publications&grant_search=search&grant_type=2&lang=geo
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Scientific Journal. Special 

Edition. Vol. 20. Pp 29-34. 

7 
ვასილ კიკუტაძე 

მურთაზ კვირკვაია 
საკონფერენციო მასალები 

კორპორაციული 

კულტურის როლი 

ორგანიზაციის 

განვითარებაში, ვასილ 

კიკუტაძე, მურთაზ 

კვირკვაია,ივ.ჯავახიშვილ

ის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია,  

,,საერთაშორისო 

ბიზნესის 

სოციოკულტურული 

გარემო“, გამომცემლობა 

,,უნივერსალი“., 

გვ. 129-143 

2011  

`8 

ვასილ კიკუტაძე 

დავით 

სიხარულიძე  

 

საკონფერენციო მასალები 

ელეტროენერგეტიკის 

ლიბერალიზაციის 

პროცესი, როგორც 

მსოფლიო ტენდენცია, 

ვასილ კიკუტაძე, დავით 

სიხარულიძე, USAID 

ენერგეტიკის სექტორის 

შესაძლებლობების 

გაუმჯობესების პროექტი,  

საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია 

,,ენერგეტიკა: 

რეგიონალური 

პრობლემები და 

განვითარების 

პერსპექტივები“, 

ქუთაისი.   
http://www.atsu.edu.ge/geo/g

ancxadebebi/ENERGY_CO

NFERENCE_GEO.pdf  

2010  

9 Васил Кикутадзе 

Материапы 

международной научно-

практической 

конференции 

Управление процесами 

энергопотребления. 

Проблемы развития 

социалъно-

экономических систем в 

контексте 

глобализационных 

вызовов, Васил Кикутадзе, 

Министерства 

оброзования и науки 

украины, Хмелъницкий 

националный 

университет, Институт 

экономики и управления, 

г.Хмелъницкий, Украина 

http://www.science-

community.org/ru/node/603

1  

2010  

http://www.atsu.edu.ge/geo/gancxadebebi/ENERGY_CONFERENCE_GEO.pdf
http://www.atsu.edu.ge/geo/gancxadebebi/ENERGY_CONFERENCE_GEO.pdf
http://www.atsu.edu.ge/geo/gancxadebebi/ENERGY_CONFERENCE_GEO.pdf
http://www.science-community.org/ru/node/6031
http://www.science-community.org/ru/node/6031
http://www.science-community.org/ru/node/6031
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10 ვასილ კიკუტაძე 

სტატია 

 რეცენზირებად,    

ადგილობრივ ჟურნალში 

,,მწვანე შენობების“ 

შეფასება და მართვა, 

ვასილ კიკუტაძე, 

ჟურნალი ,,ახალი 

ეკონომისტი“ #4, 

გამომცემლობა 

,,გეორგიკა“, გვ. 10-15 

2010  

11 

თამარ 

ქობლიანიძე, 

ვასილ კიკუტაძე 

საკონფერენციო მასალები 

მომსახურების ხარისხის 

მართვის პრობლემები 

ტურიზმსა და 

მასპინძლობის 

ინდუსტრიაში, თამარ 

ქობლიანიძე, ვასილ 

კიკუტაძე, შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, აჭარის 

არ ტურიზმისა და 

კურორტების 

დეპარტამენტი, შავი 

ზღვის ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

(თურქეთი), გვ. 389-394 

2010  

12 ვასილ კიკუტაძე 

სტატია 

 რეცენზირებად,    

ადგილობრივ ჟურნალში 

საქართველოში ბიზნესის 

განვითარების 

რეგიონული ასპექტები, 

ვასილ კიკუტაძე, 

ჟურნალი ,,ეკონომიკა და 

ბიზნესი“ #6, 

გამომცემლობა 

,,გეორგიკა“, გვ. 149-161 

2009  

13 ვასილ კიკუტაძე 

სტატია 

 რეცენზირებად,    

ადგილობრივ ჟურნალში 

ხარისხის მართვის 

სისტემა მშენებლობაში, 

ვასილ კიკუტაძე, 

ჟურნალი ,,ბიზნესი და 

კანონმდებლობა“, 

ნოემბერი, გამომცემლობა 

,,ინოვაცია“, გვ. 51-54 

2009 

 
 

14 ვასილ კიკუტაძე 

სტატია 

 რეცენზირებად,    

ადგილობრივ ჟურნალში 

აშშ-საქართველო: 

სავაჭრო-ეკონომიკური 

ურთიერთობების 

ზოგადი ასპექტები, 

ვასილ კიკუტაძე, 

ჟურნალი ,,ბიზნესი და 

კანონმდებლობა“, 

ივლისი-აგვისტო, 

გამომცემლობა 

,,ინოვაცია“, გვ. 74-76 

2009 

 
 

15 ვასილ კიკუტაძე საკონფერენციო მასალები 

ბიზნეს გარემო 

საქართველოში, ვასილ 

კიკუტაძე,  

ივ.ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

სამეცნიერო 

კონფერენცია,  

,,მსოფლიო ფინანსური 

2009  
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კრიზისი და 

საქართველო“, თბ., 

გამომცემლობა 

,,უნივერსალი“., გვ. 34-37 

16 ვასილ კიკუტაძე 

სტატია 

 რეცენზირებად,    

ადგილობრივ ჟურნალში 

როგორ შევაფასოთ 

უძრავი ქონება 

დანახარჯების მეთოდით, 

ვასილ კიკუტაძე, 

ჟურნალი ,,ბიზნესი და 

კანონმდებლობა“, 

დეკემბერი,  

გამომცემლობა 

,,ინოვაცია“, გვ. 74-77 

2009 

 
 

17 ვასილ კიკუტაძე კვლევა 

მშენებლობის 

განვითარების დინამიკა 

და მართვის ორგანიზაცია 

საქართველოში, ვასილ 

კიკუტაძე, საქართველოს 

სტრატეგიული 

კვლევებისა და 

განვითარების ცენტრის 

ბიულეტენი #114, ISSN 

1512-0813;  გვ.55-73. 

http://www.csrdg.ge/index.

php?module=publications&

grant_search=search&grant

_type=2&lang=geo  

2009  

18 Vasil kikutadze 

სტატია  

რეცენზირებად  

საერთაშორისო უცხოურ 

ჟურნალში 

Leasing Market In Georgia, 

Vasil kikutadze, Scientific 

Journal,   Bukovyna State 

Finance Academy, Ukraine. 

c. Publication 2(11) 209-

214. 

2008  

19 ვასილ კიკუტაძე მონოგრაფია 

ლიზინგი, თეორია და 

პრაქტიკა. ვასილ 

კიკუტაძე, თბ. 

გამომცემლობა 

,,უნივერსალი“ 

2008  

20 ვასილ კიკუტაძე 
სამეცნიერო შრომების 

კრებული 

ლიზინგის განვითარების 

პრობლემები და 

პერსპექტივები 

საქართველოში, ვასილ 

კიკუტაძე, 

ივ.ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენცია,  ,,ბიზნესი 

და საყოველთაო 

კეთილდღეობა“, თბ., 

გამომცემლობა 

,,ლამპარი“., გვ. 186-196. 

http://www.nplg.gov.ge/gsd

l/cgi-bin/library.exe?e=d-

01000-00---off-0period--00-

1--0-10-0--0-0---0prompt-

2008  

http://www.csrdg.ge/index.php?module=publications&grant_search=search&grant_type=2&lang=geo
http://www.csrdg.ge/index.php?module=publications&grant_search=search&grant_type=2&lang=geo
http://www.csrdg.ge/index.php?module=publications&grant_search=search&grant_type=2&lang=geo
http://www.csrdg.ge/index.php?module=publications&grant_search=search&grant_type=2&lang=geo
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--.%2e-4----4---0-1l--11-en-10---10-help-50--00-3-1-00-0-00-11-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=period&cl=CL1.11&d=HASH4625ce5a7bb842871f35b5.22
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--.%2e-4----4---0-1l--11-en-10---10-help-50--00-3-1-00-0-00-11-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=period&cl=CL1.11&d=HASH4625ce5a7bb842871f35b5.22
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--.%2e-4----4---0-1l--11-en-10---10-help-50--00-3-1-00-0-00-11-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=period&cl=CL1.11&d=HASH4625ce5a7bb842871f35b5.22
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--.%2e-4----4---0-1l--11-en-10---10-help-50--00-3-1-00-0-00-11-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=period&cl=CL1.11&d=HASH4625ce5a7bb842871f35b5.22
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10--.%2e-4----4---0-1l--11-

en-10---10-help-50--00-3-

1-00-0-00-11-1-1utfZz-8-

00-0-11-1-0utfZz-8-

00&a=d&c=period&cl=CL1.

11&d=HASH4625ce5a7bb84

2871f35b5.22   

21 ვასილ კიკუტაძე საკონფერენციო მასალები 

ლიზინგის ეკონომიკური 

მექანიზმის სრულყოფის 

ძირითადი 

მიმართულებები 

საქართველოში, ვასილ 

კიკუტაძე, სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია 

,,საქართველოს 

სოციალურ ეკონომიკური 

განვითარების 

აქტუალური 

პრობლემები“ ., გვ. 120-

128 

2008  

22 Vasil Kikutadze 
Collection of Scientific 

Works 

The World Leasing Market, 

Vasil Kikutadze, Shadow 

Economics and Social 

Economic Consequences of 

Corruption, Tax Evasion 

And Property rights 

violation,  Tbilisi State 

University of Georgia, 

HESP – Higher Education 

Support Program, Tbilisi, 

Pp. 78-85 

2008  

23 ვასილ კიკუტაძე 

სტატია 

 რეცენზირებად,    

ადგილობრივ ჟურნალში 

როგორ 

დავარეგულიროთ 

სამშენებლო ბიზნესი, 

ვასილ კიკუტაძე, 

ჟურნალი ,,ბიზნესი და 

კანონმდებლობა“, 

ოქტომბერი,  

გამომცემლობა 

,,ინოვაცია“, გვ. 87-90 

2008 

 
 

24 ვასილ კიკუტაძე 

სტატია 

 რეცენზირებად,    

ადგილობრივ ჟურნალში 

სახელშეკრულებო 

ურთიერთობათა 

რეგულირება სამშენებლო 

ბიზნესში, ვასილ 

კიკუტაძე, ჟურნალი 

,,ბიზნესი და 

კანონმდებლობა“, 

ივლისი-აგვისტო,  

გამომცემლობა 

,,ინოვაცია“, გვ. 94-96 

2008 

 
 

25 ვასილ კიკუტაძე 

სტატია 

 რეცენზირებად,    

ადგილობრივ ჟურნალში 

ლიზინგის რეგულირების 

საკითხები 

საქართველოში, ვასილ 

კიკუტაძე, ჟურნალი 

,,ახალი ეკონომისტი“ #7, 

2007  
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გამომცემლობა ,,ლოი“, 

გვ. 20-27 

26 ვასილ კიკუტაძე 

სტატია 

 რეცენზირებად,    

ადგილობრივ ჟურნალში 

ლიზინგის გამოყენებით 

კაპიტალური 

მშენებლობის 

ეფექტიანობის ამაღლების 

ძირითადი 

მიმართულებები, ვასილ 

კიკუტაძე, ჟურნალი 

,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ 

#2, გამომცემლობა 

,,ინოვაცია“, გვ. 147-156 

2006  

27 ვასილ კიკუტაძე 

სტატია 

 რეცენზირებად,    

ადგილობრივ ჟურნალში 

ლიზინგის განვითარება 

საქართველოში მსოფლიო 

გამოცდილების ფონზე, 

ვასილ კიკუტაძე 

ჟურნალი ,,ეკონომიკა“ 

#10, გვ. 32-39 

2005  

28 ვასილ კიკუტაძე 

სტატია 

 რეცენზირებად,    

ადგილობრივ ჟურნალში 

ლიზინგის როლი და 

მნიშვნელობა საბაზრო 

ეკონომიკის პირობებში, 

ვასილ კიკუტაძე,  

ჟურნალი ,,ეკონომიკა“ #6, 

გვ. 66-68 

2005  

 
 

IX. სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წელი): 

 

№ 
განხორციელების 

წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულების № 

პროექტის 

დასახელება 
როლი პროექტში 

1 
01.04.2013-დან 

01.10.2013-მდე 

USAID, აღმოსავლეთ-

დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტი (EWMI), 

,,საქართველოში საჯარო 

პოლიტიკის, ადვოკატირებისა 

და სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარება 

 (G-PAC),, 

გრანტი # G 90113210301620 

უმაღლესი 

სასწავლებლების 

მხარდაჭერის 

საგრანტო 

პროგრამა (UAG), 

„მდგრადი 

ენერგეტიკის 

პოლიტიკური 

ეკონომიის“ახალი 

სალექციო კურსის 

შექმნა 

პროექტის კოორდინატორი 

http://www.gruni.edu.ge/men

u_id/107/id/709/lang/1   

2 
01.09.2012-დან 

31.01.2013-მდე 

USAID, აღმოსავლეთ-

დასავლეთის მართვის 

ინსტიტუტი (EWMI), 

,,საქართველოში საჯარო 

პოლიტიკის, ადვოკატირებისა 

და სამოქალაქო საზოგადოების 

განვითარება (G-PAC),, 

გრანტი # 78512210301620 

უმაღლესი 

სასწავლებლების 

მხარდაჭერის 

საგრანტო 

პროგრამა (UAG), 

,,ელექტროენერგე

ტიკული 

პოლიტიკის 

მოდელირებისა 

და ანალიზის” 

ახალი სალექციო 

კურსის შექმნა 

პროექტის კოორდინატორი 

(http://www.ewmi-

gpac.org/news-

events/energetikuli-politikis-

kursi-grsu/) 

3 
F2009 –Jun. 

2011- Jen. 

USAID, The Energy Capacity 

Initiative  

# ECI-EDU-GA-01 

Master’s program – 

Concentration in 

Energy Management 

Project  

Manager 

4 
2012 –Nov. 

2013-Jun. 
Caucasian Institute for Economic 

and Social Reserch, International 

,,V4 for C3 EU 

Integration“ 
Economic Expert-consultant 

http://www.gruni.edu.ge/menu_id/107/id/709/lang/1
http://www.gruni.edu.ge/menu_id/107/id/709/lang/1
http://www.ewmi-gpac.org/news-events/energetikuli-politikis-kursi-grsu/
http://www.ewmi-gpac.org/news-events/energetikuli-politikis-kursi-grsu/
http://www.ewmi-gpac.org/news-events/energetikuli-politikis-kursi-grsu/
http://www.ewmi-gpac.org/news-events/energetikuli-politikis-kursi-grsu/
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Visegrad Foumdation  

# 31250020 

5 2010-2012 

European Commission, The 

Center for Strategic Reasearch 

and Development of Georgia 

Strengthening of 

Local Governance-

Toeards 

Decentralization 

Invited Expert 

6 
2010- Sep. 
2010-Dec. 

JFDP,  ALUMNI GRANTS 

 (JAG) American Councils for 

International Education,   
The Centre of Human Resources 

and Economic Development 

(HREDC) 

Methodology for 

creation of 

university’s strategic 

development plan 

Project  

Manager 

7 
2009 –Mar. 

2010-Mar. 

Caucasian Institute for Economic 

and Social Reserch, Open Society-

Georgia Foundation 

  # PA/15628 

Research of 

regulatory standarts 

of local authority 

services and system 

of quality in 

Georgia, 

Economic Expert 

8 2012  

მსოფლიო ბანკი, 

განმახორციელებელი 

ორგანიზაცია Junior 

Achievement Georgia 

Mentoring of 

Young People on 

Employment and 

Income Generation 

ტრენერი 

 
 

X. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა  

 

 

1 

თარიღი 28/10/2014 

მოხსენების 

სათაური 
Peculiarities of Regulating Construction Business in Georgia  

კონფერენციის 

დასახელება 
2nd Eurasian Multidisciplinary Forum, EMF 

ჩატარების 

ადგილი  
Tbilisi, Georgia 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://emforum.eu/index.php/ct-menu-item-11  

2 

თარიღი 26/10/2013 

მოხსენების 

სათაური 
LOCATION ADVANTAGE AND GEORGIA’S POTENTIAL TO ATTRACT FOREIGN 

DIRECT INVESTMENT 

კონფერენციის 

დასახელება 
The First Eurasian Multidisciplinary Forum - EMF  

ჩატარების 

ადგილი  
Tbilisi, Georgia 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://emforum.eu/index.php/programme  

3 

თარიღი 25-26 მაისი, 2013 წ. 

მოხსენების 

სათაური 
მწვანე შენობების შეფასების სისტემების (LEED) ორგანიზაცია და მართვა 

კონფერენციის 

დასახელება 

,,ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ მე-2 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, USAID, WINROCK 

ჩატარების 

ადგილი  
ქუთაისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

4 

თარიღი 6-7 აპრილი, 2012 წ. 

მოხსენების 

სათაური 
სალიზინგო აქტივების სეკიურიტიზაციის მართვა 

http://emforum.eu/index.php/ct-menu-item-11
http://emforum.eu/index.php/programme
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კონფერენციის 

დასახელება 

გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და 

განვითარების ტენდენციები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი  

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/konferencia-econ.pdf  

5 

თარიღი 28 თებერვალი, 2011 წ. 

მოხსენების 

სათაური 
კორპორაციული კულტურის როლი ორგანიზაციის განვითარებაში 

კონფერენციის 

დასახელება 

,,საერთაშორისო ბიზნესის სოციოკულტურული გარემო“,ივ.ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია   

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/konferencia.pdf   

6 

თარიღი 21-22 მაისი, 2010 წ.  

მოხსენების 

სათაური 
ელეტროენერგეტიკის ლიბერალიზაციის პროცესი, როგორც მსოფლიო ტენდენცია 

კონფერენციის 

დასახელება 

,,ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“,  USAID 

ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების პროექტი,  

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი  
ქუთაისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.atsu.edu.ge/geo/gancxadebebi/ENERGY_CONFERENCE_GEO.pdf  

7 

თარიღი 22-25 сентября, 2010 г. 

მოხსენების 

სათაური 
Управление процесами энергопотребления 

კონფერენციის 

დასახელება 

Проблемы развития социалъно-экономических систем в контексте глобализационных 

вызовов, Министерства оброзования и науки украины, Хмелъницкий националный 

университет, Институт экономики и управления  

ჩატარების 

ადგილი  
Украина, г.Хмелъницкий  

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.science-community.org/ru/node/6031  

8 

თარიღი 5-6 ივნისი, 2010 წ.  

მოხსენების 

სათაური 

მომსახურების ხარისხის მართვის პრობლემები ტურიზმსა და მასპინძლობის 

ინდუსტრიაში 

კონფერენციის 

დასახელება 

ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, შავი ზღვის ტექნიკური 

უნივერსიტეტი,  I  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი  
ბათუმი-ტრაპზონი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://tourismadjara.ge/new/index.php?a=main&pid=134&lang=geo  

9 

თარიღი 6 ივნისი, 2009 

მოხსენების 

სათაური 
ბიზნეს გარემო საქართველოში 

კონფერენციის 

დასახელება 

,,მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო“, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული  კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.tsu.ge/data/file_db/science/inov_cent_09.pdf   

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/konferencia-econ.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/konferencia.pdf
http://www.atsu.edu.ge/geo/gancxadebebi/ENERGY_CONFERENCE_GEO.pdf
http://www.science-community.org/ru/node/6031
http://tourismadjara.ge/new/index.php?a=main&pid=134&lang=geo
http://www.tsu.ge/data/file_db/science/inov_cent_09.pdf
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10 

თარიღი 16 მაისი, 2008 წ.  

მოხსენების 

სათაური 
ლიზინგის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში 

კონფერენციის 

დასახელება 

,,ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა“, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1--0-10-0--

0-0---0prompt-10--.%2e-4----4---0-1l--11-en-10---10-help-50--00-3-1-00-0-00-11-1-

1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-

00&a=d&c=period&cl=CL1.11&d=HASH4625ce5a7bb842871f35b5.22  

11 

თარიღი 27-28  January, 2008. 

მოხსენების 

სათაური 
The World Leasing Market 

კონფერენციის 

დასახელება 

Shadow Economics and Social Economic Consequences of Corruption, Tax Evasion And 

Property rights violation, Collection of Scientific Works, Tbilisi State University of Georgia, 

HESP – Higher Education Support Program  

ჩატარების 

ადგილი  
Tbilisi 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

 

 

 

XI. სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

 

XII.   უცხო ენების ცოდნა  

 

№ ენის დასახელება დამწყები ლექსიკონით საშუალოდ კარგად თავისუფლად 

1 rusuli      

2 germanuli      

3 inglisuri      

 

XIII. კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

 

პროგრამების დასახელება კარგად დამაკმაყოფილებლად მწირედ 

Ms-Windows,     
Ms-Word,    
Ms- Excel    
PowerPoint    
Internetexsplorer    
Vizual  Basic    
Corel    
Adobe-photoshop    

 
 

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) 

NN 
სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი  

(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1 

შესავალი ენერგომენეჯმენტში, სახელმძღვანელო, თბ., 2011 წ. გამოიცა USAID-ის ECI 

პროექტის ფარგლებში,  (თანაავტორობით: ო. ზივზივაძე, მ.კვირკვაია, ვ.კიკუტაძე, 

თ.გამსახურდია, მ.გოგატიშვილი, ს.ფეტელავა, გ.არაბიძე, თ.ჯიშკარიანი, თ.მიქიაშვილი, 

მ.გუდიაშვილი, ო.კიღურაძე); 

2 
ენერგეტიკის ბიზნესი (სალექციო კურსი), თბ., 2011 წ. (თანაავტორობით: მ.კვირკვაია, ვ. 

კიკუტაძე, დ. სიხარულიძე) 

3 
საერთაშორისო ბიზნესი, სახელმძღვანელო, საერთაშორისო ბიზნესის კათედრა, 

„უნივერსალი“ თბ., 2011 წ. (თანაავტორობით: თსუ, საერთაშორისო ბიზნესის კათედრა); 

http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--.%2e-4----4---0-1l--11-en-10---10-help-50--00-3-1-00-0-00-11-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=period&cl=CL1.11&d=HASH4625ce5a7bb842871f35b5.22
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--.%2e-4----4---0-1l--11-en-10---10-help-50--00-3-1-00-0-00-11-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=period&cl=CL1.11&d=HASH4625ce5a7bb842871f35b5.22
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--.%2e-4----4---0-1l--11-en-10---10-help-50--00-3-1-00-0-00-11-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=period&cl=CL1.11&d=HASH4625ce5a7bb842871f35b5.22
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0period--00-1--0-10-0--0-0---0prompt-10--.%2e-4----4---0-1l--11-en-10---10-help-50--00-3-1-00-0-00-11-1-1utfZz-8-00-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&c=period&cl=CL1.11&d=HASH4625ce5a7bb842871f35b5.22
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XIV. დამატებითი ინფორმაცია (ბოლო 5 წელი) 

 

N აქტივობის დასახელება 

1 

 ვარ ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტის ,,მდივან რეფერენტის“ მესამე საფეხურის პროფესული საგანმანათლებლო 

პროგრამის ხელმძღვანელი  

(http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/oqmi7.pdf) 

 ვარ გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბიზნესის და მართვის სკოლის ბიზნესის 

ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი  

2  თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი (იხ. ცნობა); 

 გრ. რობაქიძის სახელობის უნვერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამების შიდა მონიტორინგის 

ექსპერტთა ჯგუფის წევრი  

3 

 საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი  ჟურნალის  ,,ახალი ეკონომისტი“-ს 

სარედაქციო კოლეგიის წევრი - http://www.loi.ge/  

 გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ,,აკადემიური მაცნე“-ს სარედაქციო კოლეგიის წევრი - 

http://www.gruni.edu.ge/menu_id/467  

4 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ,,თსუ ბიზნეს ოლიმპიადა – 2012“ ორი გამარჯვებული გუნდის 

,,სხვა გუნდი“ (II ადგილი) და „aflac“ (III ადგილი)  ხელმძღვანელი - სერტიფიკატი 2012 წლის 18 

ივნისი; (http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/news/_AiniSdyzsTeB2Q3f/ ) 

 მე-7 საერთაშორისო სტუდენტური ბიზნეს ოლიმპიადაში მონაწილე [ISBO7] გუნდის წარმატებული 

ხელმძღვანელობისთვის - CERTIFIKATE of APPRECIATION FEBRUARY – DECEMBER, 2011; 

 2010 წლის საუკეთესო ლექტორი, გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი - სერტიფიკატი; 

5 

 საბაკალავრო და სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა; 

 ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი 

სადისერტაციო  ნაშრომბიეის  ოპონენტობა                        

6 

 ტრენერი - ,,სამოქალაქო ეკონომიკაში“ საშუალო სკოლის მასწავლებლებისთის -Association Junior 

Achievement GEORGIA -  CERTIFUCATE 2007; 

 ტრენერი -  ,,უძრავი ქონების შეფასება დანახარჯების მეთოდით“, საქართველოს ქონების 

შემფასებელ ექსპერტთა ინსტიტუტი ("სქშეი") – 2009-2011 წლები;  

 ტრენერი - ,,ენერგეტიკის საფუძვლები და ენერგო პოლიტიკა“, საქართველოს ახალგაზრდა 

ენერგეტიკოსთა ასოციაცია, USAID-ის ენერგო შსაძლებლობების გაუმჯობესების პროექტი., 2011 

წლის 10 ივნისი; (იხ. ცნობა) 

7.  

რეცენზენტობა:   

 რ.აბულაძე, ელექტრონული მთავრობა, გამ. ,,უნივერსალი“თბ. 2013; 

 ე. ბარათაშვილი, ჯ. ზარანდია, კ. ციმინტია `საქართველოს რეგიონების 

კონკურენტუნარიანობის კომპლექსური შეფასება~, გამ. პოლიგრაფიული ცენტრი ,,ი.მორგოშია“ 

თბ., 2008 წ.  

 ს. მასურაშვილი `ინოვაციები და ბიზნესი~ თბ., 2007 წ.; 

8 
კონფერენციების  საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი:  

 საერთაშორისო ბიზნესის სოციო-კულტურული გარემო (28 თებერვალი 2011); 

9 

საკონკურსო კომისიის წევრი: 

 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური 

თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის წევრი, 2013 წელი; 

http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/axad_council_resolutions/2013/182013/  

 გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 

გამოცხადებული კონკურსების კომისიის წევრი  

 ქუთაისის აკაკი წეერთელის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური 

თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსების კომისიის წევრი 

10 

კერძო პრაქტიკული საქმიანობა: 

 ბიზნეს - გეგმების მომზდება კერძო სექტორის დაკვეთით; 

 ვუწევ კონსულტაციებს სამშენებლო კომპანიებს მშენებლობის სახარჯთაღრიცხვო 

დოკუმენტაციის შედგენის შესახებ; 

  ვუწევ კონსულტაციებს აუდიტორულ კომპანიებს უძრავი ქონების შეფასების საკითხებთან 

დაკავშირებით; 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/oqmi7.pdf
http://www.loi.ge/
http://www.gruni.edu.ge/menu_id/467
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/news/_AiniSdyzsTeB2Q3f/
http://www.tsu.edu.ge/ge/juridical/axad_council_resolutions/2013/182013/
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საერთაშორისო სემინარებში მონაწილეობა: 

 2013 წლის 22 მარტს მონაწილეობა მივიღე USAID-ის, G-PAC-ის და  EWMI - ის მიერ 

ორგანიზებულ კონფერენციაში ,,ნაბიჯი წინ: რეაგირება საჯარო პოლიტიკის გამოწვევებზე 

საქართველოში“, სასტუმრო რედისონი, ვარდების რევოლუციის მოედანი 1, თბილისი;  

 2011 წლის 7 დეკემბერს მონაწილეობა მივიღე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების 

(GIZ) მიერ ორგანიზებულ სემინარში თემაზე: ,,მწავნე ეკონომიკა“, ეროვნული ბიბლიოთეკა, I 

სართული, გუდიაშვილის ქ. 8, თბილისი; 

 

 
 
 
 

ვასილ კიკუტაძე 
20.03.2015 


