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ანკეტა 

 

გვარი ფუტკარაძე 

სახელი რამაზ   

მამის სახელი შოთა  

დაბადების თარიღი 23 ივნისი, 1978 წელი 

მოქალაქეობა ქართველი 

მისამართი 
თბილისი,  ვაჟა ფშაველას გამზირი, VI კვარტალი,  

5-ა კორპუსი, ბინა N16 

ტელეფონი  230 45 32,  599 94 60 60 

ელ.ფოსტა ramazi06@mail.ru, ramaz.putkaradze@tsu.ge 

სამსახურებრივი პოზიცია 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი 

 

I. კატეგორია: განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი გამოცდილება 

1.1 განათლება 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკის 

ფაკულტეტი (ასპირანტურა) 

2001-2004  
ეკონომიკის მეცნიერებათა 

კანდიდატი, 

დიპლომი #004555 

შოთა რუსთაველის 

სახელობის ბათუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკის 

ფაკულტეტი 

1995-2000 
ეკონომისტი, დიპლომი #0006181 

(წარჩინებით) 

 

 

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

 
დისერტაციის დაცვის თარიღი 2005 წელი, 21 თებერვალი (თსუ) 
დისერტაციის თემა საქართველო-გერმანიის ეკონომიკური 

თანამშრომლობის პრიორიტეტები 
მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 

(ეკონომიკის დოქტორი) 
კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

დიპლომი #004555 

 (სპეციალობა: ეკონომიკის ისტორია, მსოფლიო 

ეკონომიკა) 

 
1.3 სამსახურებრივი გამოცდილება 

 
თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

mailto:ramazi06@mail.ru
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20.01. 2014–წლიდან 

დღემდე 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი,  

საერთაშორისო  ეკონომიკისა და ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორიის 

კათედრა,  ასოცირებული პროფესორი 

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები –  სამეცნიერო-კვლევითი და 

პედაგოგიური საქმიანობა 

09.2012–01.2014 

თსუ  ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 

საერთაშორისო ბიზნესის კათედრა,  

მოწვეული  პროფესორი, 

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები –  სამეცნიერო-კვლევითი და 

პედაგოგიური საქმიანობა 

09.2009–09.2012 

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

საერთაშორისო ბიზნესის კათედრა, 

თანამდებობა –  ასოცირებული პროფესორი, 

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები სამეცნიერო-კვლევითი და 

პედაგოგიური საქმიანობა 

09/2008-09/2009 

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

თანამდებობა – ასისტენტ-პროფესორი, 

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები - სამეცნიერო-კვლევითი და 

პედაგოგიური საქმიანობა 

09/2006-09/2008 

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

თანამდებობა –  ასისტენტ-პროფესორი, 

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები - სამეცნიერო-კვლევითი და 

პედაგოგიური საქმიანობა 

2005-2006 

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 

თანამდებობა  –  ლექტორი, 

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები - სამეცნიერო-კვლევითი და 

პედაგოგიური საქმიანობა 

10/2006-09/2009 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ყოფილი თსუ სოხუმის 

ფილიალი),  

თანამდებობა – ასისტენტ-პროფესორი, 

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები - სამეცნიერო-კვლევითი და 

პედაგოგიური საქმიანობა 

1/09/2004-2005 

თსუ საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო 

ბიზნესისა და საგარეო ვაჭრობის კათედრა, 

თანამდებობა   – ლექტორი, 

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები - სამეცნიერო-კვლევითი და 

პედაგოგიური საქმიანობა 

 

 

 

2.1 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 

 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

2008 

ასოციაცია  ,,სკოლა, ოჯახი, 

საზოგადოება“,  

ტრენინგის კურსი: ,,კრიტიკული 

აზროვნება და აქტიური სწავლება 

უმაღლეს სასწავლებლებში“ 

სერტიფიკატი 

09. 2007 
გლობალური ბიზნესის ეთიკის კურსები Junior Achievement 

სერტიფიკატი 
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3.1 მნიშვნელოვანი სამეცნიერო პუბლიკაციები 

 

№ 

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 ფუტკარაძე   რ. 
საკონფერენციო 

მასალები 

საფრანგეთი საერთაშორისო ტურიზმში: 

თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები. 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის, ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და 

ბიზნესი’’ მასალების კრებული. თბილისი, 

,,უნივერსალი", 2012. გვ. 119-122; 

(http://bbs.ge/conference/International_Scientifi-

Practical_conference_GEO.pdf) 

2012  

2 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

გლობალიზაცია და საერთაშორისო ვაჭრობის 

განვითარების ტენდენციები. ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის, ,,გლობალიზაცია, 

საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე 

პრობლემები და განვითარების ტენდენციები" 

მასალების კრებული. თბილისი, ,,უნივერსალი", 

2012. გვ. 399-407; 

(http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/K

onferenciis_Masalebi_Gascorebuli.pdf) 

2012  

3 ფუტკარაძე   რ. 
საკონფერენციო 

მასალები 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტის    

პერსპექტივები ევროკავშირის ბაზარზე. ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი, I საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის 

2012  

2004 

საქართველოს პარლამენტთან 

არსებულ აუდიტორული საქმიანობის 

საბჭო, 

კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები 

ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

აუდიტის საერთაშორისო 

სტანდარტებში 

სერთიფიკატი 

04.2014 

ჩრდილოეთ ტეხასის (აშშ) 

უნივერსიტეტის პროფესორის 

ჯეფერსონ ჯორჯის და თსუ-ს მიერ 

ორგანიზებული ერთობლივი 

ტრენინგები G*STEP 

სერთიფიკატი 

http://bbs.ge/conference/International_Scientifi-Practical_conference_GEO.pdf
http://bbs.ge/conference/International_Scientifi-Practical_conference_GEO.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/Konferenciis_Masalebi_Gascorebuli.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/Konferenciis_Masalebi_Gascorebuli.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/Konferenciis_Masalebi_Gascorebuli.pdf
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,,სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების 

პრიორიტეტები" შრომები, თბილისი, ,,თბილისის 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა", 2012 გვ. 451–458; 

(http://ispc.tsu.ge/newsge.html) 

4 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის აქტუალური 

საკითხების შესახებ.. თსუ–ის პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი. საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის, 

,,ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია" 

მასალების კრებული. თბილისი, ტომი II, 2012. გვ. 

51–58; 

(http://www.pgie.tsu.ge/?menuid=36&lang=1) 

2012  

5 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

იტალიის სოციალურ–ეკონომიკური 

განვითარების ისტორიული ასპექტები. 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

,,გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარების პერსპექტივები’’, შრომების 

კრებული თბილისი, „უნივერსალი", 2012. გვ. 198–

204; 

(http://globalconference.ge/) 

2012  

6 ფუტკარაძე   რ. ლექციების კურსი 

საერთაშორისო ბაზრები და ბიზნეს საქმიანობის 

ძირითადი ცენტრები. თსუ, ლექციების კურსი: 

,,საერთაშორისო ბიზნესი", II თავი, თბილისი, 

,,უნივერსალი", 2011. გვ. 25-54; 

(http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/D

akabadonebuli_Saertashoriso_Biznesi.pdf) 

2011  

7 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

ევროკავშირის პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკაში: 

პრობლემები და პერსპექტივები. შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, II 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის, ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და 

ბიზნესი’’ მასალების კრებული. თბილისი, 

,,უნივერსალი", 2011. გვ. 136-140; 

(http://bbs.ge/conference/) 

2011  

8 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

სავაჭრო ურთიერთობების პერსპექტივები 

საქართველოსა და ევროკავშირის შორის. 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

მსოფლიო ,,ეკონომიკური კრიზისი და 

საქართველო’’ მასალები. სოციალური ეკონომიკა 

XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, 

სპეციალური ნომერი (1), გამომცემლობა 

,,ევროპული უნივერსიტეტი", თბილისი 2011 გვ. 

166-171. (ინგლისურ ენაზე);  

(http://socialuri-economica.ge) 

2011  

9 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

გერმანიის სოციალურ ეკონომიკური 

განვითარების ზოგიერთი თავისებურება. ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი, II 

საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის ,,საქართველოს 

ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის 

მაჩვენებლებში: პრობლემები და პერსპექტივები" 

შრომები, თბილისი, 2011. გვ. 91-95; 

2011  

10 ფუტკარაძე   რ. მონოგრაფია 

საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო-

ეკონომიკური ურთიერთობები: პრობლემები და 

პერსპექტივები. თბილისი, ,,უნივერსალი", 2010. 

გვ. 408. 

(http://www.rustaveli.org.ge/index.php?module=topic&to

pic_id=25) 

2010  

http://ispc.tsu.ge/newsge.html
http://www.pgie.tsu.ge/?menuid=36&lang=1
http://globalconference.ge/
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/Dakabadonebuli_Saertashoriso_Biznesi.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/Dakabadonebuli_Saertashoriso_Biznesi.pdf
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/Dakabadonebuli_Saertashoriso_Biznesi.pdf
http://bbs.ge/conference/
http://www.rustaveli.org.ge/index.php?module=topic&topic_id=25
http://www.rustaveli.org.ge/index.php?module=topic&topic_id=25
http://www.rustaveli.org.ge/index.php?module=topic&topic_id=25
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11 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

საქართველო-ევროკავშირის საკრედიტო-

საფინანსო ურთიერთობების აქტუალური 

საკითხები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაცია ბიზნესში" 

(პრობლემები, პერსპექტივები და გამოწვევები) 

მასალების კრებული. თბილისი, ,,უნივერსალი", 

2010. გვ. 355-360. 

2010  

12 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

გერმანია საერთაშორისო ტურიზმში: 

თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები. 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი. I 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის, ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი 

მასალების კრებული. თბილისი, ,,უნივერსალი", 

2010. გვ. 121-128. 

(http://bbs.ge/conference/) 

2010  

13 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

ევროკავშირის პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკაში. 

საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის 

სასწავლო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი. 

საუნივერსიტეტთშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის: ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის 

განვითარების ტენდენციები საქართველოში" 

შრომების კრებული. თბილისი, 2010. გვ. 184-189. 

2010  

14 ფუტკარაძე   რ. სტატია 

ფუტკარაძე რ.  

ევროკავშირის განვითარებიოს ძირითადი 

ეტაპები. ჟურნ. ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი", 2010. #2 

გვ. 85-95.  

(http://bbs.ge/business_and_management_2.pdf) 

2010  

15 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

Perspectives of Georgia-European Union trade  relacions. 

Istanbul international annual conference on the economic 

cooperation and development within the black sea basin 

Countries. Donetsk Nacional university. Collection of 

Scientific Works. Part I.  Istambul-Donetck 2010. S. 123-

127. 

(http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/) 

2010  

16 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

ევროკავშირი-დსთ-ს სავაჭარო ურთიერთობების 

აქტუალური საკითხები. ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი, ინოვაციების ცენტრი, 

საუნივესტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის ,,მსოფლიო ფინანსური კრიზისი 

და საქართველო" სამეცნიერო შრომების კრებული. 

თბილისი, ,,ინოვაცია", 2009. გვ. 57-62. 

2009  

17 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

ევროკავშირი საერთაშორისო ბიზნესში. პაატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის 

დაარსებიდან 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცის მასალების კრებული 

,,ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები 

თანამედროვე ეტაპზე’’. თბილისი, ,,პაატა 

გუგუშვილის ინსტიტუტის გამიმცემლობა", 2009. 

გვ. 251-256 

http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/MTLIANI2009_ko

nferencia_S_.pdf 

2009  

18 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო 

ურთიერთობების პერსპექტივები. საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

2009  

http://bbs.ge/conference/
http://bbs.ge/business_and_management_2.pdf
http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/MTLIANI2009_konferencia_S_.pdf
http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/MTLIANI2009_konferencia_S_.pdf
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ბიზნესის მართვის დეპარტამენტი, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის ,,გლობალური 

კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა" მასალების 

კრებული. თბილისი, ,,ინოვაცია", 2009. გვ. 276-279 

19 
ფუტკარაძე   რ. 

პატარიძე ნ. 

სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

,,ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა და 

საქართველო". ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია ,,ბიზნესი და საყოველთაო 

კეთილდღეობა". თბილისი, ,,ლამპარი", 2009. გვ. 

237-245. (თანაავტორი). 

2009  

20 ფუტკარაძე   რ. სტატია 

საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო 

ურთიერთობების თანამედროვე მდგომარეობა. 

ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი", თბილისი, ,,ლოი", 

2009. N2. გვ. 6 

(http://loi.ge/2009-2.html) 

2009  

21 ფუტკარაძე   რ. სტატია 

საქართველო-ევროკავშირის საკრედიტო-

საფინანსო ურთიერთობები. ჟურნ. ,,ეკონომიკა" 

2009, N10-12. გვ. 52-60. 
2009  

22 ფუტკარაძე   რ. 
საკონფერენციო 

მასალები 

საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო-

ეკონომიკური ურთიერთობები: პრობლემები, 

გამოწვევები და პერსპექტივები. ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის ,,გლობალიზაცია და საქართველოს 

ეკონომიკის მდგრადი განვითარების 

პერსპექტივები" შრომები, თბილისი, 2009. გვ. 168-

175. 

2009  

23 ფუტკარაძე   რ. სტატია 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ძირითადი 

მიმართულებები მსოფლიო ეკონომიკის 

გლობალიზაციის პირობებში. ჟურნალი 

"საქართველოს ეკონომიკა" #2. 2008. გვ. 90–95; 

(http://www.geoeconomics.ge/) 

2008  

24 ფუტკარაძე   რ. სტატია 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა: პრობლემები და 

პერსპექტივები. ჟურნ. ,,ბიზნეს-მაცნე",  N3(6) 2008, 

გვ. 42-44.  

(http://b-k.ge/chvens%20shesaxeb.html) 

2008  

25 ფუტკარაძე   რ. სტატია 

იპოთეკური კრედიტების როლი და მნიშვნელობა 

ბიზნესში. ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი" N1, 2008, 

გვ. 31-35.  

(www.loi.ge/2008-1) 

2008  

26 ფუტკარაძე   რ. 

საგრანტო 

პროექტის 

შრომების 

კრებული 

საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების 

მიმართულებები გლობალიზაციის პირობებში. 

შრომების კრებული ,,გლობალიზაცია და 

საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: 

გამოწვევები და შესაძლებლობები", გამომცემლობა 

„უნივერსალი", თბილისი, 2008. 

2008  

27 ფუტკარაძე   რ. 

საგრანტო 

პროექტის 

შრომების 

კრებული 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის განვითარების 

ტენდენციები გლობალიზაციის პირობებში. 

შრომების კრებული ,,გლობალიზაცია და 

საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: 

გამოწვევები და შესაძლებლობები". თბილისი, 

გამომცემლობა „უნივერსალი", 2008. 

2008  

28 ფუტკარაძე   რ. 

საგრანტო 

პროექტის 

შრომების 

კრებული 

ტრანსნაციონალური კომპანიები და 

გლობალიზაცია. შრომების კრებული 

,,გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები". 

თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი", 2008. 

2008  

http://loi.ge/2009-2.html
http://www.geoeconomics.ge/
http://b-k.ge/chvens%20shesaxeb.html
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29 ფუტკარაძე   რ. 

საგრანტო 

პროექტის 

შრომების 

კრებული 

ევრო საერთაშორისო სავალუტო 

ურთიერთობებში. შრომების კრებული 

,,გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები". 

თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი", 2008. 

2008  

30 ფუტკარაძე   რ. 

საგრანტო 

პროექტის 

შრომების 

კრებული 

უცხოური ინვესტიციების მართვის აქტუალური 

საკითხები. შრომების კრებული ,,გლობალიზაცია 

და საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: 

გამოწვევები და შესაძლებლობები". თბილისი, 

გამომცემლობა „უნივერსალი", 2008. 

2008  

31 ფუტკარაძე   რ. 

საგრანტო 

პროექტის 

შრომების 

კრებული 

საქართველო-გერმანიის სავაჭრო-ეკონომიკური 

თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები. 

შრომების კრებული ,,გლობალიზაცია და 

საქართველოს ეკონომიკური განვითარება: 

გამოწვევები და შესაძლებლობები". თბილისი, 

გამომცემლობა „უნივერსალი", 2008 

2008  

32 ფუტკარაძე   რ. 
საგრანტო 

პროექტი 

სამეგრელოს რეგიონში მარჩენალდაკარგული 

ღარიბი ქალების საოჯახო მეურნეობის კვლევა: 

პრობლემები და პერსპექტივები, ,,Oxfam  GB" 

დიდი ბრიტანეთი, (საერთაშორისო გრანტი), 

თბილისი, 2008. გვ. 86.  (თანაავტორი). 

 

2008  

33 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

ტნკ-ების და ბანკების როლო გლობალიზაციის 

პროცესებში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, I 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის ,,გლობალიზაცია და საქართველოს 

ეკონომიკის მდგრადი განვითარების 

პერსპექტივები" მასალები. თბილისი 

,,უნივერსალი’’ 2008 წ. გვ. 157-163. 

(http://globalconference.ge/) 

2008  

34 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

საქართველო-გერმანიის სავაჭრო-ეკონომიკური 

თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები 1918-

1921 წლებში. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის 

ინსტიტუტი. საქართველოს ეკონომისტთა 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის 

მასალების კრებული: ეკონომიკური განვითარების 

აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. 

თბილისი 2008. გვ. 128-135. 

http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/MTLIANI2008_ko

nferencia.pdf 

2008  

35 ფუტკარაძე   რ. 
საკონფერენციო 

მასალები 

ტრანსნაციონალური კომპანიების როლი ქვეყნის 

სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში. ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო 

შრომების კრებული, ბიზნესი და საყოველთაო 

კეთილდღეობა, I ნაწილი. თბილისი, ,,ლამპარი", 

2008. გვ. 374-390. 

2008  

36 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

ევრო საერთაშორისო სავალუტო-საფინანსო 

ურთიერთობებში. სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის შრომები, III. თბილისი 2008. გვ. 

55-72. 

  

37 ფუტკარაძე   რ. სტატია 

საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების 

მიმართულებები გლობალიზაციის პირობებში. 

ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა" #5. 2007 

(http://www.geoeconomics.ge/) 

2007  

38 ფუტკარაძე   რ. სტატია 

ტრანსნაციონალური კომპანიები საერთაშორისო 

ბიზნესში. ჟურნალი "ბიზნესი და 

კანონმდებლობა", N8, 2007. გვ. 25-28. 

2006 

2007  

http://globalconference.ge/
http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/MTLIANI2008_konferencia.pdf
http://www.pgie.tsu.ge/contentimage/MTLIANI2008_konferencia.pdf
http://www.geoeconomics.ge/
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(http://b-k.ge/chvens%20shesaxeb.html) 

39 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

გერმანიის საგარეო-ეკონომიკური 

ურთიერთობები და საქართველოთი მისი 

დაინტერესების მიზეზები. თსუ  სოხუმის 

ფილიალი. ახალგაზრდა მეცნიერთა და 

ასპირანტთა IV საუნივერსიტეტთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 

გამომცემლობა "უნივერსალი" თბილისი, 2006. გვ. 

381-387. 

2006  

40 ფუტკარაძე   რ. მონოგრაფია 

საქართველო-გერმანიის ეკონომიკური 

თანამშრომლობის პრიორიტეტები. გამომცემლობა 

„უნივერსალი", თბილისი 2006. გვ. 180. 
2006  

41 ფუტკარაძე   რ. 
სტატია, 

საკონფერენციო 

მასალები 

,,ეკონომიკური ინტეგრაცია და ევროპული 

ღირებულებები’’, Intégration économique et valeurs 

européennes, საერთაშორისო 

ინტერდისციპლინარული კონფერენციის 

,,ევროპული ღირებულებები და იდენტობა, 

შრომები კრებული (ქართულ და ფრანგულ ებაზე).  

გვ. 210-216 (ქართულ ენაზე), გვ. 399-405 

(ფრანგულ ენაზე) 

2014  

 
მოხსენებები საერთაშორისო და ეროვნულ სამეცნიერო კონფერენციებზე 

 

 

1 

თარიღი 2-3 ივნისი, 2012 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
საფრანგეთი საერთაშორისო ტურიზმში: თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები 

კონფერენციის 

დასახელება 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, III საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის, ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი’’ 

ჩატარების 

ადგილი  
ბათუმი, კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://bbs.ge/conference/ 

2 

თარიღი 6-7 აპრილი, 2012 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
გლობალიზაცია და საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების ტენდენციები 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 

,,გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების 

ტენდენციები" 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი, კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი,  

სექციის ხელმძღვანელი; 

ელექტრონული 

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

3 

თარიღი 28-29 ივნისი, 2012 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
საქართველოს საგარეო ვაჭრობის აქტუალური საკითხების შესახებ 

კონფერენციის 

დასახელება 

თსუ–ის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია, ,,ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია"   

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.pgie.tsu.ge/index.php?menuid=36&lang=1 

http://www.tsu.edu.ge/ge/news/12452/ 

4 
თარიღი 24 მარტი, 2012 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
იტალიის სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების ისტორიული ასპექტები 

http://b-k.ge/chvens%20shesaxeb.html
http://bbs.ge/conference/
http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/Konferenciis_Masalebi_Gascorebuli.pdf
http://www.pgie.tsu.ge/index.php?menuid=36&lang=1
http://www.tsu.edu.ge/ge/news/12452/
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კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარების პერსპექტივები’’,  

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი, 

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://globalconference.ge/ 

5 

თარიღი 28-29 ოქტომბერი, 2011 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტის    პერსპექტივები ევროკავშირის ბაზარზე 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,სოფლის 

მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები"  

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
(http://ispc.tsu.ge/newsge.html) 

6 

თარიღი 5-6 ივნისი, 2011 წელი 

მოხსენების 

სათაური 

ევროკავშირის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკაში: 

პრობლემები და პერსპექტივები 

კონფერენციის 

დასახელება 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია, ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი 

ჩატარების 

ადგილი  
ბათუმი, კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://bbs.ge/conference/ 
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თარიღი 25 მარტი, 2011 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
სავაჭრო ურთიერთობების პერსპექტივები საქართველოსა და ევროკავშირის შორის 

კონფერენციის 

დასახელება 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და 

საქართველო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა 

ასოციაცია, ჟურნ. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, 

(ინგლისურ ენაზე).  

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი, კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://gtu.edu.ge/Conference.php 
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თარიღი 16-17 აპრილი, 2010 წელი 

მოხსენების 

სათაური 

საქართველო-ევროკავშირის საკრედიტო-საფინანსო ურთიერთობების აქტუალური 

საკითხები 

კონფერენციის 

დასახელება 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია ,,ინოვაცია ბიზნესში" (პრობლემები, პერსპექტივები და გამოწვევები) 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი, კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; 

ელექტრონული 

მისამართი 
www.bsu.edu.ge 
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თარიღი 5-6 ივნისი, 2010 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
გერმანია საერთაშორისო ტურიზმში: თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები. 

კონფერენციის 

დასახელება 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი. I 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და 

ბიზნესი’’,  

ჩატარების 

ადგილი  

ბათუმი-ტრაპზონი,  კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, სექციის 

ხელმძღვანელი; 

ელექტრონული http://bbs.ge/conference/ 

http://globalconference.ge/
http://ispc.tsu.ge/newsge.html
http://bbs.ge/conference/
http://gtu.edu.ge/Conference.php
http://bbs.ge/conference/
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მისამართი 

10 

თარიღი 26 ივნისი, 2010 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
ევროკავშირის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკაში 

კონფერენციის 

დასახელება 

საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი. საუნივერსიტეტთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკონომიკისა 

და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები საქართველოში" 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.pgie.tsu.ge/index.php?menuid=36&lang=1 
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თარიღი 2010, 30 September - 3 October 

მოხსენების 

სათაური 
Perspectives of Georgia-European Union trade  relacions 

კონფერენციის 

დასახელება 

Istanbul international annual conference on the economic cooperation and development within the black 

sea basin Countries.  
Problems and prospects of cooperation 

between countries of South-Eastern Europe within context of the BSEC and GUAM 

ჩატარების 

ადგილი  
Istambul 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/ 
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თარიღი 24 ივნისი, 2011 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
გერმანიის სოციალურ ეკონომიკური განვითარების ზოგიერთი თავისებურება 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი, II საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

,,საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში: პრობლემები 

და პერსპექტივები",  

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი, კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/smk/ljqn-f2ywh8dtu_sx/pzvygy5haoq5c8jl- 
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თარიღი 5-6 ნოემბერი, 2009 წელი 

მოხსენების 

სათაური 

საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები: პრობლემები, 

გამოწვევები და შესაძლებლობები 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და 

საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები" 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://globalconference.ge/ 
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თარიღი 30 მაისი, 2009 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა და საქართველო 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ბიზნესი და 

საყოველთაო კეთილდღეობა" 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/smk/ljqn-f2ywh8dtu_sx/pzvygy5haoq5c8jl- 
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თარიღი 6 ივნისი, 2009 წელი 

მოხსენების ევროკავშირი-დსთ-ს სავაჭარო ურთიერთობების აქტუალური საკითხები 

http://www.pgie.tsu.ge/index.php?menuid=36&lang=1
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pips/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/smk/ljqn-f2ywh8dtu_sx/pzvygy5haoq5c8jl-
http://globalconference.ge/
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/smk/ljqn-f2ywh8dtu_sx/pzvygy5haoq5c8jl-
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სათაური 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი, საუნივესტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

,,მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო" 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/smk/ 
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თარიღი 2 ივლისი, 2009 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
ევროკავშირი საერთაშორისო ბიზნესში 

კონფერენციის 

დასახელება 

პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები 

თანამედროვე ეტაპზე  

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.pgie.tsu.ge/index.php?menuid=36&lang=1 
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თარიღი 28-29 მაისი, 2009 წელი 

მოხსენების 

სათაური 

ევროკავშირი-ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების 

აქტუალური საკითხები 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის 

ცენტრი, X ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "ამერიკული დემოკრატიის 

გამოცდილება". ეკონომიკის სექცია  

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.tsu.edu.ge/ge/departments/research/conferences 

18 

თარიღი 19 მაისი, 2009 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების რეგულირება 

კონფერენციის 

დასახელება 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
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თარიღი 27-28 მარტი, 2009 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობების პერსპექტივები 

კონფერენციის 

დასახელება 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

,,გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა" 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://gtu.edu.ge/Conference.php 
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თარიღი 16 მაისი, 2008 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
ტნკ-ის როლი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ბიზნესი და 

საყოველთაო კეთილდღეობა" 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/smk/
http://www.pgie.tsu.ge/index.php?menuid=36&lang=1
http://www.tsu.edu.ge/ge/departments/research/conferences
http://gtu.edu.ge/Conference.php
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ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/smk/ljqn-f2ywh8dtu_sx/pzvygy5haoq5c8jl- 
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თარიღი 19 მაისი, 2008  წელი 

მოხსენების 

სათაური 
საქართველოს საგარეო ვაჭრობის განვითარების მდგომარეობა და პერსპექტივები 

კონფერენციის 

დასახელება 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი 

 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://sou.edu.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=169&info_id=332 

22 

თარიღი 22-24 ოქტომბერი, 2008 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
ტნკ-ების და ბანკების როლო გლობალიზაციის პროცესებში 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

,,გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები" 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://globalconference.ge/ 

23 

თარიღი 25 დეკემბერი, 2008 წელი 

მოხსენების 

სათაური 

საქართველო-გერმანიის სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები 

1918-1921 წლებში 

კონფერენციის 

დასახელება 

პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები 

თანამედროვე ეტაპზე 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.pgie.tsu.ge/index.php?menuid=36&lang=1 

24 

თარიღი 3-5 მაისი 2007  წელი 

მოხსენების 

სათაური 
აშშ დოლარისა და ევროს კონკურენცია საერთაშორისო ბაზრებზე 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის 

ცენტრი, IX ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "ამერიკულ-ქართული 

ურთიერთობები: ისტორია და თანამედროება". ეკონომიკის სექცია 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://www.tsu.edu.ge/ge/departments/research/conferences 

25 

თარიღი 25-27  აპრილი, 2007 წელი 

მოხსენების 

სათაური 
ტრანსნაციონალური კომპანიები მსოფლიო ეკონომიკაში 

კონფერენციის 

დასახელება 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი, 

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ეკონომიკისა და ბიზნესის სექცია 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
http://sou.edu.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=169&info_id=332 

26 

თარიღი 24 მაისი, 2007 

მოხსენების 

სათაური 
საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების თანამედროვე მიმართულებები და ტენდენციები 

კონფერენციის თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ-

http://www.tsu.edu.ge/ge/faculties/economics/smk/ljqn-f2ywh8dtu_sx/pzvygy5haoq5c8jl-
http://sou.edu.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=169&info_id=332
http://globalconference.ge/
http://www.pgie.tsu.ge/index.php?menuid=36&lang=1
http://www.tsu.edu.ge/ge/departments/research/conferences
http://sou.edu.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=169&info_id=332
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დასახელება მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ეკონომიკისა და ბიზნესის სექცია 

 

ჩატარების 

ადგილი  
თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
 

 

 

3.2  საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა   
 

№ 
განხორციელების 

წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულების 

№ 

პროექტის დასახელება 
როლი 

პროექტში 

1 2006-2008 

საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი, 

ქართველოლოგიის, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფონდი 

(რუსთაველის ფონდი) 

გრანტი NGNSF/ST06/2-088 

(ხელშეკრულება N022-08).  

(განხორციელებული) 

სახელმწიფო სამეცნიერო 

გრანტი: 

„გლობალიზაცია და 

საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარება: გამოწვევები 

და შესაძლებლობები“ 

პროექტის 

ძირითადი 

მონაწილე 

 

2 2008 

საერთაშორისო 

არასამთავრობო ორგანიზაცია 

,,ოქსფამი დიდი ბრიტანეთი" 

(Oxfam GB) საერთაშორისო 

სამეცნიერო კვლევითი 

გრანტი N MEPA 47/FIC   

(განხორციელებული) 

Research on the conditions of the 

poor women-led households in 

Samegrelo region: Problems and 

Perspectives 

პროექტის 

ძირითადი 

მონაწილე 

3 2009–2010 

საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი, 

ახალგაზრდა მეცნიერთათვის 

პრეზიდენტის სამეცნიერო 

გრანტი 

 NGNSF/PRES08/2-311 

(განხორციელებული) 

,,საქართველო-ევროკავშირის 

სავაჭრო-ეკონომიკური 

ურთიერთობები: 

პრობლემები და 

პერსპექტივები” 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

4 2007 

ქართველოლოგიის, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფონდი  N238/07 

(ხელშეკრულება N022-08).  

(წარდგენილი) 

გლობალიზაცია და 

საქართველოს ეკონომიკური 

კონკურენტუნარიანობა: 

გამოწვევები და 

შესაძლებლობები 

პროექტის 

ძირითადი 

მონაწილე 

 

5 2008 

ქართველოლოგიის, 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ 

მეცნიერებათა ფონდი  N238/07 

(ხელშეკრულება N022-08).  

(წარდგენილი) 

გლობალიზაციის ზეგავლენა 

საქართველოს ეკონომიკის 

კონკურენტუნარიანობაზე: 

პრობლემები და 

პერსპექტივები 

პროექტის 

ძირითადი 

მონაწილე 

 

 
 

II. კატეგორია: სხვა სახის აქტივობა (ბოლო 6 წელი) 

(მიღწევები,  გამოცდილება,  დამსახურება, ჯილდო,  სტიპენდია,   საგანმანათლებლო 
პროგრამის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა, სტუდენტის ხელმძღვანელობა, 
ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება თსუ–ში სწავლით, კომპიუტერთან მუშაობის 
უნარები, ენების ცოდნა და სხვა) 
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N აქტივობის დასახელება 

1 
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი (2009-2012 წწ.). 

2013 წლიდან დღემდე. 

2 თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოს წევრი (2006-2012 წწ.); 

3 
პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტები  ახალგაზრა მეცნიერთათვის 

(საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 6 იანვრის N4 განკარგულების საფუძველზე); 

4 

საერთაშორისო და ადგილობრივი სამეცნიერო კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის 

წევრობა: 

1. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა 

და ბიზნესის ფაკულტეტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 

,,გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და 

განვითარების ტენდენციები" (თბილისი, 6-7 აპრილი, 2012).  

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, სექციის ხელძღვანელი; 

2. I  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის, ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და 

ბიზნესი’’, (2010);  

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, სექციის ხელმძღვანელი;  

3. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის, ,, ტურიზმი: ეკონომიკა 

და ბიზნესი’’, (2011); კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; 

4. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის, ,,ტურიზმი: ეკონომიკა 

და ბიზნესი’’, (2012); კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; 

5. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის, ,,ტურიზმი: ეკონომიკა 

და ბიზნესი’’, (2013); კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; 

6. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის, ,,ტურიზმი: ეკონომიკა 

და ბიზნესი’’, (2014); კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; 

7. თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის ,,გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარების პერსპექტივები’’, (თბილისი, 24 მარტი 2012), საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი; 

8. თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მე–2  საერთაშორისო 

საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,საქართველოს 

ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში: პრობლემები და 

პერსპექტივები", (თბილისი, 24 ივნისი 2011). საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; 

9. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,მსოფლიო ეკონომიკური 

კრიზისი და საქართველო’’, (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს 

ეკონომისტთა ასოციაცია, ჟურნ. სოციალური ეკონომიკა,  XXI საუკუნის აქტუალური 

პრობლემები, (თბილისი, 25 მარტი 2011), საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; 

10. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაცია ბიზნესში" 

(პრობლემები, პერსპექტივები და გამოწვევები), საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; 

11. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ბიზნესი და საყოველთაო 

კეთილდღეობა“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ, თბილისი, 30 მაისი 2009 წელი; 

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; 

12.  I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ბიზნესი და საყოველთაო 

კეთილდღეობა“, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ, თბილისი, 16 მაისი 2008 წელი;  

კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი; 

5 

 კათედრაზე ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის  პრაქტიკის ანგარიშების 

მომზადებაში აქტიური მონაწილეობის მიღება და დაცვის კომისიის  წევრი; 

 პრაქტიკის ანგარიშების დაცვა მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის, კომისიის  

წევრი; 

 ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის  საკურსო შრომების ხელმძღვანელობა და 

შესაბამისი კომისიის  წევრი; 

 სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა და კათედრაზე  კომისიის  წევრი; 

 სხვადასხვა  სტუდენტთ სამეცნიერო კონფერენციების ჟიურის წევრი; 

6 აქტიურად ვღებულობ მონაწილეობას ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება თსუ–ში სწავლით,  
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თსუ საბავშვო უნივერსიტეტთან არსებულ ,,ნორჩ ეკონომისტთა სკოლაში“ ვკითხულობ 

ლექციებს (იხ. დანართი – დიპლომი ,,ნორჩ ეკონომისტთა“ სკოლის პროექტში 

მონაწილეობისათვის); 

7 
საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალის ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი“, 

 რედკოლეგიის წევრი 

8 
საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალის ,,სოციალური ეკონომიკა, XXI საუკუნის 

აქტუალური პრობლემები’’,  რედკოლეგიის წევრი  

9 
კავშირის "გლობალიზაციისა და რეგიონული ინტეგრაციის კვლევითი ცენტრის" ერთ-ერთი 

დამფუძნებელი და უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი 

10 ვარ რამოდენიმე სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი; 

11 
ვარ რამოდენიმე  საერთაშორისო ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალურ საკითხებზე 

გამოცემული  წიგნის რეცენზენტი; 

12 

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია,   

საორგანიზაციო კომიტეტის წევრობა, ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტთა 

მომზადება სამეცნიერო კონფერენციებისათვის; 

13 

კომპიუტერული პროგრამები:   

  Ms-Windows  

 Ms-Word;  

 Ms-Excel  

 PowerPoint; 

 Internet. 

ენების ცოდნა: 

ქართული – მშობლიური, 

გერმანული – კარგად; 

რუსული  – კარგად; 

ინგლისური  –  კარგად. 

 

 

ინფორმაციის  სისწორეს  ვადასტურებ  

 

რამაზ  ფუტკარაძე   

 

 


