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 პირადი ინფორმაცია   

 

გვარი შენგელია 

სახელი თეიმურაზ 

მამის სახელი  ხუტას-ძე 

დაბადების თარიღი  12 სექტემბერი, 1960  წელი 

მოქალაქეობა საქართველოს მოქალაქე 

მისამართი თბილისი, ნუცუბიძის 15, ბ. 15 

ტელეფონი 595 90 47 57,  2 39 66 43. 

ელ.ფოსტა Shengelia.temur@gmail.com 

ბოლო სამსახურებრივი პოზიცია ივ. ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   
პროფესორი,  „ბიზნესის ადმინისტრირების― სადოქტორო 
პროგრამის ხელმძღვანელი;  „საერთაშორისო ბიზნესის―  
მოდულის ხელმძღვანელი; 

განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი გამოცდილება 

 განათლება 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

                    კვალიფიკაცია 

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სახალხო 

მეურნეობის დაგეგმვის 

ფაკულტეტი 

  

 1977-1982 წწ. 

                       

                     ეკონომისტის 

საქართველოს ეკონომიკის 

სამინისტროს ეკონომიკური და 

სოციალური  პრობლემე-ბის  

სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტის ასპირანტი 

     

  1984-1987 

 

 

                         ეკონომისტის 

საქართველოს ეკონომიკის 

სამინისტროს ეკონომიკური და 

სოციალური  პრობლემების 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტის  დოქტორანტი 

 

   1994-1998 

 

                         ეკონომისტის 

 

mailto:Shengelia.temur@gmail.com
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აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა, 
ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა) 
 
 

დისერტაციის დაცვის თარიღი  საკანდიდატო დისერტაცია დაცული მაქვს 1989 წლის 14 

სექტემბერს   

მინიჭებული კვალიფიკაცია  ეკონომისტის 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  დოკუმენტის 

ნომერი 

  

ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი 
 КД № 016368 

დისერტაციის დაცვის თარიღი სადოქტორო დისერტაცია დაცული მაქვს 1999 წლის 26 ივნისს     

მინიჭებული კვალიფიკაცია  ეკონომისტის   

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  დოკუმენტის 

ნომერი 

 

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომი  
 №  000735 

სამსახურებრივი გამოცდილება 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

 

2006-წლიდან დღემდე 

 

  

2006-2013 

 

 

 

2013-წლიდან დღემდე 

ივ.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   
პროფესორი,  „ბიზნესის ადმინისტრირების― სადოქტორო პროგრამის 
ხელმძღვანელი;  „საერთაშორისო ბიზნესის―  მოდულის ხელმძღვანელი 
 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული 

პროფესორი,  „საერთაშორისო ბიზნესის― კათედრის ხელმძღვანელი 

 

    

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მრჩეველთა საბჭოს წევრი 

   

 2006-2009 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

„ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის― კათედრის გამგე, „ბიზნესის 

ადმინისტრირების― მიმართულების ხელმძღვანელი  

 

 2005-2012  საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეული საქართველოს ეროვნული 

ბანკის საბჭოს წევრი. 

 1993-2006 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს სოხუმის ფილიალის ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანი, „ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის― 

კათედრის გამგე.   

 1993-2006 საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკური და სოციალური 

პრობლემების ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის 

ხელმძღვანელი, წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი    

 2004-2005 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსების სამეცნიერო- 

კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი      

  

 1989-1993 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და მართვის 

კათედრის  დოცენტი,  ეკონომიკური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე 

 1982-1989 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  „ეკონომიკისა და მართვის― 

კათედრის  მასწავლებელი   

პედაგოგიური სტაჟი  

6 წელზე   მეტი       6 წელზე  ნაკლები   
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აკრედიტებული/ავტორიზებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

სწავლების 

საფეხური 

სასწავლო კურსები 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

   ბაკალავრიატის    

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

    ბიზნესის ადმინისტრირების 

    საფუძვლები 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

   მაგისტრატურის 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

  

    გლობალური ბიზნესი 

პედაგოგიური და სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

პედაგოგიური გამოცდილება 

საერთო პედაგოგიური სტაჟი 30 weli 

NN 

ბოლო 6 წლის 

განმავლობაში წაკითხული 

კურსები 
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უმაღლესი 

სასწავლებლის 

დასახელება 

წელი 

კურსის დასახელება 

1 

 ბიზნესის 

ადმინისტრირების 

საფუძვლები 

+   +  

 ივ. ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

ბაკალავრიატის 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

 2006-2014 

2  გლობალური ბიზნესი + +  

ივ. ჯავახიშვილის 

სახ. თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, 

მაგისტრატურის 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

2009-2014 

  სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) 

NN სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი  
(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1. თ.შენგელია. თანამედროვე ბიზნესის საფუძვლები. ( სახელმძღვანელო)  თბ.,  2007. 

460 გვ.   

2. 

 

თ.შენგელია. ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები.  ( სახელმძღვანელო) ( ნაწ . 1, 

2 ).   გამ. „ უნივერსალი ― თბ.,  2012. 740 გვ.  

3. 

 

Международная экономика. Под. ред. д.э.н. проф. Ю. Козака. и д.э.н. проф.   

Т. Шенгелия.    (Учебое пособие)  Утв. министерством образования Украины. Киев, 

2012. 576 გვ. 

4 

 

 საერთაშორისო ბიზნესი. სალექციო კურსი პროფ. თ.შენგელიას რედაქციით.  გამ. 

„უნივერსალი―, თბ., 2011. 382 გვ.    

5. 

 

 

 თ.შენგელია. გლობალური ბიზნესი. (სახელმძღვანელო)  გამ. „ უნივერსალი―თბ.,  

2013. 641 გვ.    
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კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 

 

6. 

 

 

7.                                            

 

 

8.                             

  

თ.შენგელია.საერთაშორისო მენეჯმენტი. (სახელმძღვანელო) გამ. „ახალი 

საქართველო― თბ., 2012. 722 გვ. 

Международные экономические отношения Под. ред. д.э.н. проф. Ю. Козака. и д.э.н. 

проф.  Т. Шенгелия.    (Учебое пособие)  Утв. министерством образования Украины. 

Киев,  2013. 556 გვ. 

 

Мировая экономика. Под. ред. д.э.н. проф. Ю. Козака. и д.э.н. проф.   

Т. Шенгелия. Экономический университет в Катовицах. Катовица (Польша) 2013. 451  

стр.  
   

 9.   თ.შენგელია. მაკროეკონომიკური ანალიზის ანთოლოგია. თსუ-ს გამომცემლობა, 

თბ., 2013. (მონოგრაფია) 

 

 

 

                                          

 

                           

  

  

  სალექციო კურსები (გამოქვეყნებული/ ელექტრონული) 
                        (ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

საერთაშორისო ბიზნესი. სალექციო კურსი თ.შენგელიას რედაქციით.  გამ. 

„უნივერსალი―, თბ., 2011. 382 გვ.   www.  tsu.edu.ge 

  

თარიღი  

  

კურსების/ტრენინგების დასახელება  

 დიპლომის/სერთიფიკატის 

ნომერი    

 

 

2006 წლის 28 მარტს 

 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკის და სებ-ის მიერ 

ორგანიზებული ერთობლივი სემინარი 

თემაზე : „კორპორაციული მართვის 

პრინციპები― 

 

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

2006 წლის 8-9 აგვისტო   

კვიპროსის საპროცესინგო კომპანია 

„მონეტიქს ლიმიტედის― დირე-ქტორის 

გორდონ კალრკის სემინარი თემაზე :„ 

საგადასახადო სისტემები, მათი როლი 

და ფუნქციონირება.―  

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

2006 წლის 19 მაისი   

 საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 

მისიის  წევრის ჯონ ვეიკმან-ლინის 

მიერ ჩატარებული სემინარი თემაზე: 

„რამდენად მზად ვართ ინფლიაციის 

თარგედირებისათვის―.    

 

 

ცნობა თან ერთვის 

  

 

 2006 წლის 28   

სექტემბერი     

აშშ-ს სახაზინო დეპარტამენტის სა-

ერთაშორისო საკითხებში ტექნი-კური 

დახმარების  ოფისის მუდმივი 

მრჩევლის დევიდ კულპერის მიერ 

ჩატარებული სემინარი თემაზე: 

„სახელმწიფო და ფასიანი ქაღალ-დების 

ბაზარი და მისი განვითარე-ბის 

პერსპექტივები საქართველოში.―   

 

 

 

 

ცნობა თან ერთვის 

2006 წლის 23-25 

სექტემბერი   

ლუქსენბურგის საფინანსო ტექნო-

ლოგიების სააგენტოს ექსპერტის 

სანდრე ტაიმანსის მიერ ჩატარებუ-ლი 

 

 

ცნობა თან ერთვის 
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სემინარი თემაზე „კრედიტების 

შეფასება და მართვა―.   

 

2007 წლის 10-12 

სექტემბერი   

ლუქსენბურგის საფინანსო ტექნო-

ლოგიების სააგენტოს ექსპერტის ჟერარ 

ზოლინის სემინარი თემაზე: 

„მიკროსაფინანსო კონცეფციები―.   

 

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

2007 წლის 14-16 მაისი 

ჩეხეთის ეროვნული ბანკის მიერ 

ორგანიზებული სემინარი თემაზე: 

„ჩეხეთის ეროვნული ბანკი ევროპის 

საბანკო სისტემის წევრი.― 

 

სერთიფიკატი 

 

2007 წლის 14-16 

სექტემბერი   

ლუქსენბურგის საფინანსო ტექნო-

ლოგიების სააგენტოს (ATTF) წარ-

მომადგენლის ალან ბასტინის სემი-ნარი 

თემაზე: „რისკების მართვა.―  

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

 

2007 წლის 23-25 

ოქტომბერი 

ლუქსენბურგის საფინანსო ტექნო-

ლოგიების სააგენტოს წარმომად-

გენლის ჟან ლუი გუარნიეროს მიერ 

ორგანიზებული სემინარი თემაზე : 

„შიდა და გარე აუდიტი―. 

 

  

 

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

 2008 წლის 16-18 ივნისი 

ლუქსენბურგის საფინანსო ტექნო-

ლოგიების სააგენტოს (ATTF)   

წარმომადგენლის ტიერი  შუმანის 

სემინარი თემაზე: „ლუქსენბურგი, 

როგორც საფინანსო ცენტრი.―  

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

 

2009 წლის 30 მარტი- 

 4 აპრილი  

 ციურიხის უნივერსიტეტის, თსუ-სა და 

ეკონომიკიური განათლებისა და 

განვითარების ცენტრის მიერ ორგა-

ნიზებული სემინარი თემაზე: 

„ეკონომიკური კვლევის მეთოდები― 

 

  

 

 

      სერთიფიკატი 

 

 

2009 წლის 1-5 აპრილი   

 ლუქსენბურგის საფინანსო 

ტექნოლოგიების სააგენტოს (ATTF)      

წარმომადგენლის ოლგერ დრაიჯერის 

სემინარი თამაზე; „მენეჯერული უნარ- 

ჩვევები.―   

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

2009 წლის 27-28 

იანვარი   

ინგლისის ბანკის სასწავლო ცენტრის 

დირექტორის ჯილ ჰიმონდის სემინარი 

თემაზე: „ ინფლაციის თარგედირება.―   

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

2009 წლის 25-29 მარტი   

პოლონეთის ბანკის ფინანსური სი-

სტემის დეპარტამენტის დირე-ქტორის 

პიოტრ შპუნარის სემინარი თემაზე: 

„ფინანსური სტაბილუ-რობა.―   

 

 

ცნობა თან ერთვის 
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 2009 წლის 1-3 აპრილი 

ლუქსენბურგის საფინანსო ტექნო-

ლოგიების სააგენტოს (ATTF)      

წარმომადგენლის ოლგერ დრა-იჯერის 

სემინარი თამაზე; „მენეჯე-რული უნარ- 

ჩვევები.―  

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

2009 17-22 მაისი 

ამსტერდამის თავისუფალი 

უნივერსიტეტი. სემინარი თემაზე: 

„ბიზნესის კომუნიკაციები― 

  

 

სერთიფიკატი 

 

 

2009 წლის 26-27  ივნისი     

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარე-ბის 

სააგენტოს (USAID) და აზიის 

განვითარების ბანკის (ADB)  მიერ 

ორგანიზებული  კონფერენცია თე-მაზე: 

„ცენტრალური ბანკების თა-ნამედროვე 

როლო მცირე ზომის ღია ეკონომიკის 

ქვეყნებში.―     

 

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

2009 წლის 7-9 

დეკემბერი   

 ლუქსენბურგის საფინანსო ტექნო-

ლოგიების სააგენტოს (ATTF)      

წარმომადგენლის ოლგერ დრაიჯერის 

სემინარი თამაზე :  

` ლიდერობის უნარ-ჩვევები~. 

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

2010 წლის 14-16 აპრილი   

ლუქსენბურგის საფინანსო 

ტექნოლოგიების სააგენტოს (ATTF)       

ექსპერტის  რაფ ვან ლუვენის სე-მინარი 

თამაზე: „ საგადასახადო და ფასიანი 

ქაღალდებით ანგარიშ-სწორების 

სისტემები.―   

 

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

2010 წლის 28-30 

სექტემბერი   

დოიჩებუნდეს ბანკის ექსპერტების 

ტობიას ჰოლისა და ფრანკ ელსტე-რის 

სემინარი თემაზე : „ადამიანური 

რესურსების მართვა―.   

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

2010 წლის 10-12 

ნოემბერი   

ლუქსენბურგის საფინანსო ტექნო-

ლოგიების სააგენტოს   (ATTF)  

ექსპერტის სამუელ გრანდის სემი-ნარი 

თემაზე : „რისკების მართვა.―    

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

2010 წლის 13-16 

ნოემბერი      

გერმანიის განვითარების ბანკის 

აღმოსავლეთ ევროპის განვითა-რების 

ფონდის მიერ ორგანიზე-ბული 

კონფერენცია თემაზე: „პა-

სუხისმგებლობა ფინანსურ სექტორში.―   

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

2011 წლის 24 მარტი - 1 

აპრილი   

ლუქსენბურგის საფინანსო ტექნო-

ლოგიების სააგენტოს   (ATTF)  

ექსპერტის სამუელ გრანდის სემინა-რი 

თემაზე : „რისკების მართვა.―    

 

 

ცნობა თან ერთვის 

 

2012 წლის 23-25 მაისი   

ლუქსენბურგის საფინანსო ტექნო-

ლოგიების სააგენტოს   (ATTF)  

ექსპერტის ჟერარ დე ბოკის მიერ 

ორგანიზებული სემინარი თემაზე: 

 „ ორგანიზაციული კულტურა.―   

 

 

ცნობა თან ერთვის 

2013 წლის 19-20 სებ-ის და ევროპის რეკონსტრუქ-ციის ცნობა თან ერთვის 
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სამეცნიერო–კვლევითი  საქმიანობა: 

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

ბა
 

1. 1

1 
T. Shengelia   

საერთაშორისო 

ჟურნალი: JIJST, Nova 

Scinse Pablihers Inc. 

Movement of Capital and 

Foreign Investments in 

Georgia.  JIJST, Nova Scinse 

Pablihers Inc. Vol. 3, Issue 

2.  pp. 4-16, New York. 

USA. 

https://www. novapubli-

shers.com   

 

2012  

2. 2 

  

 

 თ. შენგელია 

  
 
 

სტატია  

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

 

 

ადამიანური რესურსების 

საერთაშორისო 

მენეჯმენტი  ჟ. 

„გადასახადები―  № 1. გვ. 

31-48 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

3. 3  თ. შენგელია 
საკონფერენციო 

მასალები 

გლობალიზაცია და 

საერთაშორისო ბიზ-

ნესის გარემო საქარ-

თველოში. კრებულში: 

გლობალიზაცია და 

საერთაშორისო ბიზნე-

სის თანამედროვე 

პრობლემები და განვი-

თარების პერსპექტივები. 

თსუ. გვ. 7-14     

2012  

4. 4   თ. შენგელია 
საკონფერენციო 

მასალები 

ტურისტული ბაზრის  

განვითარების პირობები 

საქართველოში კრე-

ბულში : მდგრადი ტუ-

2012, 2-3 

ივნისი 
 

ოქტომბერი   ბანკის მიერ ორგანიზებული 

ერთობლივი კონფერენცია თემაზე : 

„რისკების მართვა ― . 

2014 წლის 29 აპრილი 1 

მაისი   

 ჩრდილოეთ ტეხასის (აშშ) 

უნივერსიტეტის პროფესორის 

ჯეფერსონ ჯორჯის და თსუ-ს მიერ 

ორგანიზებული ერთობლივი 

ტრენინგები G*STEP 

  

სერთიფიკატი თან ერთვის 

https://www/
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რიზმი: ეკონომიკა და 

ბიზნესი. ბსუ.,გვ.64-69.  

5. 5  თ. შენგელია 
 საკონფერენციო 

მასალები 

გლობალიზაციის ზე-

გავლენა საქართველოს 

ეროვნულ ეკონომიკაზე . 

თსუ-ს  პ. გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი. 

გვ. 148-157    

2012, 28-

29 

ივნისი 

 

6. 1   Т. Шенгелия 

В книге: 

Международная 

экономика. Киев. Изд. 

Центр учебной 

литературы. 2012 

Современные центры 
притяжения рабочей 
силы. В книге: 
Международная 

экономика. Киев. Изд. 

Центр учебной 

литературы. 2012.  Стр. 

271-276 

2012  

1.    Т. Шенгелия 

В книге: 

Международная 

экономика. Киев. Изд. 

Центр учебной 

литературы. 2012 

Общие тенденции 
движения прямых 
инвестиции ТНК. В книге: 
Международная 

экономика. Киев. Изд. 

Центр учебной 

литературы. 2012. Стр. 

142-153   

 2012  

2.    Т. Шенгелия 

 В книге: 
Международная 

экономика. Киев. Изд. 

Центр учебной 

литературы. 2012 

Тарифные методы 
регулирования 
международной торговли. 

В книге: Международная 

экономика. Киев. Центр 

учебной литературы. Стр. 

133-144 

2012    

3. 4   Т. Шенгелия 

В книге: 
Международная 

экономика. Киев. Изд. 

Центр учебной 

литературы. 2012 

Структура и динамика  
международной торговли. 

В книге: Международная 

экономика. Киев. Изд. 

Центр учебной 

литературы. 2012.  Стр. 29-

36. 

 

 

 

2012  

4. 7 

თ.შენგელია.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.Шенгелия 

 

საკონფერენციო 

მასალები 

 

 

 

 

 
  

საკონფერენციო 

მასალები 

ბიზნესისა და 

მეწარმეობის წარმოშობა 

და განვითარება.ჟ „ ახალი 

ეკონომისტი― № 2, 2012, 

გვ.32-36.  

   

Влияние 

институциональных 

реформ на 

инвестиционную 

активность в Грузии. 

 

23-25 

ნოემბერ

ი,2012  

 

 

 

 

 

2012 
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T. Shengelia     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წიგნში: Focus on 

Science and 
Technology from a 
Georgian Perspective 

 

 

 

 

 

 

 

 

წიგნში: Focus on 

Science and 
Technology from a 
Georgian Perspective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

წიგნში: Focus on 

Science and 
Technology from a 
Georgian Perspective 

 

 

 

 

международная 

конференция. Баку, 23-25 

ноября 2012 г  

 
Significance and 
Tendencies of Small 
Business Development;pp. 
143-147  
(T. Shengelia and Kh. 
Berishvili, Tbilisi State 
University, Georgia) In 
book: Focus on Science 
and Technology from a 
Georgian Perspective. 
N.Y. USA 
https://www.novapublish
ers.com/catalog/product
_info.php?products_id=
22499&osCsid=067b660
7a7dd815c3b33a38d400
bee66 
 
Investment Environment 
in Georgia and the 
Prospects of its 
Development;pp. 213-226  
(T. Shengelia and R. 
Mindeli, Tbilisi State 
University, Georgia).  In 
book: Focus on Science 
and Technology from a 
Georgian Perspective. 
N.Y. USA 
 
 
https://www.novapublish
ers.com/catalog/product
_info.php?products_id=
22499&osCsid=067b660
7a7dd815c3b33a38d400
bee66 

  
 
 Foreign Trade 
Development Trends; 
pp. 227-231 
  
(T. Shengelia, Economic 
Science, Tbilisi University, 
Georgia and others). In 
book: Focus on Science 
and Technology from a 
Georgian Perspective. 
N.Y. USA 
https://www.novapublish

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=22499&osCsid=067b6607a7dd815c3b33a38d400bee66
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ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარების 
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მექანიზმები. თბ., სსუ.  

18-19 ნოემბერი, 2011.  გვ.  

98-104.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011, 18-

19 ნოემ-

ბერი 
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Georgia`s  foreign trade 

development factors. 

კრებულში: ეკონომიკისა 
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2011  

9. 1
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 საკონფერენციო 
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რისო ბიზნესში. ბათუმი, 

4-5 ივნისი. გვ. 159-161. 

 

2011, 

4-5 ივნი-

სი. 

 

12. 1
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 T.Shengelia 

 International 

Collection of the 

Scintific Works 

INFLUENCE OF 
ECONOMIC REFORMS 

ON GEORGIAN BUSINESS 

DEVELOPMENT. Scintific 

Works. Kishinev. pp. 143-
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2011  

13. 1
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 T. Shengelia 

  Foreign Economic 

Relations Development  

in the modern world 

economic system. 

International Collection 

of the Scintific Works. 

Edited by: Jacek 

Szoltycek, teimuraz 

Shengelia 

  Significance and 

Tendencies of Georgia’s 

foreign trade developmentю 
International Collection of 

the Scintific Works. 

 Odessa State Economic 

University. Osvita Ukrainy, 

Kiev. PP. 21-26.  

 

ISBN 978-

966-1888-

234-8, 

OSEU, 

2011  

 

14. 2 თ.შენგელია 
საკონფერენციო 

მასალები 

გლობალიზაცია და 

სოციალური განვითა-

რების მართვა. კრე-

ბულში: მსოფლიო 

ეკონომიკური კრიზისი 

და საქართველო. გამ. 

ევროპული უნივერ-

სიტეტი   გვ. 224-229.  

 

2011,  25 

მარტი 
 

15. 1
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 T.Shengelia, 

   

 საერთაშორისო 

ჟურნალი: JIJST, Nova 

Scinse Pablihers Inc. 

Georgia`s Foreign Trade 

Development Trends. JIJST, 

Nova Scinse Pablihers Inc., 

Vol. 2, pp. 1-14, New York. 

2010, 

მაისი 
 

16. 2

1 
  თ.შენგელია, 
  

    სსუ-ს შრომები 

               ტ.IX 

  გლობალიზაცია და 

საერთაშორისო ბიზ-

ნესის მართვა ჩინეთში.  

სოხუმის უნივერსი-

ტეტის შრომები. გვ. 125-
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2010  

17. 2  თ.შენგელია  წიგნში:  ადამიანური რესურსების 2010  

http://dr-hossein-ahmadi.blogsky.com/print/post-185/
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2 საერთაშორისო 

ბიზნესი   

მართვა საერთაშორისო 

ბიზნესში.  წიგნში: 

საერთაშორისო ბიზნესი. 

გამ. უნივერ-სალი. გვ. 

301-315 

18. 2

3 
  თ.შენგელია 

 საკონფერენციო 

მასალები 

  მსოფლიოს სავაჭრო 

ურთიერთობების 

რეგულირების განვი-

თარება. კრებულში: 

საქართველოს ეკონომიკა 

და მდგრადი გან-

ვითარების სოციალურ- 

ეკონომიკური პრობლე-

მები. ქსუ-ს გამ.  გვ.  150-

156.    

2010, 18 

დე-

კემბერი 

 

19. 2
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  თ.შენგელია 
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მასალები 

  გლობალიზაცია და 

მსოფლიო ეკონო-მიკური 

წესრიგი.  კრე-ბულში: 

გლობალი-ზაცია და  

საქართვე-ლოს 

ეკონომიკური 

განვითარების პერსპე-

ქტივები. გამ.  „უნივერ-

სალი―, გვ. 56-60. 

2010, 11 

დე-

კემბერი 

 

20. 2

5 
  თ.შენგელია 

 სტატია 

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

პოლიტიკური სისტე-

მების ზეგავლენა სა-

ერთაშორისო ბიზნესის 

მართვაზე. ჟ. ახალი 

ეკონომისტი № 4. გვ. 15-

20. 

2010  

21. 2

7 
 თ.შენგელია 

სტატია  

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

გლობალური ბიზნესის 

სწავლების მეთოდო-

ლოგია და პრაქტიკა . ჟ.  

გადასახადები,  № 12. გვ. 

18-24. 

2010  

22. 2

6 
  თ.შენგელია 

 სტატია  

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

საერთაშორისო ბი-

ზნესზე კულტურის 

ზეგავლენა. ჟ. ბიზნესი და 

მენეჯმენტი, № 2. გვ. 76-

82 

2010  

23. 2

7 
თ.შენგელია 

  ამა-ს სამეცნიერო 

შრომების კრებული 

რელიგიური და ეთიკური 

სისტემების ზეგავლენა 

საერთა-შორისო 

ბიზნესზე.  აფხაზეთის 

მეცნიერე- 

ბათა აკადემიის შრო-

მები, ტ. 2 ნაწ. 1.თბ., გვ. 

180-190 

2010  

24. 2

9 
  T.Shengelia 

 საკონფერენციო 

მასალები 

Tourizms business 

Development  

2010,  

10  June   
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Perspectives in Georgia. 

International scientific-

practical conference: 

Tourism-economics end 

business. Trabzon, June 5-

6.pp. 14-19. 

25. 3

0 

  

 

თ.შენგელია  

   

საკონფერენციო 

მასალები 

საერთაშორისო ბიზ-

ნესის საინვესტიციო 

გარემო საქართვე-ლოში. 

კრებულში:  ―ინოვაციები 

ბიზნეს-ში―,   გამ. 

„უნივერ-სალი―. გვ . 34-39 

2010    

26.  

  

 

 თ. შენგელია 

  

 

საკონფერენციო 

მასალები 

რეგიონული ეკონო-

მიკური ინტეგრაცია და 

უცხოური ინვესტიცი-

ების როლი საქართვე-

ლოში. კრებულში: 

―რეგიონალიზაცია, 

თანამედროვე რეგი-

ონული ეკონომიკური და 

სოციალური პრო-

ცესები―. 1-2 მაისი  ქსუ, 

გვ. 184-188. 

2010,  

1-2 მაისი    
 

27.   თ.შენგელია  მონოგრაფია 

ფულის გათეთრება 

რუსეთის მიერ ოკუპი-

რებულ ტერიტორი-ებზე. 

თბ., ახალი საქართველო.  

98 გვ. 

2010  

28.    თ.შენგელია    მონოგრაფია 

მაკროეკონომიკური 

ანალიზის ანთოლოგია. 

თსუ-ს გამომცემლობა. 

101 გვ. 

2010  

29.  თ.შენგელია 
საკონფერენციო 

მასალები 

Forreign Direct Investment 
Role in Development of 

Georgian Business.  
კრებულში ეკონომიკის 

აქტუალური პრობლე-

მები განვითარების 

თანამედროვე ეტაპზე. პ. 

გუგუშვილის ეკონო-

მიკის ინსტიტუტი.  თბ.,  

გვ. 170-177. 

2010, 1-2 

მაისი 
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30.    თ.შენგელია 

 სტატია 

საერთაშორისო  

ჟურნალში 

Investment projects and   
their influence on business. 

ჟ. ეკონომიკა და ბიზნესი  

№ 3.  გვ.  147-157. 

2010  

31.  
  T.Shengelia., 

   M.Giorgbelidze 

საერთაშორისო 

ჟურნალი: JIJST, Nova 

Scinse Pablihers Inc. 

The Influence Of 

International Non-

Governmental Organi-
zations On Business 

Development In Georiga. 
JIJST, Nova Scinse Pablihers 

Inc. 2010, Vol. 2, pp. 1-12, 

New York, USA. 

https://www.nova-

publishers.com   

2010, 

ივნისი 
 

32.  
  T.Shengelia.,  
      

საერთაშორისო 

ჟურნალი: JIJST, Nova 

Scinse Pablihers Inc. 

   Tendencies of Small Buzi-

ness Development.JIJST, 

Nova Scinse Pabli-hers Inc. 

2010, Vol. 2, pp. 1-6,  

New York, USA.  

 

https://www.nova-

publishers.com   

2010, 

ოქტომ-

ბერი 

 

33.  
   T.Shengelia., 
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International Collection 
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Investment environment in 

Georgia and the pro-spect of 
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2010, Vol. 2, pp. 1-14,  

New York, USA. 207-230. 
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publishers.com   
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ბერი 
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თსუ-ს სამეცნიერო 

შრომების კრებული 

შრომის ბაზრის 

განვითარების 

სოციალურ-ეკონო-

მიკური ასპექტები. თსუ. 

გვ. 303-311. 
 

2009  

35.        თ.შენგელია 
საკონფერენციო 

მასალები 

 ნეოლიბერალიზმი და 

ეკონომიკური რე-

გულირების აუცი-

ლებლობა. თსუ-ს 

ინოვაციების ცენტრი. გვ. 
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2.  გვ. 140-146. 
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შრომების კრებული 

 საბანკო ბიზნესის 

განვითარების პერ-

სპექტივები საქარ-

თველოში.  სოხუმის 

უნივერსიტეტის სა-

მეცნიერო შრომები. გვ. 

176-204 

2009  

38.      თ.შენგელია 
წიგნში: მ.გელაშვილი, 

მაკროეკონომიკა. 

 ეკონომიკური ციკ-ლები: 

აღმოცენების მიზეზები, 

ნიშნები და 

პერიოდულობა. წიგნში: 
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ეკონომიკური ზრდის 
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41.  თ. შენგელია 
წიგნში: მ.გელაშვილი, 

მაკროეკონომიკა. 

ფულის მიწოდების 

რეგულირების ხერხები. 

წიგნში: მ. გელაშვილი. 

მაკროეკონომიკა. გვ. 204-

208 

2009  

42.  
  თ.შენგელია 
   

წიგნში: მ.გელაშვილი, 

მაკროეკონომიკა. 

 ინვესტიციების ნეო-

კლასიკური მოდელი. 

წიგნში: მ.გელაშვილი, 

მაკროეკონომიკა. გვ. 144-

155. 
 

2009       

43.    თ.შენგელია 
წიგნში: მ.გელაშვილი, 

მაკროეკონომიკა. 

დანაზოგებისა და 

ინვესტიციების რეგუ-

ლირება. წიგნში: 

მ.გელაშვილი, მაკრო-

ეკონომიკა. გვ.123-129 

2009  

44.    თ. შენგელია 

 სტატია 

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

საგადასახადო სისტე-მის 

როლი ბიზნესში. ჟ. 

გადასახადები, № 2 . გვ. 

16-20       

2009  
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45.    თ.შენგელია 

სტატია 

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

ბიზნესის შეღავათები 

სპეციალურ ეკონომიკურ 

ზონებში. ჟ. ახალი 

ეკონომისტი, №  1, გვ 14-

17. 

2009  

46.    თ.შენგელია 

 წიგნში: 

მ.გელაშვილი, 

მაკროეკონომიკა. 

 ინვესტიციების 

კეინსიანური თეორია. 

წიგნში: მ. გელაშვილი. 

მაკროეკონომიკა. გვ.56-

64. 

2009  

47.    თ.შენგელია 

სტატია  

საერთაშორისო 

ჟურნალში 

ბიზნესის ეთიკის 

ფილოსოფიური სა-

ფუძვლები.  ჟ. ეკონო-

მისტი. №1. გვ.74-80. 

 

 

2009 

 

48.      თ.შენგელია 

სტატია 

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

თანამედროვე ბიზნესის 

ზეგავლენა ეკოლოგიურ 

გარემო-ზე. ჟ.  

საქართველოს ეკონომიკა. 

№ 12. გვ. 45-47. 

2009  

49.     თ. შენგელია     
 საკონფერენციო 

მასალები 

 ბიზნესის გარემო სა-

ქართველოში და მისი 

გაუმჯობესების ძირი-

თადი მიმართულებანი. 

თბ., გვ.  14-18 

2008, 19 

მაისი 
 

50.     თ. შენგელია     
 საკონფერენციო 

მასალები 

 ეკონომიკური რეფორ-

მები და ბიზნესის გან-

ვითარების პერსპე-

ქტივები საქართველოში. 

კრებულში:  გლობა-

ლიზაცია და საქართვე-

ლოს ეკონომიკის 

მდგრადი განვითარების 

პერსპექტივები. თბ., გვ 

188-194. 
 

 2008, 22-

24 

ოქტომ-

ბერი 

 

51.  

        

 

    თ. შენგელია         

 

სტატია 

საერთაშორისო  

ჟურნალში 

 

დასაქმების სფეროში 

დისკრიმინაცია და 

ბიზნესი. ჟ. ეკონომიკა. №   

გვ.11-12.   
 

 

 

 

2008 

 

52.  
        

   თ. შენგელია          

სტატია 

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

ინსტიტუციური 

რეფორმები და ბიზნეს- 

გარემო საქართველოში. ჟ. 

ეკონომიკა და ბიზნესი. №  

4. გვ. 22-29 

2008  

53.     თ. შენგელია     

სტატია 

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

 საბუღალტრო აღ-

რიცხვის მიზნები და 

ფუნქციური სფეროები 

ბიზნესში. ჟ. გადასა-

ხადები.  №4. თებერ-

2008  
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ვალი. გვ. 12-16 

54.  
   თ. შენგელია  

 
    

სტატია 

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

 

 

სახელმწიფოს როლი 

ბიზნესის რეგული-

რებაში. ჟ. ახალი 

ეკონომისტი. № 1(10) გვ. 

6-12.98—104.  

 

 

 

2008 

 

 

55.     თ. შენგელია     
Collection of Scientific 
 Works. 

 Corraption in economic 
and development of 
business in georgia. 
T.Shengelia. Odessa  State 
University, 
(Collection of Scientific 
 Works. ) pp. 12-18 

2008  

56.        T.Shengelia 
International Collection 

of the Scintific Works 

Phenomen of  ”Holland 
Diseases”- Existing Reality 
and Possible Risks. HESP-
Higer Education Support 
Program. Collection 
Of Scientific Works, 
Reserrch papers.  pp. 25-29 
. 
 

2008    

57.      თ. შენგელია     

სტატია 

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

 პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების როლი 

ბიზნესის აქტივიზაციაში. 

ჟ. საქართველოს ეკონო-

მიკა,  №4  გვ. 12-18 

     

2007  

58.      თ. შენგელია     

სტატია 

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

ბიზნესის ადმინი-

სტრირების ახლებური 

სწავლების არსი და 

ფორმები. ჟ. ახალი 

ეკონომისტი. №1. გვ. 14-

20. 

2007    

59.      თ. შენგელია     

სტატია 

რეცენზირებად 

ჟურნალში 

დაგროვების ახალი 

პარადიგმა-ინვესტიცი-

ები ადამიანურ კაპი-

ტალში. ჟ.  ახალი ეკო-

ნომისტი № 5, მაისი, გვ. 

24-31.         

 

 

 

 2007 

 

60.     T.Shengelia 
International Collection 

of the Scintific Works 

Influense of corraption on 
the development of the 
business in georgia. 
T.Shengelia.   HESP-Higer 
Education Support 
Program. Collection 
Of Scientific Works, 
Reserrch, papers pp. 22-26. 
 

 2007  

61.      T.Shengelia 
International Collection 

of the Scintific Works 

Tendencies of the 
development of World 
Economy and Business.  . 
International Centrfor 

2007  
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Economic Development 
and Cultural Studies, 
Kentucki World Center, 
Marrey   State University  
(USA).,November, pp.4-6 
www.murreustate.edu/k
wtc/publication.htm. 

62.       T.Shengelia 
International Collection 

of the Scintific Works 

Free Trade and Foreign 
Investment as Leading 
Provision for Strong 
growth of Economy.   
International Centr for 
Economic Development 
and Cultural Studies, 
Kentucki World Center, , 
Marrey   State University  
(USA)., April pp. 6-8. 
 
www.murreustate.edu/kwt
c/publication.htm. 

2007  

63.  
   T.Shengelia, 

   M. gelashvili  

 საერთაშორისო 

ჟურნალი: JIJST, Nova 

Scinse Pablihers Inc. 

 
Business Social 
Environment and 
Corruption in Georgia.    
International Centr 
for Economic Deve-
lopment and Cultural 
Studies, Kentucki World 
Center, Marrey   State 
University  (USA)., Mart  
pp.4-7. 
www.murreustate.edu/k
wtc/publication.htm. 
 

2007  

1.  

     Edited by :Teimuraz 

Shengelia (Georgia), 

Ameziane Ferguene 

(France) Alexandre 

Gribincea (moldova) ; 

Iuri Kozak(Ukraine ) ,  

Marie Gerodes (Czech 

Republic)   

 International 

Collection of the 

Scintific Works  

T. Shengelia. The Role of 

State Regulation of 

Investment in the Georgia 

Business Development. 

pp.5-22 INTERNATIONAL 

BUSINESS IN THE 

WORLD 

ECONOMIC SYSTEM 

International Collection of 

the Scintific Works Edited 

by : Teimuraz Shengelia 

(Georgia), Ameziane 

Ferguene (France) 

Alexandre Gribincea 

(moldova) ; Iuri 

Kozak(Ukraine ) ,  Marie 

Gerodes (Czech Republic)  –  
Tbilisi: Universal – 2013. 

166 c. 
 
  

 2013  
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1.       თ.შენგელია 

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები  

 

„korufciis  anatomia 
da zegavlena 
saerTaSoriso 

biznesze„ 

გლობალიზაცია და 

მეცნიერების აქტუალური 

პრობლემები 21-ე 

საუკუნეში. თბილისის 

სასწავლო უნივერსიტეტი  

 

17 მაისი 

2013 წ.   
 

1.        

  

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები  

  

 

 

„saqarTveloSi  
biznesis ganviTarebis 

meტamorfozebi da 

Sedegebi―. 
Ppostkomunisturi 
qveynebis ekonomikebis 
aqtualuri 
problemebi 
Tanamedrove etapze. 
Tsu-s guguSvilis 
ek.instituti    

 

  2013 

28-29 

ივნისი 

 

2.        

კონფერენციის 

მასალები  

  

  

  

 

 

 msoflio turizmis 

mzardi dinamika da 

zegavlena 

saqarTveloSi  

biznesis 

ganviTarebaze.   

 

 

 8-9 
ivnisi 
2013   

 

1.        

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები  

  

  

 

 

  Иституциональные 

предпосылки развития 

частного сектора в Грузии. 
Aak.wereTlis 

quTaisis saxelmwifo 

universiteti    
 

 24-25 
maisi, 
2013. 

 

1.        

Т.Шенгелия И. Козак  

  

 

 

Международные 

зкономические отношения  

 

 Киев  

2013 
 

1.        

  

საერთაშორისო 

კონფერენციის 

მასალები  

  

  

 

 

sasoflo-sameurneo 
mewarmoebis  roli  
biznesis 

ganviTarebaSi. II    

კონფერენცია :  

„ბიოეკონომიკა და 

სოფლის მეურნეობის 

მდგრადი განვითარება„  

11–12 ოქტომბერი, 

2013,  თბილისი  

 

 

  11–12  

11–12 

ოქტომბ

ერი,  

2013,  

თბილი

სი  
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1.  
     T.Shengelia, E. 
Voronova.,I.Ukhanova 

  
 Collection of Scientific 

 Works. 

 Innovative aspeqts of 

foreign economic activity 
efficiency of the region    
 

Odesa,  
19-20  
April, 
2013     

 

1.       T.Shengelia 

  

წიგნში:   

Finannse 

Miedzunarodowe. 

Avtorzy: T.Sporek; 

I.Kozak; T.Shengelia, 

N.Prutula, S. Skarboviy.  

  

  

 

 

Теорiя платежного 

балансу  
  
 

ISBN 976-

611-01-

0570 

Kijow-

Katovice 

Centr 

naukovej,

2014. 

ss.88-99   
  

 

1.            T.Shengelia 

  

              წიგნში:  

 Finannse 

Miedzunarodowe 

Avtorzy: T.Sporek; 

I.Kozak; T.Shengelia, 

N.Prutula, S. Skarboviy.  

.  

  

 

 

Державне регулювання 

платежного балансу   
 

ISBN 976-

611-01-

0570 

Kijow-

Katovice 

Centr 

naukovej,

2014.ss. 

102-106   
  

 

1.            T.Shengelia 

წიგნში:   

Finannse 

Miedzunarodowe. 

Avtorzy: T.Sporek; 

I.Kozak; T.Shengelia, 

N.Prutula, S. Skarboviy.  

  

  

  

 

 

Мiжнароднии валютнии 

ринок    
 

ISBN 976-

611-01-

0570 

Kijow-

Katovice 

Centr 

naukovej,

2014.ss. 

108-119   
     

 

1.            T.Shengelia 

  

  

წიგნში:   

Finannse 

Miedzunarodowe. 

Avtorzy: T.Sporek; 

I.Kozak; T.Shengelia, 

N.Prutula, S. Skarboviy.  

  

  

 

 

Мiжнароднии кредитнии  

ринок     
  

ISBN 976-

611-01-

0570 

Kijow-

Katovice 

Centr 

naukovej,

2014. 

ss.129-145   
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1.            T.Shengelia 

  

წიგნში:   

Finannse 

Miedzunarodowe 

Avtorzy: T.Sporek; 

I.Kozak; T.Shengelia, 

N.Prutula, S. Skarboviy.  

 

 

Мiжнароднии ринок 

цiнних паперiв   
 

ISBN 976-

611-01-

0570 

Kijow-

Katovice 

Centr 

naukovej,

2014. 

ss. 

154-211   
     

 

1.       Т. Шенгелия 

   

Международные 

экономические 

отношения. Под. Ред. 

Т.Шенгелия И. Козака. 

Учебник.  

Гриф присвоен 

министерством 

образования Украины 

№ 1.11-5222   

  

 

 

Мировое хозяиство и 

международные 

экономические отношения   
 

ISBN 906-
8568-51-

6. 
Киев-

Тбилиси 
2014      

 

1.       Т. Шенгелия 

 

Международные 

экономические 

отношения.  

Под. Ред. 

Т.Шенгелия И. Козака. 

Учебник. Гриф 

присвоен 

министерством 

овразования Украины 

№ 1.11-5222   

  

 

 

Интеграционные и 

глобализационные 

измерения международных 

экономических отношении   
 

ISBN 906-
8568-51-

6. 
Киев-

Тбилиси 
2014     

 

1.       Т. Шенгелия 

Международные 

экономические 

отношения. 

 Под. Ред. 

Т.Шенгелия И. Козака. 

Учебник. Гриф 

присвоен 

министерством 

овразования Украины 

№ 1.11-5222   

  

 

 

Международная торговля  
 

ISBN 906-
8568-51-

6. 
Киев-

Тбилиси 
2014      
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1.       Т. Шенгелия 

Международные 

экономические 

отношения.  

Под. Ред. 

Т.Шенгелия И. Козака. 

Учебник. Гриф 

присвоен 

министерством 

образования Украины 

№ 1.11-5222   

  

 

 

Международные движение 

факторов производства  
 

ISBN 906-
8568-51-

6. 
Киев-

Тбилиси 
2014         

 

1.       Т. Шенгелия 

Международная 

экономика. 

Учебник.  

Гриф присвоен 

министерством 

овразования Украины 

№ 1.4.18-848   

  

  

  

 

 

Международная торговля 

товарами и услугами  
 

ISBN 978-

611-01-

0327б 

Киев, 

„Центр 

учебной 

литерату

ры―, 

2012.с. 

13-48.     

 

1.       Т. Шенгелия 

  

Международная 

экономика. 

Учебник.  

Гриф присвоен 

министерством 

образования Украины 

№ 1.4.18-848   

 

 

Основные теории развития 

междунаролной торговлие  
 

ISBN 978-

611-01-

0327б 

Киев, 

„Центр 

учебной 

литерату

ры―, 2012 

С. 52-100.      

 

1.       Т. Шенгелия 

  

  

Международная 

экономика. 

Учебник.  

Гриф присвоен 

министерством 

овразования Украины 

№ 1.4.18-848   

 

 

Международная торговая 

политика  
 

ISBN 978-

611-01-

0327б 

Киев, 

„Центр 

учебной 

литерату

ры―, 2012 

С.121-

159.      

 

1.       Т. Шенгелия 

Международная 

экономика. 

Учебник.  

Гриф присвоен 

министерством 

Мировые рынки товаров и  

услуг   
 

ISBN 978-

611-01-

0327б 

Киев, 

„Центр 
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овразования Украины 

№ 1.4.18-848   

  

 

 

учебной 

литерату

ры―, 2012 

С. 166-

199.      

1.       T.Shengelia 

Marketing 

miedzynarodndowy  

 

 

  
 

Мiждународнa товарна 

полiтика у   маркетингу   
 

ISBN 978-

611-01-

0615-3 

Kijov- 

Katovice, 

2014. 

pp.176-

189     

 

1.            T.Shengelia 

Marketing 

miedzynarodndowy  

  

 

 

  
Пощзицiонування на 

зовнiшнiх  ринках 
 

ISBN 978-

611-01-

0615-3 

Kijov- 

Katovice, 

2014. 

pp.134-

140.     

 

1.            T.Shengelia 

  

Marketing 

miedzynarodndowy  

 

 

   
Мiждународнии 

фрачаизинг  
 

ISBN 978-

611-01-

0615-3 

Kijov- 

Katovice, 

2014. 

pp.154-

168.     

 

1.            T.Shengelia 

  

Marketing 

miedzynarodndowy  

 

 

  
Форми i методи виходу на 

мiждународний ринок  
 

ISBN 978-

611-01-

0615-3 

Kijov- 

Katovice, 

2014. 

pp.138-

145.     

 

1.              T.Shengelia 

International 

Economics: Question & 

Answer  

  

 

Fundamental theories of 

International  Trade 
development   
 

Tbilisi, 

„Univer-

sal―, 2014, 

pp. 58-64    

  

1.             T.Shengelia 

International 

Economics: Question & 

Answer  

  

 

  

 

 

Integration end globalization 

process of international 

economy   
 

Tbilisi, 

„Univer-

sal―, 2014, 

pp.     
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1.             T.Shengelia 

International 

Economics: Question & 

Answer  

  

 

  

 

 

The international monetary 

system: principles of 

functioning     
 

Tbilisi, 

„Univer-

sal―, 2014, 

pp.103-

135.     

 

1.             T.Shengelia 

  

International 

Economics: Question & 

Answer  

  

 

 

International capital 

movements    
 

Tbilisi, 

„Univer-

sal―, 2014, 

pp.77-81     

 

1.             T.Shengelia 

 

International 

Economics: Question & 

Answer  

  

 

  

 

 

 International labor migration  
 

Tbilisi, 

„Univer-

sal―, 2014, 

pp. 90-97    

 

1.           T.Shengelia 

International 

Economics: Question & 

Answer  

  

 

  

 

 

International technology 

transfer  

Tbilisi, 

„Univer-

sal―, 2014, 

pp. 97-

101.    

 

1.       Т.  ШЕНГЕЛИЯ 

Материалi 

Міжнародна науково-

практична  

конференція 

«Актуальні проблеми 

та шляхи забезпечення 

соціально-

економічного розвитку 

країни та регіонів».    

 

 

  „ГАРМОНИЗАЦИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ И    

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИНСТИТУТОВ ГРУЗИИ С 

ЭВРОПЕЙСКИМИ―   
 

Днепро-

петровск, 

2014     

 

1.       T.Shengelia 

International 

Konference materials 

 

 

Основные теории разв The  
Role of  Institutional Reforms  
in the  improvement of  the 
Georgian Investment 
Environment  
 

Istambul, 

Konia 

Universiti

,2014     
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1.            T.Shengelia 

  

International 

Konference materials 

 

 Innovation aspects of 

foreign economic activity 

efficiency of the region   
 

Одесскии 

национал

ьный 

экономич

ескии 

универси

тет.   2014     

 

1.            T.Shengelia 

10th International 

Academic Conference 

materials        

 

 

 Aticiphobia as Socio-

Cultural Phenomenon and 

Factor Determining Business 

   
 

Vienna, 
Austria 
2014     

 

1.       Т. Шенгелия 

Международная  

Экономика. 

Учебник. 

Гриф присвоен 

министерством 

образования Украины 

№1ю4.18-Г-848 

 

 Международное движение 

капитала     
 

ISBN 978-
611-01-
032-5 
Киев, 
Центр 

учебной 
литерату

ры, 
2012,с.     

 

1.       Т. Шенгелия 

Международная  

Экономика. 

Учебник. 

Гриф присвоен 

министерством 

образования Украины 

№1ю4.18-Г-848 

 

 

  

 

 

 Мировые рынки товаров и 

услуг     
 

ISBN 978-
611-01-
032-5 
Киев, 
Центр 

учебной 
литерату

ры, 
2012,с.         

 

1.       Т. Шенгелия 

Международная  

Экономика. 

Учебник. 

Гриф присвоен 

министерством 

образования Украины 

№1ю4.18-Г-848 

 

 

  

 

 

Международная 

экономическая интеграция   
 

ISBN 978-
611-01-
032-5 
Киев, 
Центр 

учебной 
литерату

ры, 
2012,с.         

 

1.       Т. Шенгелия 

  

Международная  

Экономика. 

Учебник. 

Гриф присвоен 

министерством 

Международная торговая  
овные теории развития 
междунаролной 
торговлиеждународные 
зкономические отношения  
 

ISBN 978-
611-01-
032-5 
Киев, 
Центр 
учебной 
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образования Украины 

№1ю4.18-Г-848 

 

 

 

 

литерату
ры, 
2012,с.         

1.                 T.Shengelia 

  

 

Marketing international 

Sub redactia: 

A.Grinbicea  

Bazele marketingului 
international  
 

ISBN 
978-

9975-56-
143-3, 

Universit
ate de 

stat din 
Moldova, 
Chisinau, 

2014. 
P.6-23     

 

1.                 T.Shengelia 

Marketing international 

Sub redactia: 

A.Grinbicea   

 

 

Mediul politic al Marketing 

international  
 

ISBN 
978-

9975-56-
143-3, 

Universit
ate de 

stat din 
Moldova, 
Chisinau, 

2014. 
P.53-71      

 

1.                 T.Shengelia 

  

Marketing international 

Sub redactia: 

A.Grinbicea  

 

  

Medium sociokultural al 

marketing International  
  
 

ISBN 
978-

9975-56-
143-3, 

Universit
ate de 

stat din 
Moldova, 
Chisinau, 

2014. 
P.71-91          

 

1.                 T.Shengelia 

  

Marketing international 

Sub redactia: 

A.Grinbicea  

 

Evaluarea cultural in 

sistemul de marketing 

international  
 

ISBN 
978-

9975-56-
143-3, 

Universit
ate de 

stat din 
moldova

, 
Chisinau, 

2014. 
P.57-71         

 

1.  
                    
T.Shengelia 

An Introduction to 

International economic 

relations.  

Editid by: Teimuraz 

Shengelia, Y.Kozak 

 

The world economy: Basic 

Characteristics and structure   
 

Pablishin
g House` 

„Centr 

teaching 

literature―
, Kiev, 
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 2014. 

PP.8-13     

1.  
                    
T.Shengelia 

  

An Introduction to 

International economic 

relations.  

Editid by: Teimuraz 

Shengelia, Y.Kozak 

 

 

  Integration process in the 

system of World Economy   
 

Pablishin
g House` 

„Centr 

teaching 

literature―
, Kiev, 

2014. PP. 

19-23       

 

1.  
                    
T.Shengelia 

  

 

An Introduction to 

International economic 

relations.  

Editid by: Teimuraz 

Shengelia, Y.Kozak 

 

   Targets,premises and 

motives of the economic 

integracion process  

  
 

Pablishin
g House` 

„Centr 

teaching 

literature―
, Kiev, 

2014. 

PP.24-29       

 

1.  
                    
T.Shengelia 

An Introduction to 

International economic 

relations.  

Editid by: Teimuraz 

Shengelia, Y.Kozak 

  

 

 

 Regional integration Groups   
 

Pablishin
g House` 

„Centr 

teaching 

literature―
, Kiev, 

2014. 

PP.34-43       

 

1.  
                    
T.Shengelia 

  

An Introduction to 

International economic 

relations.  

Editid by: Teimuraz 

Shengelia, Y.Kozak 

 

 

   Globalizacions 

characteristic`s  
  
 

Pablishin
g House` 

„Centr 

teaching 

literature―
, Kiev, 

2014. 

PP.45-48       

 

1.  
                    
T.Shengelia 

An Introduction to 

International economic 

relations.  

Editid by: Teimuraz 

Shengelia, Y.Kozak 

  

 

 

  Globalization`s 

components    
 

Pablishin
g House` 

„Centr 

teaching 

literature―
, Kiev, 

2014. 

PP.48-52       

 

1.  
                    
T.Shengelia 

  

An Introduction to 

International economic 

relations.  

Editid by: Teimuraz 

Shengelia, Y.Kozak 

 

The nature of international 
trade   
 

Pablishin
g House` 

„Centr 

teaching 

literature―
, Kiev, 

2014. PP. 
51-59      
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1.       T.Shengelia 

მაღალრეიტინგული 

საერთაშორისო 

ჟურნალი Social 

Educational of 

Improving Knowledge 

in Economics, 

რომელიც 

ციტირებულია:  

 

Doutche National 

library and 

 Library of Congress 
USA under the e-ISSN 

2372-7438 

 Compatibility of Higher 
education and labor force 
market  
  

e-ISBN 
2372-74-

38 

Jor.„Sepi

ke―, 

30.04.201

4.  Los 
Angeles, 
USA, pp. 
225-232 

www.sepi

ke.com      

 

1.       T.Shengelia 

International Journal 
of Coushal Sciences 

(Economics),  
University of 

Economics, Prague, 
(Economic Faulty) 

  

 

 

  The  Role of  
Institutional Reforms  in 
the  improvement of  the 
Georgian Investment 
Environment    
 

Internatio
nal 

Journal 
of 

Coushal 
Sciences 
(Economi

cs), 
Vol.2.201

4. 
Universit

y of 
Economi

cs, 
Prague, 

(Econom
ic 

Faulty) 
www,iise

s.net     

 

1.       T.Shengelia 

   International 
Journal of Science 
and Technology 

 
 

Business Aticiphobia 
and the Terms for 
Overcoming it in 
Georgia      
 

  
Internati

onal 
Journal 

of 
Science 

and 
Technolo

gy, 
Volume 

6, Issue 4, 
2014,  

NY.USA      

 

 

მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 10  წლის განმავლობაში   

  

http://www.sepike.com/
http://www.sepike.com/
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1. თარიღი   16 april, 2007 

 მოხსენების 

სათაური 

 Influence of corruption in economic and the development of 

business. 

 კონფერენციის 

დასახელება 

 Regularities of the social and economic systems and its 

development mechanism. 

 ჩატარების 

ადგილი  

 Odessa National Universiti, Ukraine 

 ელექტრონული 

მისამართი 

  

2. თარიღი  27-28, Januaru  2008 

 მოხსენების 

სათაური 

 Phenomenon of  ―Holland Diseases‖ Existing reality and 

possible risks. 

 კონფერენციის 

დასახელება 

   Shadow Economics and Social Economic Consequences of   

Corraption Tax Evasion And Property rights violation 

 ჩატარების 

ადგილი  

 Tbilisi  

 ელექტრონული 

მისამართი 

  

3. თარიღი 2008 წლის 16 მაისი 

მოხსენების 

სათაური 

ეკონომიკური პოლიტიკის ზეგავლენა ბიზნესის გარემოს 

გაუმჯობესებაზე 

კონფერენციის 

დასახელება 

საყოველთაო კეთილდღეობა და ბიზნესი 

ჩატარების 

ადგილი  

ქ. თბილისი, თსუ 

ელექტრონული 

მისამართი 

www. Tsu.edu.ge 

 

 

4. 

 თარიღი 

 

 2008  წლის 22-24 ოქტომბერი 

 

მოხსენების 

სათაური 

ეკონომიკური რეფორმები და ბიზნესის განვითარების 

პერსპექტივები საქართველოში 

კონფერენციის 

დასახელება 

გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარების პერსპექტივები.   

ჩატარების 

ადგილი  

ქ. თბილისი, თსუ. 

ელექტრონული 

მისამართი 

www. Tsu.edu.ge 

5. თარიღი  2008,  22-23 აპრილი 

მოხსენების 

სათაური 

საქართველოს ეკონომიკა საბაზრო ტრანსფორმაციის 

პერიოდში 

კონფერენციის 

დასახელება 

 საქართველოს ეკონომიკა:  მიღწევები და გამოწვევები 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი, ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების 

ცენტრი (CEED) 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

6. თარიღი 2010 წლის ივლისი 

მოხსენების 

სათაური 

T. Shengelia. Investment projects and its influence on business 

development. P.Gugusvili Economic Institute.   2010,  2 Jule. 

კონფერენციის ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების 
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დასახელება თანამედროვე ეტაპზე 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი, პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის 

ინსტიტუტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

7. თარიღი  June 24-25 , 2010  

მოხსენების 

სათაური 

Investor relationship management in Georgia. 

კონფერენციის 

დასახელება 

SASE conference in Temple University        

ჩატარების 

ადგილი  

Conference in Temple University in  Philadelphia, 

Pennsylvania, USA. 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.convention3.allacademic.com/one/sase/sase10/index.php. 

8. თარიღი 1-2 მაისი,  2010 

მოხსენების 

სათაური 

რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაცია და უცხოური 

ინვესტიციების როლი საქართველოში 

კონფერენციის 

დასახელება 

რეგიონალიზაცია თანამედროვე რეგიონული 

ეკონომიკური და სოციალური პროცესები 

ჩატარების 

ადგილი  

ქ.ქუთაისი 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

9. თარიღი  16-17 აპრილი 2010 

მოხსენების 

სათაური 

საერთაშორისო ბიზნესის გარემო საქართველოში 

კონფერენციის 

დასახელება 

ინოვაციები ბიზნესში 

ჩატარების 

ადგილი  

ბათუმი, ბსუ 

ელექტრონული 

მისამართი 

www. bsu.ge 

10. თარიღი June, 5-6 

მოხსენების 

სათაური 

Tourizm – Business development perspectives in Georgia 

კონფერენციის 

დასახელება 

Tourism-Economic end Business 

ჩატარების 

ადგილი  

Trabzon,Turkey 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

11. თარიღი 11  დეკემბერი, 2010 

მოხსენების 

სათაური 

გლობალიზაცია და მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგი 

კონფერენციის 

დასახელება 

 გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების პერსპექტივები 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი 

ელექტრონული 

მისამართი 
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12. თარიღი 25 მარტი 2011 

მოხსენების 

სათაური 

გლობალიზაცია და სოციალური განვითარების მართვა 

კონფერენციის 

დასახელება 

მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისი,თსუ. 

ელექტრონული 

მისამართი 

tsu.edu.ge 

13. თარიღი   2011,  September 27 

მოხსენების 

სათაური 

Influanse of economic Reforms on Georgian Business 

Development 

კონფერენციის 

დასახელება 

dezvoltarea Turizmului la inceputul sec.XXI 

ჩატარების 

ადგილი  

 Moldova International University 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

14. თარიღი   2011,  4-5 ივნისი 

 

მოხსენების 

სათაური 

 საქართველოს ტურიზმის როლი საერთაშორისო 

ბიზნესში.    

 

კონფერენციის 

დასახელება 

 ტურიზმი : ეკონომიკა და ბიზნესი 

ჩატარების 

ადგილი  

 ბათუმი, ბსუ 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

www. bsu.ge 

15. თარიღი  2011, octomber 21-22 

მოხსენების 

სათაური 

 The role of Globalizacion in Development of International 

Business 

კონფერენციის 

დასახელება 

  გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკის მართვა 

ჩატარების 

ადგილი  

 P.Gugushvili Institute of Economics 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

   

16.  

თარიღი 

 

March 29, 2011 

მოხსენების 

სათაური 

 Significence end Tendencies of Georgia`s foreign trade 

development 

კონფერენციის 

დასახელება 

Foreign Economic Relations Development in the Modern 

World Economic System 

 ჩატარების 

ადგილი 

 

Odessa State Economic University Ukraine,  

ელექტრონული 

მისამართი 
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17.  2011 წლის  18 ოქტომბერი 

მოხსენების 

სათაური 

 Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности в Грузии 

კონფერენციის 

დასახელება 

 პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების  

უზრუნველყოფის მექანიზმი 

ჩატარების 

ადგილი  

 სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

  

 

18. 

თარიღი  2011, 5-6 ნოემბერი 

მოხსენების 

სათაური 

 Georgias Foreign Trade Development Factors 

კონფერენციის 

დასახელება 

 ეკონომიკისა და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და 

განვითარების ტენდენციები. 

ჩატარების 

ადგილი  

 ქუთაისი, ქსუ 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

19. თარიღი 28-29 ივნისი 2012   

მოხსენების 

სათაური 

 გლობალიზაციის ზეგავლენა საქართველოს ეროვნულ 

ეკონომიკაზე 

კონფერენციის 

დასახელება 

 „ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია“. 

ჩატარების 

ადგილი  

 პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 

  

თარიღი 20 February, 2011. 

მოხსენების 

სათაური 

 

Institutional Reforms and Management of  Relation with 

Investors in Georgia 

 

 Georgia (Previous Experiences, Futire Prospects) 

ჩატარების 

ადგილი 

University of Tehran, Iran 

ელექტრონული 

მისამართი 

www. dr-hosseinahmadi.blogsky.com/print/post-185 

თარიღი  

2012,  2-3 ივნისი 

მოხსენების 

სათაური 

 ტურისტული ბაზრის განვითარების პერსპექტივები 

საქართველოში 

კონფერენციის 

დასახელება 

 ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი 

ჩატარების 

ადგილი  

 ბათუმი, ბსუ 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

www.bsu.ge 
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22. თარიღი 2012, 6-7 აპრილი  

მოხსენების 

სათაური 

 გლობალიზაცია და საერთაშორისო ბიზნესის გარემო 

საქართველოში 

კონფერენციის 

დასახელება 

 გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის 

განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები 

ჩატარების 

ადგილი  

  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.Tsu.edu.ge 

23. თარიღი 2012 წლის,  28-29 ივნისი   

მოხსენების 

სათაური 

გლობალიზაციის ზეგავლენა საქართველოს ეროვნულ 

ეკონომიკაზე  

კონფერენციის 

დასახელება 

ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია   

ჩატარების 

ადგილი  

თსუ-ს პ. გუგუშვილის   ეკონომიკის ინსტიტუტი    

ელექტრონული 

მისამართი 

 

24. თარიღი                                  2012, 6-7 აპრილი  

მოხსენების 

სათაური 

 გლობალიზაცია და საერთაშორისო ბიზნესის გარემო 

საქართველოში 

კონფერენციის 

დასახელება 

 გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის 

განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები 

ჩატარების 

ადგილი  

  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

www.Tsu.edu.ge 

25. თარიღი  2013, 17 მაისი   

მოხსენების 

სათაური 

   „კორუფციის ანატომია და ზეგავლენა საერთაშორისო 

ბიზნესზე―გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური 

პრობლემები 21-ე საუკუნეში. თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი   

  

კონფერენციის 

დასახელება 

გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური 

პრობლემები 21-ე საუკუნეში. თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი  

 

ჩატარების 

ადგილი  

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი  

 

ელექტრონული 

მისამართი 

 

                    თარიღი 2013 წლის,  28-29 ივნისი   

              მოხსენების 

           სათაური 

„საქართველოში ბიზნესის განვითარების 

მეტამორფოზები და შედეგები― .  

 კონფერენციის  

დასახელება 

 პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკის აქტუალური 

პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე   

    ჩატარების 

ადგილი  

თსუ-ს პ. გუგუშვილის   ეკონომიკის ინსტიტუტი    

ელექტრონული  

მისამართი 
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27. თარიღი    8-9 ivnisi 

მოხსენების 

სათაური 

  msoflio turizmis mzardi dinamika da 

zegavlena saqarTveloSi biznesis 

ganviTarebaze.   

 

 

კონფერენციის 

დასახელება 

   

ჩატარების 

ადგილი  

   baTumis saxelmwifo universiteti 

ელექტრონული 

მისამართი 

  

28. თარიღი 24-25  maisi, 2013.   

მოხსენების 

სათაური 

  Иституциональные предпосылки развития частного сектора 

в Грузии    

   

კონფერენციის 

დასახელება 

   

ჩატარების 

ადგილი  

quTaisis a.wereTlis universiteti.    

ელექტრონული 

მისამართი 

  

29. თარიღი 2013 wlis 11-12 oqtomberi     

მოხსენების 

სათაური 

sasoflo-sameurneo mewarmoebis  roli  biznesis 

ganviTarebaSi. II    კონფერენცია:  

  

კონფერენციის 

დასახელება 

„ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი 

განვითარება„  

    

ჩატარების 

ადგილი  

Tsu    

ელექტრონული 

მისამართი 

Tsu.edu.ge  

30. თარიღი                       28 мая  2014 года  

მოხსენების 

სათაური 

„ГАРМОНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И    

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ ГРУЗ ИИ С 

ЕВРОПЕЙСКИМИ―   

კონფერენციის 

დასახელება 

28 березня 2014 р. відбудеться Міжнародна науково-

практична  конференція «Актуальні проблеми та шляхи 

забезпечення соціально-економічного розвитку країни та 

регіонів».   

ჩატარების 

ადგილი  

Днепропетровская государственная финансовая академия, 

Украина  

ელექტრონული 

მისამართი 

 http://www.dsfa.dp.ua/  

24. თარიღი    April 13-16, 2014 

მოხსენების 

სათაური 

 The  Role of  Institutional Reforms  in the  improvement of  the 
Georgian Investment Environment 

 

კონფერენციის 

დასახელება 

  the 9th International Academic Conference International  

University of Economics, Prague – Faculty of Economics, 
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Institute of Social and Economic Sciences, 

Selcuk University, Konya 

  

ჩატარების 

ადგილი  

    Istanbul, Turkey, 

ელექტრონული 

მისამართი 

http://www.iises.com/  
 

 

24. თარიღი  19-20 мая 2014 года  

მოხსენების 

სათაური 

 Innovation aspects of foreign economic activity efficiency of 

the region 

კონფერენციის 

დასახელება 

 Университет Анже (Франция), Варминско-Мазурскии 

Университет (Олштин) Польша, Кипрскии университет, 

(Греция) Одесскии национальный экономическии 

университет.   конференция „Актуальные проблемы 

экономики в контексте глобальных вызовов.―    

ჩატარების 

ადგილი  

     Одесса, Украина  

ელექტრონული 

მისამართი 

 http://oneu.edu.ua/  

24. თარიღი                          June 3-6, 2014            

მოხსენების 

სათაური 

  Aticiphobia as Socio-Cultural Phenomenon and Factor 

Determining Business 

 

კონფერენციის 

დასახელება 

    The International Institute of Social and Economic Sciences   

10th International Academic Conference        

ჩატარების 

ადგილი  

  Austria Trend Parkhotel Schönbrunn, Vienna, Austria 

ელექტრონული 

მისამართი 

 http://www.iises .com 

24. თარიღი            2014 წლის 27-28 ივნისი                         

მოხსენების 

სათაური 
  biznesis ატიქიფობია da misi daZlevis pirobebi 

saqarTveloSი 
 

კონფერენციის 

დასახელება 

    “ekonomikisa da ekonomikuri mecnierebis 
ganviTarebis aqtualuri problemebi”. 

 

ჩატარების 

ადგილი  

   პ.გუგუშვილის სახ თსუ-ს ეკონომიკის ინსტიტუტი 

ელექტრონული 

მისამართი 

  

 

 

 

საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  ბოლო 6 წლის განმავლობაში 

 

№ განხორციელების 

წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულების № 

პროექტის 

დასახელება 

როლი 

პროექტში 

 2004-2006 მსოფლიო ბანკის 

ეკონომიკური განვითარების 

სოციალური 

პოლიტიკის 

 

 

http://www.iises.com/
http://oneu.edu.ua/
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ინსტიტუტი რეფორმები 

გარდამავალი  

ქვეყნების ეკონო-

მიკაში 

მონაწილე 

  

 

 

2006-2008 

 

აშშ-ის ეკონომიკური 

განათლებისა და განვი-

თარების ცენტრის (CEED) აშშ-

ის ეკონომიკური განათლების 

ეროვნული საბჭოს   საგრანტო 

პრო-ექტი 

 

 

განათლების 

რეფორმის 

პრიორიტეტული 

მიმართულებანი 

 

 

მონაწილე 

 2009 საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის 

საგრანტო პროექტი 

GNSF/PRES08/2-316 

ტრანსნაციონალუ-რი 

კომპანიები 

ამიერკავკასიის 

ქვეყნების 

ეკონომიკასა და 

პოლიტიკაში 

 

 

 

მონაწილე 

 2010  განათლების სამინისტროს 

„მეცნიერთა მხარდაჭერის 

პროგრამის― საგრანტო 

პროექტი 

ფულის გათეთრება 

საქართველოს ოკუ-

პირებულ ტერი-

ტორიებზე 

 

ხელმძღვანელი 

 2011-2012  

ოდესის სახელმწიფო 

ეკონომიკური უნივერსიტეტი 

(ევროკავშირის გრანტი) 

უკრაინის 

საგანმანათლებლო 

სექტორის 

განვითარება და მისი 

ჰარმონიზეცია 

ევროკავშირის 

პირობებთან 

 

 

მონაწილე 

 2012 CRC –Central European 

University 

Curriculum Resoursce 

Center Course 

Development   

 

მონაწილე 

 2012  სამოქალაქო 

ინსტიტუციონალიზმის 

განვითარების ფონდის 

გრანტი 

 იმოქმედე 

პოზიტიური 

ცვლილებებისათვის 

შენს თემში  244/88976 

c1 

 

მონაწილე 

 

 2013-2015    ივ ჯავახიშვილის სახ. თსუ  

(მიმდინარე საგრანტო 

პროექტი) 

 International 
Business: Environments & 

operations.Fouteenth 

edition. Autors:  John D. 

Daniels; Lii H.Radebaugh, 

Daniel P. Sullivan.  
(2013) . ISBN – 13;978-0-

13-266866-8; ISBN – 10; 

013-266866-1. 844pages.       
„საერთაშორისო  

ბიზნესის― 

სახელმძღვანელოს 

ინგლისურიდან 

ქართულად  

თარგმნისა და  
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რედაქტირების  

საგრანტო პროექტი  . 

    

 

3.1 თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან (უცხოეთის 
უნივერსიტეტებთან/სამეცნიერო ცენტრთან ერთობლივ სასწავლო ან სამეცნიერო 
პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობა, მივლინება/სტიპენდია/სტაჟირება და სხვ.) 

 

თანამშრომლობის ფორმა უნივერსიტეტის  / სამეცნიერო ცენტრის 

დასახელება 

დაწყებისა და 

დასრულების 

თარიღი 

 საერთაშორისო პროგრამა: 

„ამერიკელი პროფესორ-

მასწავლებლების სასწავლო 

ტური საქართველოში― 

ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების 

ცენტრი (CEED )   აშშ-ის ეკონომიკური 

განათლების ეროვნული საბჭო (NCEE) 

 

2008 წლის 8-17 

მარტი 

საერთაშორისო პროგრამა: 

სრულიად საქართველოს 

ოლიმპიადა ბიზნესში 

ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების 

ცენტრი (CEED )აშშ-ის ეკონომიკური 

განათლების ეროვნული საბჭო (NCEE), 

საქართველოს მეცნიერებისა და განათლების 

სამინისტრო 

 

2007-2009 

საერთაშორისო ბიზნეს- 

ოლიმპიადა:  „ერთად 

ვაშენოთ ქვეყანა ― 

ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების 

ცენტრის პროგრამა (CEED ) აშშ-ის 

ეკონომიკური განათლების ეროვნული საბჭოს 

პროექტი (NCEE) 

 

2008 მაისი 

 

მოლდოვის დამოუკი-

დებელი უნივერსიტეტის 

„საერთაშორისო ურთი-

ერთობათა კათედრისა― და 

თსუ-ს  „საერთაშორისო 

ბიზნესის„ კათედრას შო-რის 

დადებული ხელშე-

კრულების ჩარჩოებში   

  

2011 წლის სექტემბერში მოლდოვის 

დამოუკიდებელ უნივერსიტეტსა და 2012 

წლის აპრილში თბილისში ჩატარებული 

ერთობლივი    საერთაშორისო 

კონფერენციების სარედაქციო და 

საორგანიზაციო საბჭოს წევრობა    

 

 

2011 წელი 

 ოდესის საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის   საერ-

თაშორისო ურთიერთო-ბათა 

კათედრისა და თსუ-ს  

საერთაშორისო ბიზნესის 

კათედრას შორის დადებუ-

ლი ხელშეკრულების ჩარ-

ჩოებში   

 

2011 წლის  მარტში  ოდესაში და 2012 წლის 

აპრილში თბილისში  ჩატარებული 

ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენციების 

საორგანიზაციო და სარედაქციო საბჭოს 

წევრობა 

 

 

 

 

2011 წელი 

ოდესის, მოლდოვის, 

ვარშავის  უნივერსიტეტების 

მიერ ევროკავშირის  გრანტის   

ფარგლებში ( პირველი 

ეტაპი)  ერთობლივი სა-

ხელმძღვანელოს გამოცემა      

ერთობლივი სახელმძღვანელოს გამოცემა 

Международная экономика. Под. ред. д.э.н. 

проф. Ю. Козака. и д.э.н. проф.   

Т. Шенгелия.    (Учебое пособие)  Утв. 

министерством образования Украины. Киев, 

2012.   

 

 

 

2011 წელი 

ამსტერდამის უნივერსიტეტი საერთაშორისო სემინარში „ბიზნესის 

კომუნიკაციები― მონაწილეობა 

17-22 მაისი 2009 

წელი 

აშშ-ის კენტუკის შტატის 

მარეის უნივერსიტეტი 

აშშ- ის კენტუკის შტატის, მარეის უნი-

ვერსიტეტის პროფესორ  ალან სტუარტ 
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ლოვენსთან  ურთიერთთანამშრომლობა 

სამეცნიერო და სასწავლო ლიტერატურის 

გამოცემის დარგში 

პრაღის ეკონომიკური  

უნივერსიტეტი 

 ვიმყოფებოდი მოწვევით და წავიკითხე 

საჯარო ლექცია თემაზე: Institutional reforms:  
experience and results   in Georgia   

  2011 წლის 24-29 

ივლისი 

ბუქარესტის, მოლდოვის, 

ოდესის  თბილისის 

უნივერსიტეტები 

ერთობლივი საკვლევი 

პროექტი   

ევროსაბჭოს პროგრამა: „ეკონომიკური 

ბიზნესციკლების პროგრამების 

მოდერნიზაცია, ჰარმონიზაცია და 

შესაბამისობა ევროსაბჭოს პოლიტიკასთან― 

 

2012 წელი 

საზღვარგარეთ გამოცემული  

სამეცნიერო კრებულის 

რედაქტორობა 

Foreign Economic Relations Development in the 

Modern World Economic system./ Edited by: 

Yuriy Kozak, Jacek Szoltycek, Teimuraz 

Shengelia. Kiev. 120 p. 

 

 

 

 

2011 წელი 

საზღვარგარეთ გამოცემული  

სამეცნიერო კრებულის 

რედაქტორობა 

 Tourism development at the beginning of the XXI 

century. Edited by:  Alexander Grinbicia,   Teimuraz 

Shengelia,  Saimon Macsimilian. Kishinev  2011. 

342 p. 

 
 

 

 

2011 წელი 

 საერთაშორისო  სამეცნიერო 

კრებულის რედაქტორობა 

   INTERNATIONAL BUSINESS IN THE WORLD 

ECONOMIC SYSTEM 

International Collection of the Scintific Works 

Edited by : Teimuraz Shengelia; Alexandre 
Gribincea ; Iuri Kozak  , Marina Baranovskaia; 
Tatiana Borzdova; Marie Gerodes –  Tbilisi: 

Universal – 2013. 166 c. 
 
 

 

 

 

2013 წელი 

 საერთაშორისო 

თანამშრომლობა 

დოქტორანტების და 

სადისერთაციო ნაშრომის 

ერთობლივი მომზადების 

დარგში 

 ალექსანდრიის თესალონიკის 

უნივერსიტეტთან 

 

 

 

2011-2013 წელი 

 

 

 

3.8  აკადემიების, სარედაქციო, სადისერტაციო  საბჭოების წევრობა 

 2000-წლიდან 

დღემდე  

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი     

1999-წლიდანდან 

დღემდე    

  საქართველოს  ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი     

1994 წლიდან 

დღემდე     

   აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა განყოფილების ხელმძღვანელი   

  

2013 წლიდან 

დღემდე          

   ჟურნალ „თსუ-ს― მეცნიერების რედკოლეგიის წევრი     

2006 წლიდან 

დღემდე         

    ჟურნალ „ეკონომიკის― სარედაქციო საბჭოს წევრი    
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2006 წლიდან 

დღემდე         

     ჟურნალ „ეკონომიკა და ბიზნესის― სარედაქციო საბჭოს 

წევრი 

  

2006 წლიდან 

დღემდე         

     ჟურნალ ―ახალი ეკონომისტის― სარედაქციო საბჭოს წევრი   

2005 წლიდან 

დღემდე         

     ჟურნალ „საქართველოს ეკონომისტის― სარედაქციო საბჭოს 

წევრი 

  

2007 წლიდან 

დღემდე         

     ჟურნალ „მენეჯმენტის―სარედაქციო საბჭოს წევრი   

2004 წლიდან 

დღემდე         

     ჟურნალ „გადასახადების― სარედაქციო საბჭოს წევრი   

2006 წლიდან 

დღემდე         

   თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

სადისერტაციო საბჭოს წევრი   

  

2006 წლიდან 

დღემდე         

     ბსუ-ს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

სადისერტაციო საბჭოს წევრი 

  

1999-2005 

წლებში         

     ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემების სამეცნიერო 

კვლევიტი ინსტიტუტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი 

  

             

 

 

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) 

 

N აქტივობის დასახელება 

       2009 წლიდან ვხელმძღვანელობ „ბიზნესის ადმინისტრირების― სადოქტორო პროგრამას 

თსუ-ში, რომელმაც აკრედიტაცია გაიარა 2012 წელს. 2010 წლიდან ვხელმძღვანელობ 

„ბიზნესის ადმინისტრირების― სადოქტორო პროგრამას  ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში, რომელმაც აკრედიტაცია გაიარა 2012 წელს, 2008 წლიდან 

ვხელმძღვანელობ ინდივიდუალურ სადოქტორო პროგრამას თსუ-ში „ საერთაშორისო 

ბიზნესის― კონცენტრაციით, 2006-2009 წლებში ვიყავი „ბიზნესის ადმინისტრირების―  

მიმართულების ხელმძღვანელი თსუ-ში, 2006 წლიდან ვხელმძღვანელობ „საერთაშორისო 

ბიზნესის― საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებს (მოდულებს) თსუ-ში, რომლებმაც 

აკრედიტაცია გაიარეს 2012 წელს. 2007 წელს ჩემს მიერ გამოშვებულმა სახელმძღვანელომ 

„ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები― გაიმარჯვა  საქართველოს სამრეწველო-სავაჭრო 

პალატის და ჟურნალ „საქართველოს ეკონომიკის― ერთობლივ კონკურსში, ნომინაციაში: „ 

საუკეთესო პუბლიკაცია ბიზნესში―. 2008 წლიდან ვთანამშრომლობ თსუ საბავშვო 

უნივერსიტეტის ფარგლებში მოქმედი „ნორჩი ეკონომისტის სკოლის― პროექტში, ამ პროექტის 

ფარგლებში 2011, 2012 წლებში დაჯილდოვებული ვარ დიპლომებით. საქართველოს 

პრეზიდენტის ბრძანებულებით დაჯილდოვებული ვარ ღირსების მედლით, 1999-2002 

წლებში ვიყავი საქართველოს პრეზიდენტის პირველი ხარისხის სტიპენდიანტი.  2006-2012 

წლებში, ვიყავი 42 სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი, ამჟამად ვხელმძღვანელობ 4 

დოქტორანტს, რომელთაგან ორმა: თ. ხაბელაშვილმა და ქ. ჯღანჯღავამ სწავლება ჩემი 

რეკომენდაციით გაიარეს საზღვარგარეთ (ინგლისში და საბერძნეთში). ჩემი 

ხელმძღვანელობით დაცულია 8  დისერტაცია.   2006-20012 წლებში ვიყავი 12 წიგნის 

რედაქტორი, 9 წიგნის რეცენზენტი. ვარ 9 ეკონომიკური პროფილის ჟურნალის 

რედკოლეგიის წევრი, თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საბჭოსა, ფაკულტეტის 

საგამომცემლო-სარედაქციო საბჭოს, ბათუმის უნივერსიტეტების სადისერტაციო საბჭოს 

წევრი. 2011 წელს ვმონაწილეობდი თსუ-ს მიერ ორგანიზებულ დასავლეთ საქართველოს 

სკოლების საპრეზენტაციო ტურში, სადაც წარმოვადგენდი ეკონომიკისა და ბიზნესის 
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ფაკულტეტს. 2005-2010 წლებში ვიყავი თსუ-ს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრი. 2013 

წლიან დღემდე ვარ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალის „თსუ-ს― მეცნიერების სარედაქციო საბჭოს წევრი,   

ვფლობ საოფისე პროგრამებს,  ინგლისურ და რუსულ  ენებს.        

 

დამატებითი  ინფორმაცია  

 

N  

    2009 წელს ჩემი ინიციატივით, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე შეიქმნა „საერთაშორისო ბიზნესის― 

კათედრა. ამ პერიოდიდან მოყოლებული კათედრაზე გაიხსნა „ბიზნესის ადმინისტრირების― 

მიმართულების საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების მოდულები 

„საერთაშორისო ბიზნესში―. კათედრის ხელმძღვანელად მუშაობის პერიოდში „საერთაშორისო 

ბიზნესში― ჩემს მიერ შედგენილმა თსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამებმა 2012 წელს გაიარეს 

აკრედიტაცია.  2011-2015 წლებში დავდევი ხელშეკრულებები ბუქარესტის, ოდესის  

სახელმწიფო ეკონომიკურ, მოლდოვისა და ბელორუსიის სახელმწიფო და მოლდოვის 

დამოუკიდებელ   უნივერსიტეტებთან. ამ ხელშეკრულების ჩარჩოებში 2011 წლის 27 

სექტემბერს კიშინიოვში ჩატარდა ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია „ საერთაშორისო 

ტურიზმი მსოფლიო ბიზნესის ფენომენი―, 2011 წლის სექტემბერს ოდესის სახელმწიფო 

ეკონომიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია 

თანამედროვე მსოფლიოს ეკონომიკურ სისტემაში საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობათა 

განვითარება―, 2011 წელს ოდესის მოლდოვის,  ვარშავის, თბილისი უნივერსიტეტების მიერ 

გამოიცა ერთობლივი წიგნი „საერთაშორისო ეკონომიკა― რომლის რედაქტორებია პროფ. ი. 

კოზაკი და პროფ. თ.შენგელია. 2012 წლის თებერვალში ბუქარესტის, მოლდოვის, თბილისის 

უნივერსიტეტების მიერ ევროკავშირის პროგრამით  განისაზღვრა  ერთობლივი კვლევითი 

პროექტი „ ეკონომიკური ბიზნესციკლების პროგრამების ჰარმონიზაცია და მათი შესაბამისობა 

ევროკავშირის მოთხოვნებთან―, სადაც წარმოვადგენ ქართულ მხარეს, 2012 წლის აპრილში 

ოდესის, პრაღის, მოლდოვის ბუქრესტის უნივერსიტეტებთან ერთად თსუ-ში ჩატარდა 

კონფერენცია „გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და 

განვითარების პერსპექტივები―,   მონაწილეობდნენ მეცნიერები მსოფლიოს სხვადასხვა  

უნივერსიტეტებიდან, რომლის საორგანიზაციო საბჭოს თავმჯდომარე და კრებულის მთავარი 

რედაქტორი გახლით. 2012 წლის 25 აპრილს წარვადგინე განაცხადი ინდივიდუალური 

კვლევითი გრანტის მოსაპოვებლად ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში. 2012 წლის 

ფაკულტეტის სამეცნიერო დეპარტამენტის ანგარიშში, რომელიც გაკეთდა ფაკულტეტის 

საბჭოზე „საერთაშორისო ბიზნესის― კათედრა ყველა პარამეტრით (სამეცნიერო გრანტები, 

კვლევები, სახელმძღვანელოები, ინტერნაციონალიზაცია და სხვა პარამეტრები) აღიარეს   

საუკეთესოდ.    

     2013 წლიდან ვარ არასამთავრობო ორგანიზაცია „განათლების რეფორმის ასოციაციის― 

გამგეობის წევრი. ვარ რუსეთ-საქართველოს 1992-93 წლების ომის მონაწილე, ომისა და 

შეიარაღებული ძალების ვეტერანი.  

       

 

ინფორმაციის  სისწორეს  ვადასტურებ  

                                                                                                                                   პროფ.  თ.შენგელია  
  

10 .06. 2014 
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