თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტში
განხორციელებული, მიმდინარე და დაგეგმილი სამეცნიერო-კვლევითი
საქმიანობა
( მოკლე აღწერა)

თბილისის

დავით

აღმაშენებლის

სასწავლო

უნივერსიტეტში

აქტიურად

მიმდინარეობს სამეცნიერო კვლვევები. კვლევების

წარმართვისა და

სამეცნიერო-

აკადემიური აქტივობების განსახორციელებლად, შექმნილია იურიდიული კვლევების
ცენტრი(ხელმძღვანელი ქ-ნი ეკა ბესელია), ბიზნეს კონსალტინგ ცენტრი (ხელმძღვანელი
პროფ. აიდა ქიტაშვილი), ჯანდაცვის მიმართულებით
აქტიური

ნივთიერებებისა

და

მიმდინარეობს ბიოლოგიურად

იმუნოსტიმულატორების

კვლევა

(ასოც.

პროფ.

ანა

"ბიზნესისა

და

მამაცაშვილი, ნათელა გოგებაშვილი).
კვლევის შედეგები 2017 წელს, წარმოდგენილი იქნა :



საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენციაზე

სამართლის სფეროს აქტუალური პრობლემები", რომელიც მიზნად
ისახავდა

ბიზნესისა

საერთაშორისო

და

სამართლის

სამეცნიერო-კვლევითი

სფეროში

დაგროვილი

და

პრაქტიკული

გამოცდილების გაზიარებას.
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საერთაშორისო

კონფერენციაზე,

რომლის

მუშაობაში

მონაწილეობა მიიღეს პარტნიორი უნივერსიტეტების უცხოელმა
პროფესორებმა

ბიზნესის

ადმინისტრირებისა

და

სამართლის

მიმართულებებით:
1. Марина Ажажа, кандидат наук по государственному управлению, доцент кафедры
менеджмента организаций и управления проектами, Запорожской государственной
инженерной академии, г. Запорожье, Украина
Теоретические основы управления конкурентоспособностью предприятия в условиях
рынка

2. Армаш Надежда, д.ю.н., профессор, Национальный авиационный университет, г. Киев,
Украина - Государственные политические деятели в органах публичной власти.

აგრეთვე უნივერსიტეტის აკადემიურმა პერსონალმა, სტუდენტებმა და მოწვეულმა
სტუმრებმა სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან.
საერთაშორისო კვლევების
აკადემიური

აქტივობების

წარმართვისა და ერთობლივი სამეცნიერო-

განსახორციელებლად,

ურთიერთთანამშრომლობის

მემორანდუმების გასაფორმებლად, უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია საანაგარიშო პერიოდში
სამუშაო

ვიზიტით

საერთაშორისო

უნივერსიტეტისა

ხელმძღვანელებთან.
უნივერსიტეტებს

იმყოფებოდა

გაფორმდა

შორის.

დაისახა

უკრაინის
და

უმაღლესი

საერთაშორისო

ხელშეკრულებები
მიზანი

სასწავლებლების-კიევის

საავიაციო
თდასუ-სა

ერთობლივი

უნივერსიტეტის
და

აღნიშნულ

კვლევების,

სამეცნიერო

კონფერენციების, ერთობლივი სამეცნიერო ჟურნალების გამოცემის შესახებ.

2018 წელს, XIX საერთაშორისო კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს
პარტნიორი

უნივერსიტეტების

უცხოელმა

პროფესორებმა

ბიზნესის

ადმინისტრირებისა და სამართლის მიმართლებებით, რომლებმაც წარმოდგინეს
შემდეგი ნაშრომები:















Дмитрий Александрович Беззубов
ТЕОРИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В
СОВРЕМЕННОМ
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ;
Александра Тунтула
НОВАЯ ДОКТРИНА СТУПЕНЧАТОГО СУЩНОСТНОГО ВИДОВОГО ДЕЛЕНИЯ
СУБЪЕКТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ АНТИКРИМИНАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ;
VIKTOR LADYCHENKO
ENVIRONMENTAL INFORMATION POLICY IN UKRAINE AND THE EU;
Надежда Армаш
РАВЕНСТВО ГРАЖДАН УКРАИНЫ ВО ВЛИЯНИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ
ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ;
Ирина Слободская
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В
ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ;
Игорь Копотун
Способы получения информации в уголовно-исполнительных учреждениях Украины;
Анна Дигтяренко
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТРУДОВОЙ ФУНКЦИИ РАБОТНИКА;
Андрей Владимирович Боровик, Иван Александрович Колб
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, ВЛИЯЮЩИХ НА
СОСТОЯНИЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В СФЕРЕ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
УКРАИНЫ;
Александр Григорьевич Колб, Сергей Александрович Колб













О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ И
ПУТЯХ ИХ РЕШЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ;
Liudmyla Golovko
Legal Regulation of Protection of Children's Rights in Ukraine and the EU Member States:
Comparative Analysis;
N.V. Trotsiuk
COPYRIGHT PROTECTION ON THE INTERNET: DIRECTIONS TO IMPROVE THE
LEGISLATION;
Александр Кириченко
СИСТЕМА НОВЫХ ДОКТРИН И КОНЦЕПЦИЙ ПРАВОВОГО СТАТУСА
СОЦИОСУБЪЕКТОВ;
Юлия Ланцедова
ИННОВАЦИОННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК;
Валерий Петков
Государство и общество в условиях глобализации преступности как явления:
социальный аспект;
Сергей Анатолиевич Комиссаров
Обеспечение публичного порядка – международная практика;
Сергей Владимирович Сахнюк
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТ.69 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ ПРИ
ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.

კონფერენციის

მუშაობაში

მონაწილეობა

მიიღეს

აგრეთვე

უნივერსიტეტის

აკადემიურმა პერსონალმა, სტუდენტებმა და მოწვეულმა სტუმრებმა სხვა უმაღლესი
სასწავლებლებიდან.
ყველა ზემოთჩმოთვლილი კონფერენციის მასალები გამოცემულია საკონფერენციო
ნაშრომების კრებულში და პერიოდულ სამეცნიერო ჟურნალ აღმაშენებელში.“

დაგეგმილი ღონისძიებები და განსახორციელებელი აქტივობები:


გაგრძელდეს საერთაშორისო თანამშრომლობა უცხოელ პარტნიორებთან



გაღრმავდეს სამეცნიერო-კვლევითი ურთიერთობები აღნიშნულ უნივერსიტეტებთან.



გაფორმდეს ახალი ხელშეკრულებები ერთობლივი კვლევების წარმართვის
მიზნით.

