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სამსახურებრივი გამოცდილება

თარიღი 1996 წლიდან დღემდე

დამსაქმებელის დასახელება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამსაქმებელის მისამართი თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი ¹1

საქმიანობის სფერო სასწავლო-სამეცნიერო

თანამდებობა აკადემიური ლექტორი, 
2008 წლის 1 ოქტომბრიდან – ასისტენტ-პროფესორი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

ლექცია-სემინარების ჩატარება შემდეგ საგნებში: 
 მაკროეკონომიკა, 
 საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა, 
 სახელმწიფო და ეკონომიკა, 
 პოსტკომუნისტური გარდამავალი პერიოდის მაკროეკონომიკა

თარიღი 2007-2008

დამსაქმებელის დასახელება გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი “ალმა-მატერი”

დამსაქმებელის მისამართი თბილისი, ჯ. ბაგრატიონის ქ. ¹6

საქმიანობის სფერო სასწავლო-სამეცნიერო

თანამდებობა აკადემიური ლექტორი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები
ლექცია-სემინარების ჩატარება შემდეგ საგნებში: 

 მაკროეკონომიკა, 
 ფინანსური მენეჯმენტი

თარიღი 1996-2000 

დამსაქმებელის დასახელება საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი “თბილისი”
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დამსაქმებელის მისამართი თბილისი, ერისთავის ქ. ¹2

საქმიანობის სფერო სასწავლო-სამეცნიერო

თანამდებობა ლექტორი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები
ლექცია-სემინარების ჩატარება შემდეგ საგნებში:

 მაკროეკონომიკა,
 ფინანსური მენეჯმენტი

თარიღი 1998-2003

დამსაქმებელის დასახელება ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი

დამსაქმებელის მისამართი თბილისი, დოლიძის ქ.¹1

საქმიანობის სფერო სასწავლო-სამეცნიერო

თანამდებობა ლექტორი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები
ლექცია-სემინარების ჩატარება შემდეგ საგნებში:

 ეკონომიკური თეორია,
 მაკროეკონომიკა

თარიღი 2001-2002

დამსაქმებელის დასახელება თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამსაქმებელის მისამართი თბილისი, ქეთევან წამებულის ქ. ¹55

საქმიანობის სფერო სასწავლო-სამეცნიერო

თანამდებობა ლექტორი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია-სემინარების ჩატარება მაკროეკონომიკაში

თარიღი 2000-2004

დამსაქმებელის დასახელება “მცირე აკადემია”

დამსაქმებელის მისამართი თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი ¹17ა

საქმიანობის სფერო სასწავლო-სამეცნიერო

თანამდებობა ლექტორი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები
ლექცია-სემინარების ჩატარება შემდეგ საგნებში:

 მაკროეკონომიკა
 ფინანსური მენეჯმენტი

თარიღი 1999-2001

დამსაქმებელის დასახელება ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო დეპარტამენტი

დამსაქმებელის მისამართი თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი ¹84

საქმიანობის სფერო ეკონომიკურ-სტატისტიკური კვლევა, ანგარიშგება, პროგნოზირება

თანამდებობა სტატისტიკისა და პროგნოზირების სამმართველოს უფროსის
მოადგილე

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები სტატისტიკური ანგარიშგების მომზადება, მიზნობრივი პროგრამების
შედგენა, ტურიზმის დარგის ეკონომიკური კვლევა

თარიღი 2002 (თებერვალი-ივნისი)

დამსაქმებელის დასახელება შემოსავლების სამინისტრო

დამსაქმებელის მისამართი თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი ¹57

საქმიანობის სფერო სასწავლო

თანამდებობა მთავარი სპეციალისტი
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პასუხისმგებლობა და მოვალეობები სასწავლო პროცესების კოორდინატორი, ინსტრუქტორი

თარიღი 2002-2007

დამსაქმებელის დასახელება საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

დამსაქმებელის მისამართი თბილისი, ი.აბაშიძის ქ. ¹70

საქმიანობის სფერო სასწავლო

თანამდებობა სასწავლო პროცესების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალიტი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები სასწავლო პროცესების დაგეგმვა, ორგანიზება, ჩატარება. 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები

(გამოქვეყნებული შრომების სია  წარმოადგინეთ დანართის სახით) 

სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

აკადემიური წოდება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი

შრომების რაოდენობა 18, მათ შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში - 13

მ. შ. მონოგრაფია ალტერნატიული ფულადი სისტემა, როგორც თანამედროვე სისტემური
კრიზისის დაძლევის საშუალება, გამომც. “ინტელექტი”, თბილისი -

2009 წ.
     სახელმძღვანელო 1.  მაკროეკონომიკა (სახელმძღვანელო, სრული კურსი), თანაავტორი, 

საგამომცემლო სახლი “ინოვაცია”, თბილისი - 2009 წ.
2.  ფინანსური მენეჯმენტი (სახელმძღვანელო), გამომც. “ინტელექტი”, 

თბილისი – 2009 წ.
შრომების რაოდენობა ბოლო 5 წლის
განმავლობაში

გამოქვეყნებული შრომების სია  წარმოადგინეთ დანართის სახით

ix.დანართი
სახელმწიფო, სამეცნიერო დარგობრივი
პრემია

განათლება/ტრენინგი (დიპლომის/სერტიფიკატის ქსეროასლები წარმოადგინეთ დანართის სახით)

თარიღი 1986-1991

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ივავე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი

სპეციალობა შრომის ეკონომიკა

დიპლომის /სერტიფიკატის ¹ დიპლომი (წარჩინებით) TB-I   #084820

კვალიფიკაცია ეკონომისტი

თარიღი 1991-1994

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ასპირანტურა

სპეციალობა მრეწველობისა და შრომის ეკონომიკა

დიპლომის /სერთიფიკატის ¹ ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი ¹001541

კვალიფიკაცია ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

თარიღი 1998

დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კომპიუტერული
სისტემებისა და ქსელების კათედრასთან არსებული სასწავლო ცენტრი
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სპეციალობა კომპიუტერული საოფისე პროგრამები

დიპლომის /სერთიფიკატის ¹ სერტიფიკატი

კვალიფიკაცია

თარიღი 2006

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ფინანსთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი

სპეციალობა კომპიუტერული საოფისე პროგრამები

დიპლომის /სერთიფიკატის ¹ სერტიფიკატი

კვალიფიკაცია

თარიღი 2004

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ფინანსთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი

სპეციალობა ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები

დიპლომის /სერთიფიკატის ¹ სერტიფიკატი

კვალიფიკაცია ბუღალტერი

თარიღი 2003

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ფინანსთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი

სპეციალობა ბიზნეს-ინგლისური

დიპლომის /სერთიფიკატის ¹ სერტიფიკატი

კვალიფიკაცია

თარიღი 2002

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ფინანსთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი

სპეციალობა საგადასახადო კანონმდებლობა

დიპლომის /სერთიფიკატის ¹ USAID  KPMG Consulting Barents Group -ის სერტიფიკატი
კვალიფიკაცია ინსტრუქტორი ფუსკალურ საკითხებში

თარიღი 2002

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ფინანსთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი

სპეციალობა ფისკალურ საკითხებში ინსტრუქტორთა მომზადების კურსები

დიპლომის /სერთიფიკატის ¹ USAID  KPMG Consulting Barents Group -ის სერტიფიკატი
კვალიფიკაცია ინსტრუქტორი ფისკალურ საკითხებში

თარიღი 2006

დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის
საბჭო

სპეციალობა ზოგადი აუდიტი

დიპლომის /სერთიფიკატის ¹ სერტიფიკატი ზ¹4/159

კვალიფიკაცია აუდიტორი
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მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ბოლო 5 წლის განმავლობაში
(მიუთითეთ მხოლოდ ის კონფერენციები, რომელთა მასალები ან/და თეზისები
გამოქვეყნებულია)

დასახელება და თარიღი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა HESP-ის
პროგრამის `Social Economic Consequenes of Corruption, Property rights 
violation and tax evetion in NIS – Approach in research and teaching~-ის
ფარგლებში ქ. თბილისში, 2008 წლის 27-28 იანვარს.

მოხსენების სათაური შერეული ეკონომიკის არსის გაგებისათვის

თქვენი როლი ნაშრომის ავტორი, მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი სამეცნიერო კონფერენცია “რელიგია და ქრისტიანობა”,
გაიმართა 2008 წლის 31 მაისს, უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსში

მოხსენების სათაური ქრისტიანული რელიგია სასესხო კაპიტალზე პროცენტების შესახებ

თქვენი როლი ნაშრომის ავტორი, მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
თემაზე: ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები
თანამედროვე ეტაპზე. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, 
თბილისი 2008 წ.

მოხსენების სათაური მოხმარების ფუნქციის შესახებ

თქვენი როლი ნაშრომის ავტორი, მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკადემიური პერსონალის
სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, 2009 წლის მაისი

მოხსენების სათაური თანამედროვე ეკონომიკური კრიზისის მიზეზები

თქვენი როლი ნაშრომის ავტორი, მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი ამერიკისმცოდნეობის X საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 
გაიმართა 2009 წლის 28-30 მაისს, უნივერსიტეტის II კურპუსში

მოხსენების სათაური გლობალური ეკონომიკური კრიზისის არსი და დაძლევის გზები
(აშშ-ს მაგალითი)

თქვენი როლი ნაშრომის ავტორი, მომხსენებელი

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

გრანტის დასახელება “ეკოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები დიდი კავკასიონის
ჭაუხის მასივის რაიონში” და  “GRANT AGREEMENT IN SUPPORT OF 
PROJECT IMPLEMENTATION IN THE FIELD OF BIODIVERSITY 
PROTECTION”

დონორი ორგანიზაცია ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი (WWF)

თარიღი/ვადები 2005 წლის 1 აპრილიდან 2006 წლის 1 თებერვლამდე

თქვენი როლი/თანამდებობა ძირითადი შემსრულებელი

გრანტის საერთო თანხა 19 500 აშშ დოლარი

გრანტის დასახელება ეკონომიკის საზოგადოებრივი სექტორის ოპტიმალური  
დეცენტრალიზაციის სტრატეგია

დონორი ორგანიზაცია საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

თარიღი/ვადები 2008-2009

თქვენი როლი/თანამდებობა ძირითადი შემსრულებელი

გრანტის საერთო თანხა 46 794 ლარი
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გრანტის დასახელება საქართველოს მთავრობისა და გაეროს განვითარების (UNDP) 
პროგრამის პროექტი - “საქართველოს საფინანსო სისტემის
მოდერნიზება”

დონორი ორგანიზაცია UNDP

თარიღი/ვადები 2003-2007

თქვენი როლი/თანამდებობა ძირითადი შემსრულებელი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
სისტემის მოხელეთა  ტრეინინგების კურსების ინსტრუქტორი

გრანტის საერთო თანხა 150 000 ლარი

გრანტის დასახელება სოციალური პროგრამების ოპტიმალური დეცენტრალიზაციის
სტრატეგია და მექანიზმები

დონორი ორგანიზაცია რუსთაველის ფონდი

თარიღი/ვადები 2010

თქვენი როლი/თანამდებობა ძირითადი შემსრულებელი

გრანტის საერთო თანხა 47940 ლარი

გრანტის დასახელება ინსტიტუციური სფეროს ნეკროეკონომიკური პროცესები და მისი
დაძლევის ძირითადი სტრატეგია

დონორი ორგანიზაცია რუსთაველის ფონდი

თარიღი/ვადები 2010

თქვენი როლი/თანამდებობა ძირითადი შემსრულებელი

გრანტის საერთო თანხა 42 780 ლარი

სამეცნიერო საზოგადოებების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების, 

საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა

რომელი სამეცნიერო საზოგადოების (აკადემიის) 
ნამდვილი წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი

რომელი სამეცნიერო საბჭოს წევრი ხართ/იყავით
და თქვენი როლი

რომელი კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის
წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი

რომელი წიგნის/კრებულის რედაქტორი, 
რეცენზენტი ხართ

თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის
მაკროეკონომიკის კათედრის სტუდენტური კონფერენციის
მასალების კრებულის რეცენზენტი

სტუდენთა რომელი სამეცნიერო წრის
ხელმძღვანელი ხართ/იყავით

რომელ სალექციო კურსებს
კითხულობთ/კითხულობდით (სრული
ჩამონათვალი)

მაკროეკონომიკა, საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა, 
სახელმწიფო და ეკონომიკა, ფინანსური მენეჯმენტი
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საზღვარგარეთ რომელ უნივერსიტეტში
ყოფილხართ მიწვეული და რა სალექციო კურსებს
კითხულობდით

გაეროს ბავშვთა დაცვის ფონდის (UNICEF) დაფინანსებით
საქართველოს პარლამენტის წევრებს 2008 წლის 27 

ოქტომბერიდან 11 ნოემბრამდე ჩავუტარე ტრეინინგი
მაკროეკონომიკასა და საჯარო ფინანსებში

ენების ცოდნა (შესაბამის გრაფებში ჩაწერეთ: კარგად, დამაკმაყოფილებლად, მწირად)

მშობლიური ენა ქართული

უცხო ენა რუსული ინგლისური გერმანული ფრანგული

კითხვა კარგად კარგად

წერა კარგად კარგად

მეტყველება კარგად კარგად

ოჯახური მდგომარეობა -

ოჯახის წევრები

ოჯახის წევრები სახელი გვარი დაბადების წელი პროფესია
მეუღლე სოფიკო დანელია 1981 მედდა
შვილი ელენე ჩიქობავა 2006

K

კომპიუტერული პროგრამების (საოფისე, გრაფიკული და სხვა) ცოდნა

პროგრამების
დასახელება

კარგად დამაკმაყოფილებლად მწირედ

Ms-Windows/XP; Vista 
Ms-Word, 
Ms- Excel 
Poverprint 
Internetexsplorer 
Vizual  Basic 
Corel 
Adobe-photoshop 



8

danarTi

გამოქვეყნებული შრომების სია

1. უმუშევრობა საქართველოში: მიზეზები და დაძლევის გზები. ჟურნ. “ეკონომიკა” ¹4-6, 1995 წ.

2. პროპორციული გადასახადის გავლენა შრომის მიწოდებაზე, ჟურნ. “ეკონომიკა” ¹12, 1996 წ.  

3. უმუშევრობის ეკონომიკური დანაკარგები საქართველოში. ჟურნ. “ეკონომიკა”, ¹10-11, 1997 წ.

4. ეკონომიკურ რეფორმათა სტრატეგია და მაკროეკონომიკური პოლიტიკა პოსტსოციალისტურ
ქვეყნებში, სტრატეგიული განვითარების ცენტრის ბიულეტენი ¹54, 2001 წ.

5. მონეტარული რეგულირების სირთულეები გარდამავალ ეკონომიკაში, ჟურნ. “სოციალური
ეკონომიკა”, ივლისი-აგვისტო 2003 წ.

ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული შრომები

6. პროტექციონიზმის ნაციონალური ეკონომიკური სტრატეგია, ჟურნ. “საქართველოს ეკონომიკა”, 
სექტემბერი 2006 წ.

7. შერეული ეკონომიკის არსის გაგებისათვის, HESP Regionals seminar for excelence in teaching, 
International Conference, გამომც. “უნივერსალი” - 2008 წ.

8. ქრისტიანული რელიგია სასესხო კაპიტალზე პროცენტების შესახებ, კონფერენცია “ქრისტიანობა
და ეკონომიკა”, კონფერენციის მასალები, თსუ - 2008 წ.

9. ძლიერი სახელმწიფოებრივი ინსტიტუციონალური სისტემა – ნეკროეკონომიკური პრობლემების
დაძლევის გარანტი, ჟურნ. “ეკონომიკა და ბიზნესი” ¹3, თსუ გამომცემლობა – 2008 წ.

10. მოხმარების ფუნქციის შესახებ. საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის მასალების კრებული, პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 
თბილისი 2008 წ.

11. მაკროეკონომიკური რეგულირების თავისებურებები შერეულ ეკონომიკაში, გრ. რობაქიძის
სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომების კრებული, 2009 წ.

12. გლობალური ეკონომიკური კრიზისის მიზეზები და დაძლევის გზები (აშშ-ს მაგალითი), 
ამერიკათმცოდნეობის X საერთაშორისო კონფერენციის მასალები (კონფერენცია ჩატარდა 2009 

წლის 28-30 მაისს თსუ II კორპუსში).

13. ალტერნატიული ფულადი სისტემის შესახებ. ჟურნ. “ეკონომიკა და ბიზნესი” ¹4, თსუ
გამომცემლობა -2009 წ.

14. თანამედროვე ეკონომიკური კრიზისი - “დიდი დეპრესია - 2”. ჟურნ. “ეკონომიკა და ბიზნესი” ¹5, 

თსუ გამომცემლობა - 2009 წ.

15. წარმოებული ფასიანი ქაღალდების როლი გლობალურ ფინანსურ კრიზისში. ჟურნ. “ეკონომიკა
და ბიზნესი” ¹6, თსუ გამომცემლობა – 2009 წ.

16. ალტერნატიული ფულადი სისტემა, როგორც თანამედროვე სისტემური კრიზისის დაძლევის
საშუალება (მონოგრაფია). გამომცემლობა “ინტელექტი”, თბილისი 2009 წ.



9

17. ფინანსური მენეჯმენტი (სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ინტელექტი, თბილისი 2009 წ.

18. მაკროეკონომიკა (სახელმძღვანელო). საგამომცემლო სახლი “ინოვაცია”, თბილისი 2009 წ. 

19. თანამედროვე გლობალური ეკონომიკური კრიზისი ქრისტიანული თვალთახედვით, კონფერენცია
“ქრისტიანობა და ეკონომიკა”, კონფერენცია ჩატარდა თსუ, მაღლივი კორპ. აუდ. ¹206, 25.01.2010 

წ. კონფერენციის მასალები – 2010 წ. 

20. თანამედროვე გლობალური ეკონომიკური კრიზისი: მიზეზები, შედეგები, პერსპექტივები. ჟურნ. 
“ეკონომიკა და ბიზნესი” ¹2, თსუ გამომცემლობა – 2010 წ.

21. ეკონომიკური ზრდის ენდოგენური თეორიის ძირითადი კონცეფციის შესახებ. Hურნ. “ეკონომიკა
და ბიზნეს” ¹3, თსუ გამომცემლობა – 2010 წ.

22. ღირებულების შრომითი თეორია ქრისტიანული რელიგიის თვალსაზრისით. პაატა
გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
თემაზე “ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე”, 
კონფერენციის მასალების კრებული – 2010 წ.
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სამსახურებრივი გამოცდილება

		თარიღი

		1996 წლიდან დღემდე



		დამსაქმებელის დასახელება

		ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამსაქმებელის მისამართი

		თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი ¹1 



		საქმიანობის სფერო

		სასწავლო-სამეცნიერო



		თანამდებობა

		აკადემიური ლექტორი, 


2008 წლის 1 ოქტომბრიდან – ასისტენტ-პროფესორი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია-სემინარების ჩატარება შემდეგ საგნებში: 

· მაკროეკონომიკა, 

· საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა, 

· სახელმწიფო და ეკონომიკა, 

· პოსტკომუნისტური გარდამავალი პერიოდის მაკროეკონომიკა



		თარიღი

		2007-2008



		დამსაქმებელის დასახელება

		გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი “ალმა-მატერი”



		დამსაქმებელის მისამართი

		თბილისი, ჯ. ბაგრატიონის ქ. ¹6



		საქმიანობის სფერო

		სასწავლო-სამეცნიერო



		თანამდებობა

		აკადემიური ლექტორი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია-სემინარების ჩატარება შემდეგ საგნებში: 


· მაკროეკონომიკა, 


· ფინანსური მენეჯმენტი



		თარიღი

		1996-2000 



		დამსაქმებელის დასახელება

		საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი “თბილისი”



		დამსაქმებელის მისამართი

		თბილისი, ერისთავის ქ. ¹2



		საქმიანობის სფერო

		სასწავლო-სამეცნიერო



		თანამდებობა

		ლექტორი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია-სემინარების ჩატარება შემდეგ საგნებში:


· მაკროეკონომიკა,

· ფინანსური მენეჯმენტი



		თარიღი

		1998-2003



		დამსაქმებელის დასახელება

		ღია ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი



		დამსაქმებელის მისამართი

		თბილისი, დოლიძის ქ.¹1



		საქმიანობის სფერო

		სასწავლო-სამეცნიერო



		თანამდებობა

		ლექტორი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია-სემინარების ჩატარება შემდეგ საგნებში:


· ეკონომიკური თეორია,


· მაკროეკონომიკა



		თარიღი

		2001-2002



		დამსაქმებელის დასახელება

		თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამსაქმებელის მისამართი

		თბილისი, ქეთევან წამებულის ქ. ¹55



		საქმიანობის სფერო

		სასწავლო-სამეცნიერო



		თანამდებობა

		ლექტორი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია-სემინარების ჩატარება მაკროეკონომიკაში



		თარიღი

		2000-2004



		დამსაქმებელის დასახელება

		“მცირე აკადემია”



		დამსაქმებელის მისამართი

		თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი ¹17ა



		საქმიანობის სფერო

		სასწავლო-სამეცნიერო



		თანამდებობა

		ლექტორი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია-სემინარების ჩატარება შემდეგ საგნებში:


· მაკროეკონომიკა

· ფინანსური მენეჯმენტი



		თარიღი

		1999-2001



		დამსაქმებელის დასახელება

		ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო დეპარტამენტი



		დამსაქმებელის მისამართი

		თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი ¹84



		საქმიანობის სფერო

		ეკონომიკურ-სტატისტიკური კვლევა, ანგარიშგება, პროგნოზირება



		თანამდებობა

		სტატისტიკისა და პროგნოზირების სამმართველოს უფროსის მოადგილე



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		სტატისტიკური ანგარიშგების მომზადება, მიზნობრივი პროგრამების შედგენა, ტურიზმის დარგის ეკონომიკური კვლევა



		თარიღი

		2002 (თებერვალი-ივნისი)



		დამსაქმებელის დასახელება

		შემოსავლების სამინისტრო



		დამსაქმებელის მისამართი

		თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზირი ¹57



		საქმიანობის სფერო

		სასწავლო 



		თანამდებობა

		მთავარი სპეციალისტი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		სასწავლო პროცესების კოორდინატორი, ინსტრუქტორი 



		თარიღი

		2002-2007



		დამსაქმებელის დასახელება

		საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო



		დამსაქმებელის მისამართი

		თბილისი, ი.აბაშიძის ქ. ¹70



		საქმიანობის სფერო

		სასწავლო 



		თანამდებობა

		სასწავლო პროცესების მართვის სამმართველოს მთავარი სპეციალიტი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		სასწავლო პროცესების დაგეგმვა, ორგანიზება, ჩატარება. 





სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები 


(გამოქვეყნებული შრომების სია  წარმოადგინეთ დანართის სახით) 


		სამეცნიერო ხარისხი

		ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი



		აკადემიური წოდება

		ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი



		შრომების რაოდენობა

		18, მათ შორის ბოლო 5 წლის განმავლობაში - 13



		მ. შ. მონოგრაფია

		ალტერნატიული ფულადი სისტემა, როგორც თანამედროვე სისტემური კრიზისის დაძლევის საშუალება, გამომც. “ინტელექტი”, თბილისი - 2009 წ.



		     სახელმძღვანელო

		1.  მაკროეკონომიკა (სახელმძღვანელო, სრული კურსი), თანაავტორი, საგამომცემლო სახლი “ინოვაცია”, თბილისი - 2009 წ.

2.  ფინანსური მენეჯმენტი (სახელმძღვანელო), გამომც. “ინტელექტი”, თბილისი – 2009 წ.



		შრომების რაოდენობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში

		გამოქვეყნებული შრომების სია  წარმოადგინეთ დანართის სახით 

ix. დანართი



		სახელმწიფო, სამეცნიერო დარგობრივი პრემია

		





განათლება/ტრენინგი (დიპლომის/სერტიფიკატის ქსეროასლები წარმოადგინეთ დანართის სახით)

		თარიღი

		1986-1991



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		ივავე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი



		სპეციალობა

		შრომის ეკონომიკა



		დიპლომის /სერტიფიკატის ¹

		დიპლომი (წარჩინებით) TB-I   #084820



		კვალიფიკაცია

		ეკონომისტი



		თარიღი

		1991-1994



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ასპირანტურა 



		სპეციალობა

		მრეწველობისა და შრომის ეკონომიკა



		დიპლომის /სერთიფიკატის ¹

		ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი ¹001541



		კვალიფიკაცია

		ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი



		თარიღი

		1998





		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კომპიუტერული სისტემებისა და ქსელების კათედრასთან არსებული სასწავლო ცენტრი



		სპეციალობა

		კომპიუტერული საოფისე პროგრამები



		დიპლომის /სერთიფიკატის ¹

		სერტიფიკატი



		კვალიფიკაცია

		



		თარიღი

		2006



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		ფინანსთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი



		სპეციალობა

		კომპიუტერული საოფისე პროგრამები



		დიპლომის /სერთიფიკატის ¹

		სერტიფიკატი



		კვალიფიკაცია

		



		თარიღი

		2004



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		ფინანსთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი



		სპეციალობა

		ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები



		დიპლომის /სერთიფიკატის ¹

		სერტიფიკატი



		კვალიფიკაცია

		ბუღალტერი



		თარიღი

		2003



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		ფინანსთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი



		სპეციალობა

		ბიზნეს-ინგლისური



		დიპლომის /სერთიფიკატის ¹

		სერტიფიკატი



		კვალიფიკაცია

		



		თარიღი

		2002



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		ფინანსთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი



		სპეციალობა

		საგადასახადო კანონმდებლობა



		დიპლომის /სერთიფიკატის ¹

		USAID  KPMG Consulting Barents Group -ის სერტიფიკატი



		კვალიფიკაცია

		ინსტრუქტორი ფუსკალურ საკითხებში



		თარიღი

		2002



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		ფინანსთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი



		სპეციალობა

		ფისკალურ საკითხებში ინსტრუქტორთა მომზადების კურსები



		დიპლომის /სერთიფიკატის ¹

		USAID  KPMG Consulting Barents Group -ის სერტიფიკატი



		კვალიფიკაცია

		ინსტრუქტორი ფისკალურ საკითხებში



		თარიღი

		2006



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო



		სპეციალობა

		ზოგადი აუდიტი



		დიპლომის /სერთიფიკატის ¹

		სერტიფიკატი ზ¹4/159



		კვალიფიკაცია

		აუდიტორი





მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ბოლო 5 წლის განმავლობაში (მიუთითეთ მხოლოდ ის კონფერენციები, რომელთა მასალები ან/და თეზისები გამოქვეყნებულია)


		დასახელება და თარიღი

		საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა HESP-ის პროგრამის `Social Economic Consequenes of Corruption, Property rights violation and tax evetion in NIS – Approach in research and teaching~-ის ფარგლებში ქ. თბილისში, 2008 წლის 27-28 იანვარს.



		მოხსენების სათაური

		შერეული ეკონომიკის არსის გაგებისათვის



		თქვენი როლი

		ნაშრომის ავტორი, მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		სამეცნიერო კონფერენცია “რელიგია და ქრისტიანობა”,


გაიმართა 2008 წლის 31 მაისს, უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსში



		მოხსენების სათაური

		ქრისტიანული რელიგია სასესხო კაპიტალზე პროცენტების შესახებ



		თქვენი როლი

		ნაშრომის ავტორი, მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი 2008 წ.



		მოხსენების სათაური

		მოხმარების ფუნქციის შესახებ



		თქვენი როლი

		ნაშრომის ავტორი, მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		სსიპ – სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, 2009 წლის მაისი



		მოხსენების სათაური

		თანამედროვე ეკონომიკური კრიზისის მიზეზები



		თქვენი როლი

		ნაშრომის ავტორი, მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		ამერიკისმცოდნეობის X საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 


გაიმართა 2009 წლის 28-30 მაისს, უნივერსიტეტის II კურპუსში



		მოხსენების სათაური

		გლობალური ეკონომიკური კრიზისის არსი და დაძლევის გზები 


(აშშ-ს მაგალითი)



		თქვენი როლი

		ნაშრომის ავტორი, მომხსენებელი





სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)


		გრანტის დასახელება

		“ეკოტურიზმის განვითარების პერსპექტივები დიდი კავკასიონის ჭაუხის მასივის რაიონში” და  “GRANT AGREEMENT IN SUPPORT OF PROJECT IMPLEMENTATION IN THE FIELD OF BIODIVERSITY PROTECTION”



		დონორი ორგანიზაცია

		ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი (WWF)



		თარიღი/ვადები

		2005 წლის 1 აპრილიდან 2006 წლის 1 თებერვლამდე



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		ძირითადი შემსრულებელი 



		გრანტის საერთო თანხა

		19 500 აშშ დოლარი



		გრანტის დასახელება

		ეკონომიკის საზოგადოებრივი სექტორის ოპტიმალური  


დეცენტრალიზაციის სტრატეგია 



		დონორი ორგანიზაცია

		საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი



		თარიღი/ვადები

		2008-2009



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		ძირითადი შემსრულებელი



		გრანტის საერთო თანხა

		46 794 ლარი



		გრანტის დასახელება

		საქართველოს მთავრობისა და გაეროს განვითარების (UNDP) პროგრამის პროექტი - “საქართველოს საფინანსო სისტემის მოდერნიზება”



		დონორი ორგანიზაცია

		UNDP



		თარიღი/ვადები

		2003-2007



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		ძირითადი შემსრულებელი, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის მოხელეთა  ტრეინინგების კურსების ინსტრუქტორი



		გრანტის საერთო თანხა

		150 000 ლარი



		გრანტის დასახელება

		სოციალური პროგრამების ოპტიმალური დეცენტრალიზაციის სტრატეგია და მექანიზმები



		დონორი ორგანიზაცია

		რუსთაველის ფონდი



		თარიღი/ვადები

		2010



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		ძირითადი შემსრულებელი



		გრანტის საერთო თანხა

		47940 ლარი



		გრანტის დასახელება

		ინსტიტუციური სფეროს ნეკროეკონომიკური პროცესები და მისი დაძლევის ძირითადი სტრატეგია



		დონორი ორგანიზაცია

		რუსთაველის ფონდი



		თარიღი/ვადები

		2010



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		ძირითადი შემსრულებელი



		გრანტის საერთო თანხა

		42 780 ლარი





სამეცნიერო საზოგადოებების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების, საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა

		რომელი სამეცნიერო საზოგადოების (აკადემიის) ნამდვილი წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი



		



		რომელი სამეცნიერო საბჭოს წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი



		



		რომელი კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი



		



		რომელი წიგნის/კრებულის რედაქტორი, რეცენზენტი ხართ



		თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაკროეკონომიკის კათედრის სტუდენტური კონფერენციის მასალების კრებულის რეცენზენტი



		სტუდენთა რომელი სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელი ხართ/იყავით



		



		რომელ სალექციო კურსებს კითხულობთ/კითხულობდით (სრული ჩამონათვალი)




		მაკროეკონომიკა, საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა, სახელმწიფო და ეკონომიკა, ფინანსური მენეჯმენტი



		საზღვარგარეთ რომელ უნივერსიტეტში ყოფილხართ მიწვეული და რა სალექციო კურსებს კითხულობდით



		გაეროს ბავშვთა დაცვის ფონდის (UNICEF) დაფინანსებით საქართველოს პარლამენტის წევრებს 2008 წლის 27 ოქტომბერიდან 11 ნოემბრამდე ჩავუტარე ტრეინინგი მაკროეკონომიკასა და საჯარო ფინანსებში 





ენების ცოდნა (შესაბამის გრაფებში ჩაწერეთ: კარგად, დამაკმაყოფილებლად, მწირად)


		მშობლიური ენა

		ქართული



		უცხო ენა

		რუსული

		ინგლისური

		გერმანული

		ფრანგული



		კითხვა

		კარგად

		კარგად

		

		



		წერა

		კარგად

		კარგად

		

		



		მეტყველება

		კარგად

		კარგად

		

		





ოჯახური მდგომარეობა -

ოჯახის წევრები

		ოჯახის წევრები

		სახელი

		გვარი

		დაბადების წელი

		პროფესია



		მეუღლე

		სოფიკო

		დანელია

		1981

		მედდა



		შვილი

		ელენე

		ჩიქობავა

		2006

		





K

კომპიუტერული პროგრამების (საოფისე, გრაფიკული და სხვა) ცოდნა

		პროგრამების დასახელება

		კარგად

		დამაკმაყოფილებლად

		მწირედ



		Ms-Windows/XP; Vista 

		(

		

		



		Ms-Word,

		(

		

		



		Ms- Excel

		(

		

		



		Poverprint

		(

		

		



		Internetexsplorer

		(

		

		



		Vizual  Basic

		(

		

		



		Corel

		(

		

		



		Adobe-photoshop

		(

		

		





danarTi


გამოქვეყნებული შრომების სია

1. უმუშევრობა საქართველოში: მიზეზები და დაძლევის გზები. ჟურნ. “ეკონომიკა” ¹4-6, 1995 წ.

2. პროპორციული გადასახადის გავლენა შრომის მიწოდებაზე, ჟურნ. “ეკონომიკა” ¹12, 1996 წ.  

3. უმუშევრობის ეკონომიკური დანაკარგები საქართველოში. ჟურნ. “ეკონომიკა”, ¹10-11, 1997 წ.

4. ეკონომიკურ რეფორმათა სტრატეგია და მაკროეკონომიკური პოლიტიკა პოსტსოციალისტურ ქვეყნებში, სტრატეგიული განვითარების ცენტრის ბიულეტენი ¹54, 2001 წ.

5. მონეტარული რეგულირების სირთულეები გარდამავალ ეკონომიკაში, ჟურნ. “სოციალური ეკონომიკა”, ივლისი-აგვისტო 2003 წ.

ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული შრომები

6. პროტექციონიზმის ნაციონალური ეკონომიკური სტრატეგია, ჟურნ. “საქართველოს ეკონომიკა”, სექტემბერი 2006 წ.

7. შერეული ეკონომიკის არსის გაგებისათვის, HESP Regionals seminar for excelence in teaching, International Conference, გამომც. “უნივერსალი” - 2008 წ.

8. ქრისტიანული რელიგია სასესხო კაპიტალზე პროცენტების შესახებ, კონფერენცია “ქრისტიანობა და ეკონომიკა”, კონფერენციის მასალები, თსუ - 2008 წ.

9. ძლიერი სახელმწიფოებრივი ინსტიტუციონალური სისტემა – ნეკროეკონომიკური პრობლემების დაძლევის გარანტი, ჟურნ. “ეკონომიკა და ბიზნესი” ¹3, თსუ გამომცემლობა – 2008 წ.

10. მოხმარების ფუნქციის შესახებ. საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბილისი 2008 წ.

11. მაკროეკონომიკური რეგულირების თავისებურებები შერეულ ეკონომიკაში, გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ნაშრომების კრებული, 2009 წ.

12. გლობალური ეკონომიკური კრიზისის მიზეზები და დაძლევის გზები (აშშ-ს მაგალითი), ამერიკათმცოდნეობის X საერთაშორისო კონფერენციის მასალები (კონფერენცია ჩატარდა 2009 წლის 28-30 მაისს თსუ II კორპუსში).

13. ალტერნატიული ფულადი სისტემის შესახებ. ჟურნ. “ეკონომიკა და ბიზნესი” ¹4, თსუ გამომცემლობა -2009 წ.

14. თანამედროვე ეკონომიკური კრიზისი - “დიდი დეპრესია - 2”. ჟურნ. “ეკონომიკა და ბიზნესი” ¹5, თსუ გამომცემლობა - 2009 წ.

15. წარმოებული ფასიანი ქაღალდების როლი გლობალურ ფინანსურ კრიზისში. ჟურნ. “ეკონომიკა და ბიზნესი” ¹6, თსუ გამომცემლობა – 2009 წ.

16. ალტერნატიული ფულადი სისტემა, როგორც თანამედროვე სისტემური კრიზისის დაძლევის საშუალება (მონოგრაფია). გამომცემლობა “ინტელექტი”, თბილისი 2009 წ.


17. ფინანსური მენეჯმენტი (სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ინტელექტი, თბილისი 2009 წ.


18. მაკროეკონომიკა (სახელმძღვანელო). საგამომცემლო სახლი “ინოვაცია”, თბილისი 2009 წ. 

19. თანამედროვე გლობალური ეკონომიკური კრიზისი ქრისტიანული თვალთახედვით, კონფერენცია “ქრისტიანობა და ეკონომიკა”, კონფერენცია ჩატარდა თსუ, მაღლივი კორპ. აუდ. ¹206, 25.01.2010 წ. კონფერენციის მასალები – 2010 წ. 

20. თანამედროვე გლობალური ეკონომიკური კრიზისი: მიზეზები, შედეგები, პერსპექტივები. ჟურნ. “ეკონომიკა და ბიზნესი” ¹2, თსუ გამომცემლობა – 2010 წ.

21. ეკონომიკური ზრდის ენდოგენური თეორიის ძირითადი კონცეფციის შესახებ. Hურნ. “ეკონომიკა და ბიზნეს” ¹3, თსუ გამომცემლობა – 2010 წ.

22. ღირებულების შრომითი თეორია ქრისტიანული რელიგიის თვალსაზრისით. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე “ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე”, კონფერენციის მასალების კრებული – 2010 წ.


Ciqobava





malxazi





borisis Ze








PAGE  

9



