
ინგა ბალარჯიშვილი 

 

ეკონომიკის დოქტორი 

 თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

email:    inga.balarjishvili@tsu.ge ,  ingabal666@yahoo.com 

ტელ:  555453252 (მობ.),  2304557 (სამსახური), 2732882 (ბინა) 

 

განათლება:  

• 1990-1993წწ. _ თსუ ასპირანტურა; 

• 1985-1990წწ. _ თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი; 

• 1974-1985წწ. _ გურჯაანის 3-ე საშუალო სკოლა. 

 

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი: 

1995 წ. - ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (ეკონომიკის დოქტორი) (08.00.01), 

დისერტაციის თემა - „კონკურენცია საბაზრო ურთიერთობათა სისტემაში და მისი ფორმირების 

თავისებურებანი გარდამავალი პერიოდის საქართველოს ეკონომიკაში“.   

 

პროფესიული საქმიანობა: 

 2012 წლის სექტემბრიდან დღემდე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკის პრინციპების 

მიმართულება, ასოცირებული პროფესორი;  

•     2010-2012  წწ. - საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, 

ეკონომიკისა და ბიზნესის სკოლა, ასოცირებული პროფესორი;  

•     2009-2010 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

 ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკის პრინციპების მიმართულება, მიწვეული 

პროფესორი; 

•     2006-2009წწ. -  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკის პრინციპების 

მიმართულება, ასოცირებული პროფესორი;  

•     2002-2006 წწ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ეკონომიკის  ფაკულტეტი,  ეკონომიკური თეორიის კათედრა, დოცენტი; 

•     1999-2002 წწ. - პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკურ-ჰუმანიტარული ინსტიტუტი, 

ეკონომიკურ მეცნიერებათა კათედრა, დოცენტი; 

•     1996-1999 წწ. - თბილისის ბიზნესის ინსტიტუტი, ეკონომიკურ დისციპლინათა კათედრა, 

დოცენტი; 

 1994-1996 წწ. - გურჯაანის სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, მასწავლებელი.  

 

სამეცნიერო პუბლიკიაციები: 

მონოგრაფიები: 

mailto:inga.balarjishvili@tsu.ge
mailto:ingabal666@yahoo.com


 ინგა ბალარჯიშვილი. ინსტიტუციური ეკონომიკა და განუსაზღვრელობის შემცირების 

ეფექტები. თბილისი, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2005; 

 ინგა ბალარჯიშვილი. დანაშაულის და სასჯელის ეკონომიკა: თეორიული მემკვიდრეობა და 

თანამედროვე პრობლემები. „ინოვაცია“, 2010. 

 

სტატიები  (ბოლო 7 წლის განმავლობაში): 

 ი. ბალარჯიშვილი. „ინსტიტუტები როგორც საზოგადოებრივი და „კლუბური“ დოვლათი: 

ელიტური ტრანსფორმაციის გაკვეთილები საქართველოში“. “ეკონომიკისა და 

ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები“//საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის სახელობის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი. თბილისი, 2014;  

 ი. ბალარჯიშვილი. “რაციონალური არჩევანის პრობლემა პოსტსაბჭოთა  პოლიტიკურ 

ბაზრებზე”. ჟურნ. „ეკონომიკა და ბიზნესი“, #6, 2013. 

 ი. ბალარჯიშვილი. „QWERTY- ეკონომიკა :  ნირვანა თუ რეალობა?“ ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“, #6, 2012; 

 ი. ბალარჯიშვილი. „სამოქალაქო საზოგადოების ეკონომიკური ასპექტები“. სამეცნიერო, 

ანალიტიკურ-პრაქტიკული ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, სექტემბერი, 2011; 

 ი. ბალარჯიშვილი. „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საზოგადოებრივი 

ხელშეკრულების პარამეტრების ცვლილება“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  - 

„მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო“ -მასალები. საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, 

სპეციალური ნომერი (1), 2011; 

 ი. ბალარჯიშვილი. „პოსტრევოლუციური საქართველო: კორუფციის ბაზარი და მოთხოვნა 

დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე“. რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი 

„ახალი ეკონომისტი“, #2, 2009; 

 ი. ბალარჯიშვილი. „ნდობა როგორც ინსტიტუციური ფაქტორი“. ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“, #1, 2009; 

 ი. ბალარჯიშვილი. „ინსტიტუციური ტრანსფორმაციის ბარიერული ხასიათი - 

ტრანსპლანტაცია თუ ევოლუცია“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი „ეკონომიკა და ბიზნესი“, #1, 2008.  

 

წაკითხული სასწავლო კურსები: 

მიკროეკონომიკის პრინციპები, მაკროეკონომიკის პრინციპები, ინსტიტუციური ეკონომიკა, 

ევოლუციური ეკონომიკა, მიკროეკონომიკა, მაკროეკონომიკა, საერთაშორისო კონკურენცია, 

მენეჯერული ეკონომიკა. 

 

ენები:   ქართული, რუსული, ფრანგული.  


