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არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო ბიზნესის კათედრის ასოც. 

პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი (1994 წ.),  ტექნიკის მეცნიერებათა 

კანდიდატი (1979 წ.). 1997 წელს მიენიჭა პროფესორის წოდება.  

2011–2013 წწ. იყო თსუტურიზმის საერთაშორისო სკოლის ხარისხის 

უზრუნველყოფისა და სამეცნიერო კვლევების ცენტრის უფროსი;  

2010-2011 წწ. - თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ექსპერტი;  

2009-2010 წწ. –საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტის 

პროფესორი, სასწავლო პროცესის მართვისა და სამეცნიერო საქმიანობის 

კოორდინაციის სამსახურის უფროსი, საბაკალავრო პროგრამების ხელმძღვანელი 

სპეციალობებში „მენეჯმენტი და ადმინისტრირება“ და  „ბიზნესის ორგანიზაცია და 

მართვა“;  

2007–2009 წწ. – ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე; 

2006-2009 წწ. –  თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო 

ეკონომიკის კათედრის ხელმძღვანელი, პროფესორი, სადოქტორო და სამაგისტრო 

პროგრამების ხელმძღვანელი სპეციალობაში “საერთაშორისო ეკონომიკური 

ურთიერთობები“, საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი სპეციალობაში “ეკონომიკა“; 

 1999 წელს თსუ საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტზე  მისი 

ხელძღვანელობით ჩამოყალიბდა საერთაშორისო ბიზნესის კათედრა. ამ კათედრას იგი 

ხელმძღვანელობდა 1999-2006 წწ. (2001 წელს თსუ დიდი საბჭოს გადაწყვეტილებით 

კათედრას ეწოდა საერთაშორისო ბიზნესისა და საგარეო ვაჭრობის ეკონომიკის 

კათედრა); 

მონაწილეობდა საერთაშორისო ბიზნესის ფაკულტეტზე დისტანციური 

სწავლების დანერგვაში, ხელმძღვანელობდა საბაკალავრო პროგრამას სპეციალობაში 

“საერთაშორისო ბიზნესი და საგარეო ვაჭრობა“, სამაგისტრო პროგრამებს 

სპეციალობებში “საერთაშორისო ბიზნესი“ და “ბიზნესის ადმინისტრირება“, 

ასპირანტურის პროგრამას სპეციალობაში “მსოფლიო ეკონომიკა (საერთაშორისო 

ბიზნესი)’’; 

 1998-2004 წწ. იყო თსუ საერთაშორისო ეკონომიკისა და ეკონომიკურ 

მოძღვრებათა ისტორიის კათედრის პროფესორი;  

1995-1998 წწ. - თსუ კომერციის ფაკულტეტის საქონელმიმოქცევის ეკონომიკისა 

და მარკეტინგის კათედრის პროფესორი;  



1984-1995 წწ. – თსუ ვაჭრობის ეკონომიკისა და საქონელმცოდნეობის 

ფაკულტეტის ვაჭრობისა და მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების კათედრის 

დოცენტი;  

1979-1984 წწ. სსრკ ვაჭრობის სამინისტროს მოთხოვნისა და კონიუნქტურის 

შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საქართველოს ფილიალის უფროსი 

მეცნიერ-თანამშრომელი;  

1994 წ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცილების, ამინომჟავებისა და 

კვების პროდუქტების ანალოგების დარგობრივი ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერ-

თანამშრომელი.  

არის თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სადისერტაციო  საბჭოს 

წევრი,იყო თსუ დიდი საბჭოსა და პროფესორთა საბჭოს წევრი, ეკონომიკის დარგის 

სადისერტაციო საბჭოების წევრი სპეციალობებში “ეკონომიკის ისტორია. მსოფლიო 

ეკონომიკა“, “საქონელმიმოქცევის ეკონომიკა“, თსუ საერთაშორისო ბიზნესის 

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.  

გამოქვეყნებული აქვს 150-ზე მეტი ნაშრომი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ 

ენებზე, მათ შორისაა მონოგრაფიები: „საერთაშორისო ტურისტული ბიზნესი 

გლობალურ ეკონომიკაში“ (2012წ.), „საერთაშორისო ეკონომიკისა და ბიზნესის 

აქტუალური საკითხები“ (2009 წ.), „მასობრივი კვება საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ 

პერიოდში“ (1994 წ.); სახელმძღვანელოები და დამხმარე სახელმძღვანელოები: 

„საერთაშორისო ტურიზმი“ (2012 წ.), „ტურიზმის ეკონომიკა“ (2012 წ.), “საერთაშორისო 

ბიზნესის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი საფუძვლები“ (2006 წ.), 

„ინტელექტუალური კაპიტალი და ტექნოლოგიების საერთაშორისო გადაცემა“ (2004 წ.), 

“ოფშორული ბიზნესი“ (2003 წ.), “საერთაშორისო ბიზნესი“ (1998 წ.), “საერთაშორისო 

სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები“ (1997 წ.), რომელიც  საქართველოს 

განათლების სამინისტრომ 1997 წელს დაამტკიცა სახელმძღვანელოდ უმაღლესი 

სასწავლებლების სტუდენტებისათვის, “ვაჭრობის ეკონომიკა“ (1995 წ.), “ვაჭრობის 

ორგანიზაცია ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებში“ (1994 წ.). არის აგრეთვე 9 

სახელმძღვანელოსა და დამხმარე სახელმძღვანელოს თანაავტორი. 

ხელმძღვანელობდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

გრანტით დაფინანსებულ პროექტს “ბიზნესის ორგანიზაციის სპეციფიკური კულტურა 

გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში“. მისი მონაწილეობით შექმნილია 

USAID/CAUCASUS-ის გრანტით დაფინანსებული სახელმძღვანელოები “ბიზნესის 

სამართლის საფუძვლები“ და “კორპორაციული და სავაჭრო სამართალი“.  

კითხულობს ლექციების კურსებს „საერთაშორისო ბიზნესი“ და “საერთაშორისო 

ვაჭრობა“.  სხვადასხვა წლებში კითხულობდა ლექციების კურსებს: „საერთაშორისო 

ტურიზმი“, „ტურიზმის ეკონომიკა“, “ბიზნესის საფუძვლები“, “გლობალური ბიზნესი“,   

„გლობალური ბიზნესის გარემო“, “გლობალური ეკონომიკა“, “ევროკავშირის 

ეკონომიკური ურთიერთობები“და სხვა. 

არის საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო შრომების 

“საერთაშორისო ბიზნესი“ მთავარი რედაქტორი, ჟურნალის “ბიზნესი და მენეჯმენტი“ 

სამეცნიერო რედაქტორი, ამერიკული ჟურნალის Journal of US-China Public 

Administrationრეცენზენტი;  მეცნიერების, ინჟინირინგისა და ტექნოლოგიის მსოფლიო 

აკადემიის სამეცნიერო და ტექნიკური კომიტეტისა და სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში, მენეჯმენტის საერთაშორისო აკადემიის 

(მოსკოვი) და საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, ანდჰრას 

უნივერსიტეტის (ინდოეთი, ვიშაქაპატნამი) სადოქტორო დისერტაციების ექსპერტი.  



მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა საერთაშორისო კონფერენციებში 

აზერბაიჯანში, ბელორუსში, ბულგარეთში, იაპონიაში, ირანში, ლატვიაში, 

მოლდავეთში, პოლონეთში, რუსეთში, საფრანგეთში, სამხრეთ კორეაში, უკრაინაში, 

ჩეხეთის რესპუბლიკაში, ჩინეთსა და სხვა ქვეყნებში.  

მისი ხელმძღვანელობით დაცულია 10 სადოქტორო დისერტაცია და 40-ზე მეტი 

სამაგისტრო ნაშრომი.  

 ნაყოფიერი სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობისათვის დაჯილდოებულია 

ღირსების ორდენით. 
 


