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CURRICULUM VITAE  
                                                                                                                                

             გვარი                              სახელი                              მამის სახელი

კაკულია ნაზირა ბოჩიას ასული

დაბადების თარიღი და ადგილი:   14.10.68 წ. ქ. სოხუმი

  

სამუშაო ადგილი;   

მისამართი: თბილისი, ჭავჭავაძის. ¹1

ტელ.                   ვებ გვერდი:

ფაქსი:                                   ელ. ფოსტა:

საცხოვრებელი ადგილი

მისამართი: თბილისი, ქეთევან წამებულის ქ. ¹67ა, ბინა 60

ტელ:    მობილური: 899 16-05-02

ფაქსი:                        ელ. Fფოსტა: nazira_kakulia@yahoo.co.uk

სამსახურებრივი გამოცდილება

თარიღი 2007 წლიდან დღემდე

დამსაქმებელის დასახელება თსუ

დამსაქმებელის მისამართი i. ჭავჭავაძის პრ. ¹1

საქმიანობის სფერო მაკროეკონომიკის ლექტორი

თანამდებობა მაკროეკონომიკის კათედრის ასისტენტ-პროფესორი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

თარიღი 1988 წლიდან 2006 წლამდე

დამსაქმებელის დასახელება თსუ სოხუმის ფილიალის  “წარმოების ეკონომიკისა და მართვის”
კათედრა

დამსაქმებელის მისამართი თბილისი, ჯიქიას ქ. ¹10

საქმიანობის სფერო ეკონომიკა

თანამდებობა უფროსი მასწავლებელი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები სალექციო კურსის ჩატარება

თარიღი 2000 წლიდან 2001 წლამდე

დამსაქმებელის დასახელება საერთაშორისო საფინანსო კონრპორაცია (IFC) და ჩიკაგოს ბანკი
(Shorebank)

დამსაქმებელის მისამართი თბილისი, თაბუკაშვილის 25

საქმიანობის სფერო დაკრედიტება

თანამდებობა ერთობლივი პროგრამის ექსპერტი (კრედიტ-ოფიცერი) საკრედიტო
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საკითხებში
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები საკრედიტო პორტფელის მონიტორინგი

თარიღი 1993 წლიდან დღემდე

დამსაქმებელის დასახელება საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ.გუგუშვილის სახელობის
ეკონომიკის ინსტიტუტის

დამსაქმებელის მისამართი თბილისი, ქიქოძის ¹14

საქმიანობის სფერო მიკროეკონომიკა

თანამდებობა უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ეკონომიკური პრობლემების დამუშავება

თარიღი 1989 წლიდან 1991 წლამდე

დამსაქმებელის დასახელება საქართველოს საგეგმო კომიტეტთან არსებული სახალხო მეურნეობის
ეკონომიკის, დაგეგმვისა და მართვის სამეცნიერო კვლევითი
ინსტიტუტი (სმედსი)

დამსაქმებელის მისამართი საქართველო, სოხუმი, ეშერა

საქმიანობის სფერო ეკონომიკა

თანამდებობა უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ეკონომიკური პრობლემების დამუშავება

შეთავსება (ამჟამად გაქვთ თუ არა სხვა ანაზღაურებადი სამსახური)

მუშაობის დაწყების თარიღი 2003 წლის სექტემბრიდან დღემდე

დამსაქმებელის დასახელება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამსაქმებელის მისამართი ჯიქიას 10

საქმიანობის სფერო ლექცია- სემინარების ცატარება

თანამდებობა

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები

სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

აკადემიური წოდება

შრომების რაოდენობა 33
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მ. შ. მონოგრაფია

     სახელმძღვანელო ჩემი თანაავტორობით მომზადდა სახელმძღვანელო
“მაკროეკონომიკაში”, რომელიც გამოიცა ა./წ ივნისში.

შრომების რაოდენობა ბოლო 5 წლის
განმავლობაში

გამოქვეყნებული შრომების სია  წარმოადგინეთ დანართის სახით

სახელმწიფო, სამეცნიერო დარგობრივი
პრემია

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

თარიღი 1998.01.09-დან   0988.25.05-მდე

დაწესებულება (ფაკულტეტი) აფხ. ა.მ.გორკის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სპეციალობა სახალხო მეურნეობის დაგეგმვა

დიპლომის/სერტიფიკატის N HB #067195

კვალიფიკაცია ეკონომისტი

თარიღი 1986-დან  1988–მდე

დაწესებულება (ფაკულტეტი) აფხ. ა.მ.გორკის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სპეციალობა ინგლისური ენა და ლიტერატურა (მეორადი)

დიპლომის/სერტიფიკატის N 2453

კვალიფიკაცია ინგლისური ენის სპეციალისტი

თარიღი 1990-დან   1993-მდე

დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქ. მეცნ. აკადემია ა.გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი

სპეციალობა მრეწველობის ეკონომიკის სპეც. ასპირანტურა

დიპლომის/სერტიფიკატის N

კვალიფიკაცია დისერტანტი

თარიღი 1997.08.08-დან  1997.28.11-მდე

დაწესებულება (ფაკულტეტი) მ.ლომონოსოვის სახ. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სპეციალობა მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდის მიერ მოწყობილი სტაჟირება
“საბაზრო ეკონომიკის პრობლემების” შესახებ (EDI)

დიპლომის/სერტიფიკატის N სერტიფიკატი

კვალიფიკაცია

თარიღი 1998.02.03-დან   1988.11.06-მდე

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ვენის გაერთიანებული უნივერსიტეტი
JOINT VIENA INSTITUTE (JVI) 

სპეციალობა ტრენინგი საგადასახადო პრობლემებთან დაკავშირებით

დიპლომის/სერტიფიკატის N სერტიფიკატი

კვალიფიკაცია

თარიღი 2000.05.08-დან   2001.11.02-მდე

დაწესებულება (ფაკულტეტი) შორბანკი (ჩიკაგო) – USAID (აშშ) – IFC “საქართველოს ბანკი” 
(ერთობლივი პროგრამა)
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სპეციალობა კრედიტ ოფიცერი

დიპლომის/სერტიფიკატის N Shorebank Advisory Services

კვალიფიკაცია საერთაშორისო ექსპერტი საფინანსო საკითხებში

თარიღი 2006 2 ოქტომბერი

დაწესებულება (ფაკულტეტი) პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი

სპეციალობა მაკროეკონომიკა, რეგიონული ეკონომიკა

დიპლომის/სერტიფიკატის N ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (08.00.03)

კვალიფიკაცია

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

დასახელება და თარიღი 2004წწ. თსუ სოხუმის ფილიალი. საქართველოს V რესპუბლიკური
კონფერენცია

მოხსენების სათაური

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა IV 

საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი 2006

მოხსენების სათაური ახალი ინსტიტუციონალური თეორიისა და საზოგადოებრივი
არჩევანის თეორიების როლი პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის
პირობებში

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი ბათუმის კონფერენცია, 2007წ.

მოხსენების სათაური მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები
რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ბიზნესი და
საყოველთაო კეთოლდღეობა” (თსუ)  2008წ, 16 მაისი

მოხსენების სათაური “ნეკროეკონომიკურ პროცესთა აღმოფხვრის გავლენა დასაქმების
დონის ზრდაზე საქართველოში”

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო პრაქტიკული
კონფერენცია თემაზე:საქართველოს სოციალურ- ეკონომიკური
განვითარების აქტუალური პრობლემები.2008 წელი.19-21 მაისი.

მოხსენების სათაური ინსტიტუციონალური პრობლემები და ნეკროეკონომიკა.

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.საქართველოს ეკონომისტთა
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ეკონომიკური
განვითარების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე.  2008 
წელი.25 დეკემბერი.

მოხსენების სათაური ნეკროეკონომიკურ პრობლემათა დაძლევის შესაძლებლობანი
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პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის პირობებში.

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან  65-ე  
წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეკონომისტთა
სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ეკონომიკური
განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე. 2009 წლის 2 

ივლისი
მოხსენების სათაური ნეკროეკონომიკური ფაქტორების მოდელირების არსი.

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი. ინოვაციების ცენტრი.მსოფლიო ფინანსური კრიზისი
და საქართველო.საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია.სამეცნიერო შრომების კრებული.თბილისი 2009წელი. 6 
ივნისი.

მოხსენების სათაური ბიზნეს-გარემოს ფაქტორების გავლენა ფირმის საქმიანობის
შედეგიანობაზე და მისი როლი  ნეკრო საწარმოების  აღმოფხვრის
ღონისძიებათა სისტემაში.

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.ამერიკის შეწავლის ცენტრი. ამერიკის სესწავლის
საქართველოს ასოციაცია. ამერიკისმცოდნეობის X ყოველწლიური  
საერთაშორისო კონფერენცია: ამერიკული დემოკრატიის
გამოცდილება. 2009 წელი. 28-30 მაისი.

მოხსენების სათაური ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა კრიზისის პერიოდში.

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აკადემიური პერსონალის
სამეცნიერო კონფერენცია .2009.წ. პრილი-მაისი.

მოხსენების სათაური მაკროეკონომიკური  მოდელირების არსი ნეკროეკონომიკური
პროცესების შესწავლის პროცესში

თქვენი როლი მომხსენებელი

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)
გრანტის დასახელება “საბაზრო ეკონომიკის თვისობრივი ანალიზის მეთოდოლოგია”
დონორი ორგანიზაცია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია
თარიღი/ვადები 2004 – 2005წწ. (ორწლიანი გრანტი)
თქვენი როლი/თანამდებობა შემსრულებელი
გრანტის საერთო თანხა “საბაზრო ეკონომიკის თვისობრივი ანალიზის მეთოდოლოგია”
გრანტის დასახელება ინსტიტუციური სფეროს ნეკროეკონომიკური პროცესები და მისი

დაძლევის ძირითადი სტრატეგია
დონორი ორგანიზაცია რუსთაველის ფონდი
თარიღი/ვადები 2009-2010

თქვენი როლი/თანამდებობა პროექტის ხელმძღვანელი (წარდგენილია)
გრანტის საერთო თანხა
გრანტის დასახელება
დონორი ორგანიზაცია
თარიღი/ვადები
თქვენი როლი/თანამდებობა
გრანტის საერთო თანხა
გრანტის დასახელება
დონორი ორგანიზაცია
თარიღი/ვადები
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თქვენი როლი/თანამდებობა
გრანტის საერთო თანხა
გრანტის დასახელება
დონორი ორგანიზაცია
თარიღი/ვადები
თქვენი როლი/თანამდებობა
გრანტის საერთო თანხა

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

1. ქართველ ეკონომისტთა რეტროსპექტივა, 2001. 
სტუდენტური კონფერენცია – ორგანიზატორი

2. ნ.ნიკოლაძე – ქართველი მეცენატი, 2004, 
(სტუდენტური კონფერენცია)- ორგანიზატირი.

3. 1998-2003 წლების რესპუბლიკური კონფერენციების
ერთ-ერთი ორგანიზატორი სოხუმის უნივერსიტეტში

რომელი წიგნის/კრებულის რედაქტორი, 
რეცენზენტი ხართ

1. თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის
მაკროეკონომიკის კათედრის სტუდენტური
კონფერენციის მასალების კრებულის ერთ-ერთი
რედაქტორი.

2. რეცენზენტი .Mმ. ჭანიას წიგნის -  ეკონომიკური
ზრდისა და სავალუტო უსაფრთხოების ზოგიერთი
საკითხები.2009წელი.გამომცემლობა ”უნივერსალი”. 

3. რეცენზენტი.Pი. პაპასქუა – პოსტრევოლუციური
აქცენტები საქართველოს ეკონომიკაში. 
2009წ.გამომცემლობა ”ინოვაცია”

4. ჟურნალი “ბიზნესი და კანონმდებლობის”
რედკოლეგიის წევრი 2009 წლის აპრილიდან

5. ჟურნალი “ეკონომისტი” (პ. გუგუშვილის ეკონომიკის
ინსტიტუტი) რედკოლეგიის წევრი.

სტუდენთა რომელი სამეცნიერო წრის
ხელმძღვანელი ხართ/იყავით

1. სტუდენტ-ეკონომისტთა სამეცნიერო საზოგადოების
დამფუძნებელი, თსუ სოხუმის ფილიალი, 2000-2004

2. თსუ სოხუმის ფილიალის ეკონომიკის ფაკულტეტის
სტუდენტთა სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელი, 1999-
2006 წწ. 

3. თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე
შექმნილი “მაკროეკონომისტთა კლუბის” ერთ-ერთი
დამფუძნებელი.

რომელ სალექციო კურსებს
კითხულობთ/კითხულობდით (სრული
ჩამონათვალი)

მიკროეკონომიკა, მაკროეკონმომიკა, 
ინსტიტუციონალური ეკონომიკა, ეკონომიკური
ტრანსფორმაციის მაკროეკონომიკური ანალიზი, 
ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება, საჯარო
ფინანსები.

საზღვარგარეთ რომელ უნივერსიტეტში
ყოფილხართ მიწვეული და რა სალექციო კურსებს
კითხულობდით

გაერო-ს დაფინანსებით ჩავატარე ტრეინინგი
საქართველოს პარლამენტში პარლამენტის წევრებისა
და აპარატის თანამშრომლებისთვის “სოციალურ
ეკონომიკაში” 13-27 ივლისი, 2009 წ.
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ენების ცოდნა (შესაბამის გრაფებში ჩაწერეთ: კარგად, დამაკმაყოფილებლად, მწირად)

მშობლიური ენა ქართული

უცხო ენა რუსული ინგლისური

კითხვა სრულყოფილად სრულყოფილად

წერა სრულყოფილად სრულყოფილად

მეტყველება სრულყოფილად კარგად

ოჯახური მდგომარეობა-

Kკომპიუტერული პროგრამების (საოფისე, გრაფიკული და სხვა) ცოდნა

პროგრამების
დასახელება

კარგად დამაკმაყოფილებლად მწირედ

Ms-Windows, 

Ms-Word, 

Ms- Excel 

Poverprint 

Internetexsplorer 

Vizual  Basic 

Corel 

Adobe-photoshop 

ინდივიდუaლური მუშaოba უფრო გეხერხეbaთ თუ გუნდური? ეწევით თუ aრa რaიმე
სaზოგaდოეbრივ სaქმიaნოbaს? 
მუშaოbის ორივე ფორმa მისaღეbიa ჩემთვის. წლეbის მaნძილზე ვიყaვი სხვaდaსხვa სaზოგaდოეbრივი
ორგaნიზaციეbის ხელმძღვaნელი. ვaრLL”ლინგვო გროუპ” – aრaსaმთaვროbო ორგaნიზaციის ფინaნსური მენეჯერი
(bერძნულ-ქaრთული კულტურულ- ეკონომიკური ურთიერთოbეbის ცენტრი).  წწწ.ლინგვო.გე

შეგიძლიaთ თუ aრa ხელმძღვaნელოba, კოორდინირეba დa aდმინისტრირეba, კმaყოფილი ხaრთ თუU aრa 
დaკaვეbული თaნaმდეbოbით, რa თaნaმდეbოbaზე წaრმოგიდგენიaთ თქვენი შემდგომი სaქმიaნოba
შემიძლიa დa ეს კaრგaდaც გaმომდის, მaგaრმ aრaნaირaდ aრ მaქვს თaნaმდეbოbის სურვილი. ერთaდერთი
რისი კოორდინირეba  დa ხელმძღვaნელოbaც მსიaმოვნეbს ეს სტუდენტური დa სaმეცნიერო- პრaქტიკული
კონფერენციეbიa.

დaმaტეbითი ინფორმaციa, რომელიც გსურთ რომ მოგვaწოდოთ
მიყვaრს კლaსიკური მუსიკa (დaმთaვრეbული მaქვს მუსიკaლური aთწლედი დa ვaრ რaმოდენიმე

სaერთaშორისო კონკურსის ლaურიaტი). მaქვს ძaლიaნ დიდი სურვილი  გaმოვცaდო ჩემი შესaძლეbლოbეbი დa 

aმ მიზნით წaვიკითხო ლექციეbის კურსი სaქaრთველოში მიმდინaრე ეკონომიკურ რეფორმეbზე aღმოსaვლეთ
ევროპის რომელიმე უნივერსიტეტში, aსევე დიდი სურვილი მaქვს მოვიპოვო ონaსისის სტიპენდიa(სabერძნეთი), 
სaდaც წaრდგენილი მaქვს პროექტი სabერძნეთი – სaქaრთველოს ეკონომიკური თaნaმშრომლოbის შესaძლო
გaფaრთოეbის შესaხეb. 
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ინფორმaციის სისწორეზე პaსუხისმგეbელი ვaრ:

ხელმოწერa                                         თaრიღი

danarTi 1

gamoqveynebuli Sromebis sruli sia

# Sromebis dasaxeleba
gamomcemlobis, 

Jurnalis dasaxeleba
gamocemis weli, 
Jurnalis nomeri

1 2 3 4

1.

marketinguli sistemisa da misi ZiriTadi 
elementebis ganviTarebis perspeqtivebi 
mrewvelobis ekonomikis marTvaSi

saqarTvelos 
statistikis sax. 
departamenti

Tbilisi.
1997w.

2.

marketinguli informaciis sistemis Seqmnisa da 
danergvis aucilebloba saqarTveloSi sabazro 
ekonomikaze gadasvlis pirobebSi

Tsu gamomcemloba
Tbilisi.
1998w.

3.
marketingi da firmis mmarTveloba Tsu gamomcemloba Tbilisi.

1998w.

4.
marketingis problemebi da misi gamoyenebis 
Taviseburebani saqarTvelos ekonomikaSi

mikro-makro ekonomika Tbilisi.
#11, 1998w.
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5.
marketingi, rogorc sarealizacio saqmianobis 
strategiuli sistema

Tsu Sromebis 
krebuli

Tbilisi.
1999w.

6.
marketinguli riski da misi moqmedebis 
Taviseburebani

J. “ekonomika” Tbilisi.
#8-9, 1999w.

7.

strategiuli marketingis gamoyenebis 
Taviseburebani saqarTvelos sabazro 
ekonomikaze gadasvlis pirobebSi

p.guguSvilis 
ekonomikis 
institutis Sromebi

Tbilisi.
t.1, 2000w.

8.
marketinguli riskis Semcirebis meqanizmi 
sabazro ekonomikis pirobebSi

Tsu, Sromebis 
krebuli

Tbilisi.
2000w.

9.

saqarTvelos sawarmoebis saSualo da 
grZelvadiani strategiis arsi da gamoyenebis 
Taviseburebani sabazro ekonomikis axali 
moTxovnebis pirobebSi

Tsu, soxumis 
filialis 
axalgazrda 
mecnierTa Sromebi

Tbilisi.
2001w.

10.
kontrolingi, rogorc samrewvelo firmis 
marTvis Tanamedrove sistema

Tsu, Sromebis 
krebuli

Tbilisi.
2001w t. 2.,

11.

nekroekonomikis arsi da ZiriTadi niSan-
Tvisebebi postkomunistur sivrceSi myofi 
qveynebisaTvis

p.guguSvilis 
ekonomikis 
institutis Sromebi

Tbilisi.
#6, 2002w.

12.
axali ekonomikuri azrovnebis roli 
nekroekonomikuri Sedegebis dazRvevis procesSi

J. “socialuri 
ekonomika”

Tbilisi.
#6, 2002w.

13.

adamianuri faqtorisa da saxelmwifos roli 
ekonomikis postkomunisturi transformaciis 
procesSi

Tsu, Sromebis 
krebuli Tbilisi.

2002w.

14.

nekroekonomikis formirebis mizezebi 
postkomunistur qveynebSi

a.gunias 90 wlisadmi 
miZRvnili konferenc. 
broSura 

Tbilisi.
2002wlis 
noemberi

15.

nekroekonomikis formirebis mizezebi saq. mecn. akademiis 
p.guguSvilis 
ekonomikis 
institutis samecn. 
Sromebis krebuli.

Tbilisi.
t.3, 2003w.

16

mewarmeobis ganviTarebis problemebi da 
maTi daZlevis gzebi ekonomikis 
transformaciis pirobebSi

saq. mecn. akademiis 
p.guguSvilis 
ekonomikis 
institutis samecn. 
Sromebis krebuli.

Tbilisi.
t.4, 2004w.

17
saxelmwifos ekonomikuri politikis roli 
postkomunisturi transformaciis pirobebSi

saq. mecn. akademiis 
p.guguSvilis 
ekonomikis 
institutis samecn. 
Sromebis krebuli.

Tbilisi.
t.4, 2004w.

18

warmoebis restruqturizaciis procesis 
stimulireba, rogorc nekroekonomikuri 
Sedegebis daZlevis mniSvnelovani faqtori

saq. mecn. akademiis 
p.guguSvilis 
ekonomikis 
institutis samecn. 
Sromebis krebuli.

Tbilisi.
t.4, 2004w.
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19

sabazro ekonomikis institucionaluri 
safuZvlebi da saxelmwifos roli 
ekonomikis transformaciis pirobebSi

p.gugSvilis ek. inst. 
Sromebis krebuli. 

Tbilisi.
t.5 2005w.

20

restruqturizaciis procesis daCqarebis 
politika, rogorc nekro sawarmoebis 
aRmofxvris saSualeba

aWaris avtonomiuri 
respublikis savaWro-
samrewvelo palata

2007w.
baTumi

21

institucionaluri cvlilebebis 
aucilebloba nekroekonomikuri 
problemebis daZlevis procesSi

saqarTvelos 
ekonomistTa 
samecniero-
praqtikuli
konferenciis 
masalebi 
p.guguSvilis 
ekonomikis
instituti

Tbilisi. P
2007

22

Nnekroekonomikuri faqtorebis modelirebis 

arsi

paata guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 
daarsebidan 65 
wlisTavisadmi 
miZRvnili 
saqarTvelos 
ekonomistTa 
samecniero-
praqtikuli 
konferenciis 
masalebis krebuli., 
ekonomikuri 
ganviTarebis  
tendenciebi 

Tanamedrove etapze.

თბილისი.,2009

23

instituciuri problemebi da 

nekroekonomika., 

paata guguSvilis 
ekonomikis 
institutis 
samecniero Sromebis 
krebuli.

Tbilisi. 2008 w.

24

Zlieri institucionaluri sistema –

nekroekonomikuri problemebis daZlevis 

garanti. (TanaavtorobiT) 

Jurnali – “ekonomika 
da biznesi”. N

Tbilisi
3 maisi –ivnisi, 

2008w

25

institucionaluri problemebi 

nekroekoekonomikur WrilSi. 

iv. javaxiSvilis 
saxelobis Tbilisis 
saxelmwifo 
universitetis 
samecniero Sromebis 
krebuli.  

t.I. Tbilisi 2008 
w.

26

institucionaluri problemebi da 

nekroekonomika. 

soxumis saxelmwifo 

universiteti. 

samecniero 

praqtikuli 

konferenciis 

masalebi.:saqarTvelos 

Tbilisi.
2008 weli.
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socialur-

ekonomikuri 

ganviTarebis 

aqtualuri 

problemebi.

27

nekroekonomikur problemaTa daZlevis 

SesaZleblobani postkomunisturi 

transformaciis pirobebSi.

p. guguSvilis 

ekonomikis 

instituti.saqarTvel

os ekonomistTa 

samecniero-

praqtikuli 

konferencis 

masalebis krebuli.  

ekonomikuri 

ganviTarebis 

aqtualuri 

problemebi 

Tanamedrove etapze.

Tbilisi.
2008 weli

28

biznes-garemos faqtorebis gavlena firmis 

saqmianobis Sedegianobaze da misi roli  

nekro sawarmoebis  aRmofxvris 

RonisZiebaTa sistemaSi.

iv. javaxiSvilis 

saxelobis Tbilisis 

saxelmwifo 

universiteti. 

inovaciebis 

centri.msoflio 

finansuri krizisi da 

saqarTvelo.samecnier

o Sromebis krebuli.

Tbilisi 
2009weli.

29

instituciuri garemos saxelmwifo 

regulirebis aucilebloba 

postkomunisturi transformaciis pirobebSi. 

saerTaSoriso 

samecniero-

analitikuri Jurnali 

„ekonomisti“,

Tbilisi. 2009 
weli, # 2.

30

evoluciuri Teoria da postkomunisturi 

transformaciis procesSi.

soxumis saxelmwifo 

universitetis 

Sromebi. ekonomikur 

mecnierebaTa seria.

t. 3. 2008

31

postkomunisturi transformaciis 

institucionaluri Taviseburebebi da 

„evoluciuri Teoria“. 

Jurnali, “ekonomika 

da biznesi”
2009 w. # 3.

32

makroekonomika (Tsu saxelmZRvanelo –

TanaavtorobiT)

sagamomcemlo saxli 

`inovacia~ 2009 w. ivnisi
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33.

saxelmwifos makroekonomikuri politika 

instituciuri sistemis srulyofisaTvis

p.guguSvilis 

ekonomikis 

institutis 

gamomcemloba

2009w. oqtomberi

danarTi 2B

bolo 5 wlis ganmavlobaSi:

# Sromebis dasaxeleba
gamomcemlobis, Jurnalis 

dasaxeleba
gamocemis weli, 
Jurnalis nomeri

1 2 3 4

1
mewarmeobis ganviTarebis problemebi 
da maTi daZlevis gzebi ekonomikis 

transformaciis pirobebSi

saq. mecn. akademiis 
p.guguSvilis ekonomikis 

institutis samecn. Sromebis 
krebuli.

Tbilisi.
t.4, 2004w.

2

saxelmwifos ekonomikuri politikis 
roli postkomunisturi 

transformaciis pirobebSi

saq. mecn. akademiis 
p.guguSvilis ekonomikis 

institutis samecn. Sromebis 
krebuli.

Tbilisi.
t.4, 2004w.

3

warmoebis restruqturizaciis 
procesis stimulireba, rogorc 

nekroekonomikuri Sedegebis 
daZlevis mniSvnelovani faqtori

saq. mecn. akademiis 
p.guguSvilis ekonomikis 

institutis samecn. Sromebis 
krebuli.

Tbilisi.
t.4, 2004w.
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4

sabazro ekonomikis 
institucionaluri safuZvlebi da 
saxelmwifos roli ekonomikis 

transformaciis pirobebSi

p.gugSvilis ek. inst. 
Sromebis krebuli.

Tbilisi.
t.5 2005w.

5

restruqturizaciis procesis 
daCqarebis politika, rogorc nekro 
sawarmoebis aRmofxvris saSualeba

aWaris avtonomiuri 
respublikis savaWro-
samrewvelo palata

2007w.
baTumi

6

institucionaluri cvlilebebis 
aucilebloba nekroekonomikuri 
problemebis daZlevis procesSi

saqarTvelos ekonomistTa 
samecniero-praqtikuli
konferenciis masalebi 
p.guguSvilis ekonomikis

instituti

Tbilisi. P
2007

7

Nnekroekonomikuri faqtorebis 

modelirebis arsi

paata guguSvilis 
ekonomikis institutis 

daarsebidan 65 
wlisTavisadmi miZRvnili 
saqarTvelos ekonomistTa 
samecniero- praqtikuli 
konferenciis masalebis 
krebuli., ekonomikuri 

ganviTarebis  tendenciebi 

Tanamedrove etapze.

თბილისი.,2009

8

instituciuri problemebi da 

nekroekonomika.,

paata guguSvilis 
ekonomikis institutis 
samecniero Sromebis 

krebuli.

Tbilisi. 2008 w.

9

Zlieri institucionaluri sistema –

nekroekonomikuri problemebis 

daZlevis garanti. (TanaavtorobiT)

Jurnali – “ekonomika da 
biznesi”. N

Tbilisi
3 maisi –

ivnisi, 2008w

10

institucionaluri problemebi 

nekroekoekonomikur WrilSi.

iv. javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo 

universitetis samecniero 
Sromebis krebuli.

t.I. Tbilisi 
2008 w.

12

institucionaluri problemebi da

nekroekonomika.

soxumis saxelmwifo 

universiteti. samecniero 

praqtikuli konferenciis 

masalebi.:saqarTvelos 

socialur- ekonomikuri 

ganviTarebis aqtualuri 

problemebi.

Tbilisi.
2008 weli.

13

nekroekonomikur problemaTa 

daZlevis SesaZleblobani 

postkomunisturi transformaciis 

pirobebSi.

p. guguSvilis ekonomikis 

instituti.saqarTvelos 

ekonomistTa samecniero-

praqtikuli konferencis 

masalebis krebuli.  

ekonomikuri ganviTarebis 

Tbilisi.
2008 weli
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aqtualuri problemebi 

Tanamedrove etapze.

14

biznes-garemos faqtorebis gavlena 

firmis saqmianobis Sedegianobaze da 

misi roli  nekro sawarmoebis  

aRmofxvris RonisZiebaTa sistemaSi.

iv. javaxiSvilis saxelobis 

Tbilisis saxelmwifo 

universiteti. inovaciebis 

centri.msoflio finansuri 

krizisi da 

saqarTvelo.samecniero 

Sromebis krebuli.

Tbilisi 
2009weli.

15

instituciuri garemos saxelmwifo 

regulirebis aucilebloba 

postkomunisturi transformaciis 

pirobebSi.

saerTaSoriso samecniero-

analitikuri Jurnali 

„ekonomisti“,

Tbilisi. 2009 
weli, # 2.

16

evoluciuri Teoria 

postkomunisturi transformaciis 

procersSi.

soxumis saxelmwifo 

universitetis Sromebi. 

ekonomikur mecnierebaTa 

seria.

t. 3. 2008

17

postkomunisturi transformaciis 

institucionaluri Taviseburebebi 

da „evoluciuri Teoria“.

Jurnali, “ekonomika da 

biznesi”
2009 w. # 3.

18

makroekonomika (Tsu saxelmZRvanelo

- TanaavtorobiT)

sagamomcemlo saxli 

`inovacia~ 2009 w. ivnisi

19

saxelmwifos makroekonomikuri 

politika instituciuri sistemis 

srulyofisaTvis

p.guguSvilis ekonomikis 

institutis gamomcemloba
   

2009w.oqtomberi
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		კვალიფიკაცია

		დისერტანტი



		თარიღი

		1997.08.08-დან  1997.28.11-მდე



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		მ.ლომონოსოვის სახ. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 



		სპეციალობა

		მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდის მიერ მოწყობილი სტაჟირება “საბაზრო ეკონომიკის პრობლემების” შესახებ (EDI)



		დიპლომის/სერტიფიკატის N

		სერტიფიკატი



		კვალიფიკაცია

		



		თარიღი

		1998.02.03-დან   1988.11.06-მდე



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		ვენის გაერთიანებული უნივერსიტეტი 


JOINT VIENA INSTITUTE (JVI) 



		სპეციალობა

		ტრენინგი საგადასახადო პრობლემებთან დაკავშირებით



		დიპლომის/სერტიფიკატის N

		სერტიფიკატი



		კვალიფიკაცია

		



		თარიღი

		2000.05.08-დან   2001.11.02-მდე



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		შორბანკი (ჩიკაგო) – USAID (აშშ) – IFC “საქართველოს ბანკი” (ერთობლივი პროგრამა)



		სპეციალობა

		კრედიტ ოფიცერი 



		დიპლომის/სერტიფიკატის N

		Shorebank Advisory Services



		კვალიფიკაცია

		საერთაშორისო ექსპერტი საფინანსო საკითხებში



		თარიღი

		2006 2 ოქტომბერი



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი



		სპეციალობა

		მაკროეკონომიკა, რეგიონული ეკონომიკა



		დიპლომის/სერტიფიკატის N

		ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი (08.00.03)



		კვალიფიკაცია

		





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


		დასახელება და თარიღი

		2004წწ. თსუ სოხუმის ფილიალი. საქართველოს V რესპუბლიკური კონფერენცია



		მოხსენების სათაური

		



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა IV საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი 2006



		მოხსენების სათაური

		ახალი ინსტიტუციონალური თეორიისა და საზოგადოებრივი არჩევანის თეორიების როლი პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის პირობებში



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		ბათუმის კონფერენცია, 2007წ.



		მოხსენების სათაური

		მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები

რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში





		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ბიზნესი და საყოველთაო კეთოლდღეობა” (თსუ)  2008წ, 16 მაისი



		მოხსენების სათაური

		“ნეკროეკონომიკურ პროცესთა აღმოფხვრის გავლენა დასაქმების დონის ზრდაზე საქართველოში”



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე:საქართველოს სოციალურ- ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები.2008 წელი.19-21 მაისი.



		მოხსენების სათაური

		ინსტიტუციონალური პრობლემები და ნეკროეკონომიკა.



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე.  2008 წელი.25 დეკემბერი.



		მოხსენების სათაური

		ნეკროეკონომიკურ პრობლემათა დაძლევის შესაძლებლობანი პოსტკომუნისტური ტრანსფორმაციის პირობებში.



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან  65-ე  წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე. 2009 წლის 2 ივლისი



		მოხსენების სათაური

		ნეკროეკონომიკური ფაქტორების მოდელირების არსი.



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ინოვაციების ცენტრი.მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო.საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.სამეცნიერო შრომების კრებული.თბილისი 2009წელი. 6 ივნისი.



		მოხსენების სათაური

		ბიზნეს-გარემოს ფაქტორების გავლენა ფირმის საქმიანობის შედეგიანობაზე და მისი როლი  ნეკრო საწარმოების  აღმოფხვრის ღონისძიებათა სისტემაში.



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ამერიკის შეწავლის ცენტრი. ამერიკის სესწავლის საქართველოს ასოციაცია. ამერიკისმცოდნეობის X ყოველწლიური  საერთაშორისო კონფერენცია: ამერიკული დემოკრატიის გამოცდილება. 2009 წელი. 28-30 მაისი.



		მოხსენების სათაური

		ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა კრიზისის პერიოდში.



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო კონფერენცია .2009.წ. პრილი-მაისი.



		მოხსენების სათაური

		მაკროეკონომიკური  მოდელირების არსი ნეკროეკონომიკური პროცესების შესწავლის პროცესში



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი





სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)


		გრანტის დასახელება

		“საბაზრო ეკონომიკის თვისობრივი ანალიზის მეთოდოლოგია”



		დონორი ორგანიზაცია

		საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია



		თარიღი/ვადები

		2004 – 2005წწ. (ორწლიანი გრანტი)



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		შემსრულებელი



		გრანტის საერთო თანხა

		“საბაზრო ეკონომიკის თვისობრივი ანალიზის მეთოდოლოგია”



		გრანტის დასახელება

		ინსტიტუციური სფეროს ნეკროეკონომიკური პროცესები და მისი დაძლევის ძირითადი სტრატეგია



		დონორი ორგანიზაცია

		რუსთაველის ფონდი



		თარიღი/ვადები

		2009-2010



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		პროექტის ხელმძღვანელი (წარდგენილია)



		გრანტის საერთო თანხა

		



		გრანტის დასახელება

		



		დონორი ორგანიზაცია

		



		თარიღი/ვადები

		



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		



		გრანტის საერთო თანხა

		



		გრანტის დასახელება

		



		დონორი ორგანიზაცია

		



		თარიღი/ვადები

		



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		



		გრანტის საერთო თანხა

		



		გრანტის დასახელება

		



		დონორი ორგანიზაცია

		



		თარიღი/ვადები

		



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		



		გრანტის საერთო თანხა

		





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



		1. ქართველ ეკონომისტთა რეტროსპექტივა, 2001. სტუდენტური კონფერენცია – ორგანიზატორი

2. ნ.ნიკოლაძე – ქართველი მეცენატი, 2004, (სტუდენტური კონფერენცია)- ორგანიზატირი.

3. 1998-2003 წლების რესპუბლიკური კონფერენციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი სოხუმის უნივერსიტეტში



		რომელი წიგნის/კრებულის რედაქტორი, რეცენზენტი ხართ



		1. თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის მაკროეკონომიკის კათედრის სტუდენტური კონფერენციის მასალების კრებულის ერთ-ერთი რედაქტორი.

2. რეცენზენტი .Mმ. ჭანიას წიგნის -  ეკონომიკური ზრდისა და სავალუტო უსაფრთხოების ზოგიერთი საკითხები.2009წელი.გამომცემლობა ”უნივერსალი”. 


3. რეცენზენტი.Pი. პაპასქუა – პოსტრევოლუციური აქცენტები საქართველოს ეკონომიკაში. 2009წ.გამომცემლობა ”ინოვაცია”

4. ჟურნალი “ბიზნესი და კანონმდებლობის” რედკოლეგიის წევრი 2009 წლის აპრილიდან

5. ჟურნალი “ეკონომისტი” (პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი) რედკოლეგიის წევრი.





		სტუდენთა რომელი სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელი ხართ/იყავით



		1. სტუდენტ-ეკონომისტთა სამეცნიერო საზოგადოების დამფუძნებელი, თსუ სოხუმის ფილიალი, 2000-2004


2. თსუ სოხუმის ფილიალის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელი, 1999-2006 წწ. 

3. თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე შექმნილი “მაკროეკონომისტთა კლუბის” ერთ-ერთი დამფუძნებელი.



		რომელ სალექციო კურსებს კითხულობთ/კითხულობდით (სრული ჩამონათვალი)




		მიკროეკონომიკა, მაკროეკონმომიკა, ინსტიტუციონალური ეკონომიკა, ეკონომიკური ტრანსფორმაციის მაკროეკონომიკური ანალიზი, ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება, საჯარო ფინანსები.



		საზღვარგარეთ რომელ უნივერსიტეტში ყოფილხართ მიწვეული და რა სალექციო კურსებს კითხულობდით



		გაერო-ს დაფინანსებით ჩავატარე ტრეინინგი საქართველოს პარლამენტში პარლამენტის წევრებისა და აპარატის თანამშრომლებისთვის “სოციალურ ეკონომიკაში” 13-27 ივლისი, 2009 წ.





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


		მშობლიური ენა

		ქართული



		უცხო ენა

		რუსული

		ინგლისური

		

		



		კითხვა

		სრულყოფილად

		სრულყოფილად

		

		



		წერა

		სრულყოფილად

		სრულყოფილად

		

		



		მეტყველება

		სრულყოფილად

		კარგად

		

		





ოჯახური მდგომარეობა-


Kკომპიუტერული პროგრამების (საოფისე, გრაფიკული და სხვა) ცოდნა

		პროგრამების დასახელება

		კარგად

		დამაკმაყოფილებლად

		მწირედ



		Ms-Windows, 

		(

		

		



		Ms-Word,

		(

		

		



		Ms- Excel

		(

		

		



		Poverprint

		(

		

		



		Internetexsplorer

		(

		

		



		Vizual  Basic

		(

		

		



		Corel

		(

		

		



		Adobe-photoshop

		(

		

		





		ინდივიდუaლური მუშaოba უფრო გეხერხეbaთ თუ გუნდური? ეწევით თუ aრa რaიმე სaზოგaდოეbრივ სaქმიaნოbaს? 



		მუშaოbის ორივე ფორმa მისaღეbიa ჩემთვის. წლეbის მaნძილზე ვიყaვი სხვaდaსხვa სaზოგaდოეbრივი ორგaნიზaციეbის ხელმძღვaნელი. ვaრLL”ლინგვო გროუპ” – aრaსaმთaვროbო ორგaნიზaციის ფინaნსური მენეჯერი (bერძნულ-ქaრთული კულტურულ- ეკონომიკური ურთიერთოbეbის ცენტრი).  წწწ.ლინგვო.გე



		



		შეგიძლიaთ თუ aრa ხელმძღვaნელოba, კოორდინირეba დa aდმინისტრირეba, კმaყოფილი ხaრთ თუU aრa დaკaვეbული თaნaმდეbოbით, რa თaნaმდეbოbaზე წaრმოგიდგენიaთ თქვენი შემდგომი სaქმიaნოba



		შემიძლიa დa ეს კaრგaდaც გaმომდის,  მaგaრმ aრaნaირaდ aრ მaქვს თaნaმდეbოbის სურვილი. ერთaდერთი რისი კოორდინირეba  დa ხელმძღვaნელოbaც მსიaმოვნეbს ეს სტუდენტური დa სaმეცნიერო- პრaქტიკული კონფერენციეbიa.



		



		დaმaტეbითი ინფორმaციa, რომელიც გსურთ რომ მოგვaწოდოთ



		 მიყვaრს კლaსიკური მუსიკa (დaმთaვრეbული მaქვს მუსიკaლური aთწლედი დa ვaრ რaმოდენიმე სaერთaშორისო კონკურსის ლaურიaტი). მaქვს ძaლიaნ დიდი სურვილი  გaმოვცaდო ჩემი შესaძლეbლოbეbი დa aმ მიზნით წaვიკითხო ლექციეbის კურსი სaქaრთველოში მიმდინaრე ეკონომიკურ რეფორმეbზე aღმოსaვლეთ ევროპის რომელიმე უნივერსიტეტში, aსევე დიდი სურვილი მaქვს მოვიპოვო ონaსისის სტიპენდიa(სabერძნეთი), სaდaც წaრდგენილი მaქვს პროექტი სabერძნეთი – სaქaრთველოს ეკონომიკური თaნaმშრომლოbის შესaძლო გaფaრთოეbის შესaხეb. 



		





ინფორმaციის სისწორეზე პaსუხისმგეbელი ვaრ:


ხელმოწერa                                         თaრიღი

danarTi 1

gamoqveynebuli Sromebis sruli sia

		#

		Sromebis dasaxeleba

		gamomcemlobis, Jurnalis dasaxeleba

		gamocemis weli, Jurnalis nomeri



		1

		2

		3

		4



		1.

		marketinguli sistemisa da misi ZiriTadi elementebis ganviTarebis perspeqtivebi mrewvelobis ekonomikis marTvaSi

		saqarTvelos statistikis sax. departamenti

		Tbilisi.


1997w.



		2.

		marketinguli informaciis sistemis Seqmnisa da danergvis aucilebloba saqarTveloSi sabazro ekonomikaze gadasvlis pirobebSi

		Tsu gamomcemloba

		Tbilisi.


1998w.



		3.

		marketingi da firmis mmarTveloba

		Tsu gamomcemloba

		Tbilisi.


1998w.



		4.

		marketingis problemebi da misi gamoyenebis Taviseburebani saqarTvelos ekonomikaSi

		mikro-makro ekonomika

		Tbilisi.


#11, 1998w.



		5.

		marketingi, rogorc sarealizacio saqmianobis strategiuli sistema

		Tsu Sromebis krebuli

		Tbilisi. 

1999w.



		6.

		marketinguli riski da misi moqmedebis Taviseburebani

		J. “ekonomika”

		Tbilisi.


#8-9, 1999w.



		7.

		strategiuli marketingis gamoyenebis Taviseburebani saqarTvelos sabazro ekonomikaze gadasvlis pirobebSi

		p.guguSvilis ekonomikis institutis Sromebi

		Tbilisi.


t.1, 2000w.



		8.

		marketinguli riskis Semcirebis meqanizmi sabazro ekonomikis pirobebSi

		Tsu, Sromebis krebuli

		Tbilisi.


2000w.



		9.

		saqarTvelos sawarmoebis saSualo da grZelvadiani strategiis arsi da gamoyenebis Taviseburebani sabazro ekonomikis axali moTxovnebis pirobebSi

		Tsu, soxumis filialis axalgazrda mecnierTa Sromebi

		Tbilisi.


2001w.



		10.

		kontrolingi, rogorc samrewvelo firmis marTvis Tanamedrove sistema

		Tsu, Sromebis krebuli

		Tbilisi.

2001w t. 2.,



		11.

		nekroekonomikis arsi da ZiriTadi niSan-Tvisebebi postkomunistur sivrceSi myofi qveynebisaTvis

		p.guguSvilis ekonomikis institutis Sromebi

		Tbilisi.


#6, 2002w.



		12.

		axali ekonomikuri azrovnebis roli nekroekonomikuri Sedegebis dazRvevis procesSi

		J. “socialuri ekonomika”

		Tbilisi.


#6, 2002w.



		13.

		adamianuri faqtorisa da saxelmwifos roli ekonomikis postkomunisturi transformaciis procesSi

		Tsu, Sromebis krebuli

		Tbilisi.


2002w.



		14.

		nekroekonomikis formirebis mizezebi postkomunistur qveynebSi

		a.gunias 90 wlisadmi miZRvnili konferenc. broSura 

		Tbilisi.

2002wlis noemberi



		15.

		nekroekonomikis formirebis mizezebi

		saq. mecn. akademiis p.guguSvilis ekonomikis institutis samecn. Sromebis krebuli.

		Tbilisi.

t.3, 2003w.



		16

		mewarmeobis ganviTarebis problemebi da maTi daZlevis gzebi ekonomikis transformaciis pirobebSi

		saq. mecn. akademiis p.guguSvilis ekonomikis institutis samecn. Sromebis krebuli.




		Tbilisi.


t.4, 2004w.



		17

		saxelmwifos ekonomikuri politikis roli postkomunisturi transformaciis pirobebSi

		saq. mecn. akademiis p.guguSvilis ekonomikis institutis samecn. Sromebis krebuli.

		Tbilisi.


t.4, 2004w.



		18

		warmoebis restruqturizaciis procesis stimulireba, rogorc nekroekonomikuri Sedegebis daZlevis mniSvnelovani faqtori

		saq. mecn. akademiis p.guguSvilis ekonomikis institutis samecn. Sromebis krebuli.

		Tbilisi.


t.4, 2004w.



		19

		sabazro ekonomikis institucionaluri safuZvlebi da saxelmwifos roli ekonomikis transformaciis pirobebSi

		p.gugSvilis ek. inst. Sromebis krebuli. 

		Tbilisi.


t.5 2005w.



		20

		restruqturizaciis procesis daCqarebis politika, rogorc nekro sawarmoebis aRmofxvris saSualeba

		aWaris avtonomiuri respublikis savaWro- samrewvelo palata

		2007w.


baTumi



		21

		institucionaluri cvlilebebis aucilebloba nekroekonomikuri problemebis daZlevis procesSi




		saqarTvelos ekonomistTa samecniero-praqtikuli


konferenciis masalebi p.guguSvilis ekonomikis


instituti




		Tbilisi. P

2007



		22

		Nnekroekonomikuri faqtorebis modelirebis arsi



		paata guguSvilis ekonomikis institutis daarsebidan 65 wlisTavisadmi miZRvnili saqarTvelos ekonomistTa samecniero- praqtikuli konferenciis masalebis krebuli., ekonomikuri ganviTarebis  tendenciebi Tanamedrove etapze.

		თბილისი.,2009



		23

		instituciuri problemebi da nekroekonomika., 

		paata guguSvilis ekonomikis institutis samecniero Sromebis krebuli.

		Tbilisi. 2008 w.






		24

		Zlieri institucionaluri sistema – nekroekonomikuri problemebis daZlevis garanti. (TanaavtorobiT) 

		Jurnali – “ekonomika da biznesi”. N

		Tbilisi


3 maisi –ivnisi, 2008w



		25

		institucionaluri problemebi nekroekoekonomikur WrilSi. 

		iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis samecniero Sromebis krebuli.  




		t.I. Tbilisi 2008 w.






		26

		institucionaluri problemebi da nekroekonomika. 

		soxumis saxelmwifo universiteti. samecniero praqtikuli konferenciis masalebi.:saqarTvelos socialur- ekonomikuri ganviTarebis aqtualuri problemebi.

		Tbilisi.


2008 weli.



		27

		nekroekonomikur problemaTa daZlevis SesaZleblobani postkomunisturi transformaciis pirobebSi. 

		p. guguSvilis ekonomikis instituti.saqarTvelos ekonomistTa samecniero-praqtikuli konferencis masalebis krebuli.  ekonomikuri ganviTarebis aqtualuri problemebi Tanamedrove etapze.

		Tbilisi.


2008 weli



		28

		biznes-garemos faqtorebis gavlena firmis saqmianobis Sedegianobaze da misi roli  nekro sawarmoebis  aRmofxvris RonisZiebaTa sistemaSi.




		iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti. inovaciebis centri.msoflio finansuri krizisi da saqarTvelo.samecniero Sromebis krebuli.

		Tbilisi 2009weli.






		29

		instituciuri garemos saxelmwifo regulirebis aucilebloba postkomunisturi transformaciis pirobebSi. 

		saerTaSoriso samecniero- analitikuri Jurnali „ekonomisti“,

		Tbilisi. 2009 weli, # 2.






		30

		evoluciuri Teoria da postkomunisturi transformaciis procesSi.

		soxumis saxelmwifo universitetis Sromebi. ekonomikur mecnierebaTa seria.

		t. 3. 2008



		31

		postkomunisturi transformaciis institucionaluri Taviseburebebi da „evoluciuri Teoria“. 

		Jurnali, “ekonomika da biznesi”

		2009 w. # 3.






		32

		makroekonomika (Tsu saxelmZRvanelo – TanaavtorobiT)

		sagamomcemlo saxli `inovacia~

		2009 w. ivnisi



		33.

		saxelmwifos makroekonomikuri politika instituciuri sistemis srulyofisaTvis

		p.guguSvilis ekonomikis institutis gamomcemloba

		2009w. oqtomberi





danarTi 2B

bolo 5 wlis ganmavlobaSi:

		#

		Sromebis dasaxeleba

		gamomcemlobis, Jurnalis dasaxeleba

		gamocemis weli, Jurnalis nomeri



		1

		2

		3

		4



		1

		mewarmeobis ganviTarebis problemebi da maTi daZlevis gzebi ekonomikis transformaciis pirobebSi

		saq. mecn. akademiis p.guguSvilis ekonomikis institutis samecn. Sromebis krebuli.




		Tbilisi.

t.4, 2004w.



		2

		saxelmwifos ekonomikuri politikis roli postkomunisturi transformaciis pirobebSi

		saq. mecn. akademiis p.guguSvilis ekonomikis institutis samecn. Sromebis krebuli.

		Tbilisi.


t.4, 2004w.



		3

		warmoebis restruqturizaciis procesis stimulireba, rogorc nekroekonomikuri Sedegebis daZlevis mniSvnelovani faqtori

		saq. mecn. akademiis p.guguSvilis ekonomikis institutis samecn. Sromebis krebuli.

		Tbilisi.


t.4, 2004w.



		4

		sabazro ekonomikis institucionaluri safuZvlebi da saxelmwifos roli ekonomikis transformaciis pirobebSi

		p.gugSvilis ek. inst. Sromebis krebuli.

		Tbilisi.


t.5 2005w.



		5

		restruqturizaciis procesis daCqarebis politika, rogorc nekro sawarmoebis aRmofxvris saSualeba

		aWaris avtonomiuri respublikis savaWro- samrewvelo palata

		2007w.


baTumi



		6

		institucionaluri cvlilebebis aucilebloba nekroekonomikuri problemebis daZlevis procesSi




		saqarTvelos ekonomistTa samecniero-praqtikuli


konferenciis masalebi p.guguSvilis ekonomikis


instituti




		Tbilisi. P

2007



		7

		Nnekroekonomikuri faqtorebis modelirebis arsi



		paata guguSvilis ekonomikis institutis daarsebidan 65 wlisTavisadmi miZRvnili saqarTvelos ekonomistTa samecniero- praqtikuli konferenciis masalebis krebuli., ekonomikuri ganviTarebis  tendenciebi Tanamedrove etapze.

		თბილისი.,2009



		8

		instituciuri problemebi da nekroekonomika.,

		paata guguSvilis ekonomikis institutis samecniero Sromebis krebuli.

		Tbilisi. 2008 w.






		9

		Zlieri institucionaluri sistema – nekroekonomikuri problemebis daZlevis garanti. (TanaavtorobiT)

		Jurnali – “ekonomika da biznesi”. N

		Tbilisi


3 maisi –ivnisi, 2008w



		10

		institucionaluri problemebi nekroekoekonomikur WrilSi.

		iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis samecniero Sromebis krebuli.




		t.I. Tbilisi 2008 w.






		12

		institucionaluri problemebi da nekroekonomika.

		soxumis saxelmwifo universiteti. samecniero praqtikuli konferenciis masalebi.:saqarTvelos socialur- ekonomikuri ganviTarebis aqtualuri problemebi.

		Tbilisi.


2008 weli.



		13

		nekroekonomikur problemaTa daZlevis SesaZleblobani postkomunisturi transformaciis pirobebSi.

		p. guguSvilis ekonomikis instituti.saqarTvelos ekonomistTa samecniero-praqtikuli konferencis masalebis krebuli.  ekonomikuri ganviTarebis aqtualuri problemebi Tanamedrove etapze.

		Tbilisi.


2008 weli



		14

		biznes-garemos faqtorebis gavlena firmis saqmianobis Sedegianobaze da misi roli  nekro sawarmoebis  aRmofxvris RonisZiebaTa sistemaSi.




		iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universiteti. inovaciebis centri.msoflio finansuri krizisi da saqarTvelo.samecniero Sromebis krebuli.

		Tbilisi 2009weli.






		15

		instituciuri garemos saxelmwifo regulirebis aucilebloba postkomunisturi transformaciis pirobebSi.

		saerTaSoriso samecniero- analitikuri Jurnali „ekonomisti“,

		Tbilisi. 2009 weli, # 2.






		16

		evoluciuri Teoria postkomunisturi transformaciis procersSi.

		soxumis saxelmwifo universitetis Sromebi. ekonomikur mecnierebaTa seria.

		t. 3. 2008



		17

		postkomunisturi transformaciis institucionaluri Taviseburebebi da „evoluciuri Teoria“.

		Jurnali, “ekonomika da biznesi”

		2009 w. # 3.






		18

		makroekonomika (Tsu saxelmZRvanelo - TanaavtorobiT)

		sagamomcemlo saxli `inovacia~

		2009 w. ivnisi



		19

		saxelmwifos makroekonomikuri politika instituciuri sistemis srulyofisaTvis

		p.guguSvilis ekonomikis institutis gamomcemloba

		   2009w.oqtomberi
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