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აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 2011წლის დღემდე     სსიპ. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიზნესის  

ადმინისტრირების ფაკულტეტის პროფესორი ფინანსების    მიმართულებით 

 

 2006 დან 2011 05.09-მდე        საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი 

პროფესორი.ფინანსების და აღრიცხვის დეპარტამენტის უფროსი 

განათლება: 
 1976-1979 საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი. ასპირანტურა-ეკონომიკის 

მეცნიერებათა კანდიდატი. დიპლო#008999 

 1970-1974 საქარტველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი. ეკონომიკა-ორგანიზაციის 

ფაკულტეტი. ეკონომისტი სოფლის მეურნეობის ბუღალტრულ აღრიცხვაში #753664 

 

სამეცნიერონაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტურიწერილები: 

 საოჯახო ფინანსების მართვა.სახელმძღვანელო. ნაწ 1 სჯსუ.2018წ. 

 Actual aspects of state foreign debTmanajment strategi of Georgia in modern stage. Journal. Global 

strategic management(GSMN).Michigan.usa2018. 

 სასაქონლო მატერიალურ ფასეულობის ფინანსურ ანგარისგებაში შეფასების საკითხის 

ინტერპერეტაციისთვის. „ჟურნალი ბუღალტრული არღიცხვა #3 (254) 2018 
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 ფინანასური დაგეგმვის მნიშვნელობის საკითხისათვის ადამიანის ცხოვრებაში. ს.ჯ.ს.უ. 

სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული“ ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური 

პრობლემები“ 2017 

 საწარმოთა ჯგუფის ფიანანსური ანგარიშგების კონსოლიდაციის თავისებურებები. ს.ჯ.ს.უ. 

კონფერენციის შრომათა კრებული“ეკონომიკასა და ბიზნესის აქტუალური 

პრობლემები.2015 

 რეალური ინვესტიციების წინასწარი შეფასების საკითხისათვის სასოფლო 

მეურნეობებში.ს.ჯ.ს.უ. ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის სამეცნიერო შრომათა 

კრებული“ ეკონომიკა, ბიზნესი, მართვა #1 2016 

 სამეწარმეო საქმიანობის აუდიტი. დამმხმარე სახემძღვანელო. ნაწ. 1 გამომცემლობათა 

კავსირი ცდნა2014 

 სასესხო აქტივებსა და დეპოზიტურ რესურსებს შორის სხვაობის დაფარვის აუცილებლობა 

თანამედროვე პირობებში. ს.ჯ.ს.უ. შრომათა კრებული „ბიზნესის მართვის პრობლემები“2 

ახალციხე 2014 

 ინფლაციის პირობებში ინვესტიციების დაგეგმვის საკიტხისათვის . ს.ჯ.ს.უ. შრომათა 

კრებული „ ბიზნესის მართვის პრობლემები“ 1 ახალციხე 2013 

 ფერმერული მეურნების განვიტარების ფინანსური პრობლემები. საერთაშორისო 

კონფერენციის მასალები. აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის 

მდგრადი განვითარება.2010. 

  აგრარული სექტორის ოპერაციული და ფინანსური ბერკეტების პოტენციალი და 

დარგობრივი დიფერენცირებული უზრუნველყოფის დონე. საქართველოს სახელმწიფო 

აგრარული უნივერსიტეტის შრომები.ტ3 #2 2010 

 აგრარული სექტორის საბანკო დაკრედიტება და მისი მნიშვნელობა დარგის ფინანსური 

უზრუნველყოფის საქმეში. სსა უნივერსიტეტის შრომები ტ.3 #2 (51) 2010 

 საბანკო საქმე. დამხმარე სახელმძღვანელო. თბილისი 2008.  

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები,პროექტები: 

 საბუღალტრო პროგრამა“ ორისი ბუღალტერია“ ბაფ 2012 
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 ბუღალტრული არრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების და საგადასახადო 

სისიტემის შემსწავლელი 2 თვიანი კურსი. ბაფ. 2011 

 აგროდაკრედიტების ორგანიზაცია ევროოპის განვითარების ბანკის 

პროგრამა.ტრენერის კვალიფიკაცია2007 

 გაცვლითი პროგრამა. შოტლლანდია ფერმერთა საკონსულტაციო ცენტრი.2002 

 საოფისე კომპიუტერული პროგრამების კურსი. თბილისი 2001 

 აგრარული პოლიტიკა და ბაზრის სწავლება. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი 

კურსები. საქართველო. გერმანიის ტექნიკური თანამსრომლობის საზოგადოება.2000. 

 

 

უცხო ენა: 

 გერმანული ენა;   

 რუსული ენა. 

 

დამატებითი ინფორმაცია:(სურვილის შემთხვევაში) 

 2016 დან დრემდე ს.ჯ.ს.უ -ს წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი 

 2011-2014 ს.ჯ.ს.უ -ს აკადემიური საბჭოს წევრი (2 მოწვევით) 

 2008 -მთავრობის ჯილდო “ღირსების მედალი“ 

 2009 მთავრობის ჯილდო“ღირსების ორდენი“  

 


