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აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 2011-დან - დღემდე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის 

ადმინისტრირების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი (ფუნქცია: ლექცია-

სემინარების ჩატარება, სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობა); 

 1991-დან დღემდე გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მასწავლებელი, 

დოცენტი, პროფესორი, (ფუნქცია: ლექცია-სემინარების ჩატარება, სამეცნიერო-კვლევითი 

მუშაობა); 

 2009-2010წწ - გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი- 

კანცლერი (ფუნქცია: ფინანსური, სამეურნეო და ადამიანური რესურსების კორდინაცია და 

მართვა); 

 

 

განათლება: 

 2006წ - გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, კვალიფიკაცია - 

იურისტი;  

 1985წ - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სააღრიცხვო-

ეკონომიკური ფაკულტეტი, კვალიფიკაცია - ეკონომისტი; 

 

 

 

[ფოტო] 
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სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები: 

სტატიები: 

1. ,,The Tendencies of the Tax System Development in Georgia’’ - specialized scientific journal “Bulletin of 

the Odessa National University. Economy »Volume 23 Issue 5 (70) 2018. 

2. ,,ონლაინ-სესხები დადებითი და უარყოფითი მხარეები“, საერთაშორისო რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა”, ¹1 

მაისი, 2016წ 

3. ,,საკრედიტო რესურსებზე ხელმისაწვდომობა და კრედიტით სარგებლობის პრიორიტეტი 

საქართველოში“, გამომც.,,სამცხე-ჯავახეთისუნივერსიტეტი”, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო შრომების კრებული, 20.04.2016წ 

4. ,, ლარის დევალვაციის მიზეზები და მისი გაჯანსაღების გზები’’, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დაარსების 25-ე საიუბილეო წლის თარიღთან დაკავშირებით უნივერსიტეტის 

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო შრომების კრებული; დეკემბერი, 2015წ. 

5. ,,ეროვნული ბანკის ინსტრუმენტები ლარის კურსის სტაბილიზაციისათვის’’, გამომც. ,,სამცხე-

ჯავახეთის უნივერსიტეტი”, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწ. უნივერსიტეტი, ბიზნესის 

ადმინისტრირების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო შრომები, 12 

სექტემბერი, 2014წ 

6. ,,საქართველოში მომხმარებლები საბანკო კრედიტებზე შეღავათიანი საპროცენტო განაკვეთების 

ხელმისაწვდომობას ელოდებიან’’, თსუ-ის გამომცემლობა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, სამეცნიერო 

შრომების კრებული, 27 დეკემბერი, 2013წ. 

7. ,,როგორ ვიყიდოთ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა’’, ბათუმის შ.რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო 

ანალიტიკური ჟურნალი ,, ბიზნესი და მენეჯმენტი”, ¹1; 2009წ. 

8. ,,აუდიტორის რწმუნება პერსპექტიულ ფინანსურ ინფორმაციაზე’’, გამომცემლობა “ზეონი”, 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტუალი”, ¹10; 2009წ. 
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9. ,,აუდიტის დაგეგმვა აუდიტორული საქმიანობის მნიშვნელოვანი ეტაპია’’,  საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა; ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა”,¹4; 2009წ. 

10. ,,აუდიტორის პროფესიული ეთიკის ნორმების დაცვა ყოველი აუდიტორის უპირველესი 

მოვალეობაა’’, გამომცემლობა “ლამპარი”, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, II ტ. 2009 წ. 

11. ,,აუდიტი თანამედროვე ეკონომიკური ურთიერთობების აუცილებელი ატრიბუტია’’, 

გამომცემლობა „თერგი”, საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედერაციის ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა” ¹5; 2009 წელი.  

12. ,,ფირმის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასება’’, გამომცემლობა “ლამპარი”, 

ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, 

II ტ. 2009 წ. 

                                               

სახელმძღვანელოები/სასწავლო კურსები: 

1.წიგნი - ,,აუდიტის საფუძვლები“, სახელმძღვანელო, გამომცემლობა - ,,სამცხე-ჯავახეთის 

უნივერსიტეტი“, 2016; 

2.წიგნი - ,,ბუხჰალტრული აღრიცხვა და აუდიტი“, სახელმძღვანელო, გამომცემლობა - 

,,ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი“, 2012; 

 

კონფერენციები: 

1. თემა - ,,მიგრაციის პროცესი. სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები“, (როლი-მომხსენებელი), 

გამომცემლობა,,უნივერსალი”, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, XI 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ,,განათლება და მეცნიერება XXI 

საუკუნეში: რეალობა, გამოწვევები, პერსპექტივები”, 16-17 ნოემბერი, 2018წ. 

2. თემა - ,,სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის გაძლიერების გზები და პერსპექტივები 

საქართველოში“, (მომხსენებელი), თსუ-ის გამომცემლობა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ,,ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 

განვითარების თანამედროვე ტენდენციები”, თბილისი, 6-7 ივლისი, 2018წ.  
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3. თემა - ,,საბანკო აუდიტის როლი ბანკის მდგრადობის კონტროლის საქმეში“,  (მომხსენებელი), 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია; გორი, 08.06.2018წ. 

4. თემა - ,,საინვესტიციო პროექტის სრულყოფისა და შეფასების ეკონომიკური ასპექტები 

საქართველოში“, (მომხსენებელი), გამომც. ,,სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი”, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 25.04.2018წ 

5. Тема - ,,ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ В ГРУЗИИ“, 

Межддународная научно –практическая конференция «Современные возможности обеспечения 

социально-экономического развития стран», 16 сентября 2017года. (Ужгородський Национальный 

Университет, г. Ужгород, Украина; Akademia Polonijna w Czestochowie) 

6. თემა - ,,ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროების სრულყოფის პრობლემები და 

პერსპექტივები საქართველოში“, (მომხსენებელი), გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია; 08.06.2017წ. 

7. Theme - ,,Expected global economic crisis and its possible solutions“,II International Scientific and 

Practical Conference "The integration of the scientific community to the global challenges of our time" in Osaka 

(Japan), 7-9 March,2017 

8. Тема -  ,,Инновационные экосистемы и их финансовое обеспечение в Грузии“, Межддународная 

научно–практическая конференция - ,,Развитие международных экономических отношений:Влияние 

внутреннего и внешнегофактора‘’, 24-25 февраля 2017г. (Аналитический центр,,Новая 

экономика",г.Киев ,Украина) 

9. Тема -  ,,Формирование и развитие инновационного потенциала экономик Украины и Грузии“, 

Межддународная научно –практическая конференция ,,Формировання и развития Инновационного 

потенциала  экономикиУкраини ”, 17-18 февраля 2017г. (Ужгородський Национальный Университет,г. 

Ужгород,Украина) 

10. თემა - ,,სავალუტო კურსის ფორმირების მექანიზმი და მონეტარულ-ფინანსური ბაზრის 

განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“, (მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, 

სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, IX საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია - ,,განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების 

პერსპექტივები”, 18-19 ნოემბერი, 2016წ. 

11. თემა - ,,საქართველოს 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის პრიორიტეტული 

მიმართულებები“, (მომხსენებელი), სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია-,,ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური 

პრობლემები –II”; 13-14ოქტომბერი, 2016წ. 
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12. თემა - ,,ინოვაციური ეკოსისტემები და მისი ფინანსური უზრუნველყოფა საქართველოში’’,  

(მომხსენებელი), თსუ-ის გამომცემლობა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები 

პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში”, 1-2 ივლისი, 2016წ. 

13. თემა - ,,უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში’’,  

(მომხსენებელი), ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე - ,,სოციალურ ეკონომიკური განვითარების პრობლემები 

თანამედროვე ეტაპზე და მათი გადაჭრის გზები”,  საერთაშორისო რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა”,  

¹2ივნისი, 2016წ 

14. თემა - ,,ეფექტიანობის აუდიტის ძირითადი მახასიათებლები და როლი საჯარო ფინანსების 

მართვის თანამედროვე სისტემაში’’, (მომხსენებელი), გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია; 24.06.2016წ. 

15. თემა - ,,მოსალოდნელი გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მისი ფინანსური შედეგები“, 

(მომხსენებელი), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს სოციალურ 

მეცნიერებათა აკადემია; მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ,,მსოფლიო და 

კავკასია”; 17.06.2016წ. 

16.  თემა - ,,საქართველოს საფინანსო სექტორის გაჯანსაღების გზები და პერსპექტივები’’,  

(მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, VIII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ,,განათლება XXI 

საუკუნეში”, 13-14 ნოემბერი, 2015წ. 

17. თემა - ,,სახელმწიფო ფინანსური კონტროლის სისტემა საქართველოში’’, (მომხსენებელი), 

გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, გორის სახელმწ. სასწავლო უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტო 

(პროფესორ-მასწავლებელთა) სამეცნიერო კონფერენცია, 22 ივლისი,.2015წ. 

18. თემა - ,,ლარის გაუფასურების მიზეზები და ლარის გამყარების გამოუყენებელი მექანიზმები“, 

(მომხსენებელი), თსუ-ის გამომცემლობა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის 

დაბადებიდან 110-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია - ,,ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები”, 10-

11 ივლისი, 2015წ. 
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19. თემა - ,,ადამიანური რესურსების ფორმირებისა და გამოყენების პრობლემები საქართველოში’’, 

(მომხსენებელი), ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, პირველი საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ,,თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოტეზები, 

კვლევები”, ბათუმი, 25-26 ივნისი, 2015წ. 

20. თემა - ,,სავალუტო კრიზისი საქართველოს ეკონომიკასა და მოსახლეობის ცხოვრების დონეზე 

მკვეთრად უარყოფით გავლენას ახდენს’’, (მომხსენებელი), გამომც. ,,სამცხე-ჯავახეთის 

უნივერსიტეტი”, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უნივერსტიტეტთაშორისო 

სამეცნიერო(რესპუბლიკური) კონფერენცია - ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური 

პრობლემები”, 5-6 ივნისი, 2015წ 

21. თემა - ,,ეროვნული ვალუტის – ლარის კურსის გაუფასურების მიზეზები და მისი დაძლევის 

გზები”, (მომხსენებელი), გამომც. ,სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი”, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 26 მარტი, 

2015წ 

22. თემა - ,,ლარის კურსის გრძელვადიანი სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით კონკრეტული 

ღონისძიებებია გასატარებელი“, (მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, გორის სახელმწ. 

სასწავლო უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტო (პროფესორ-მასწავლებელთა) სამეცნიერო 

კონფერენცია, 17თებერვალი, .2015წ. 

23. თემა - ,,საქართველოში სასმელი წყლის ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები და მის 

იფინასური უზრუნველყოფა”, (მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, სსიპ-გორის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, პროფესორ შოთა ქისტაურის ხსოვნისადმი მიძღვნილი 

პროფესორ-მასწავლებელთა საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ,,ეკონომიკის 

აქტუალური საკითხები”, 19დეკემბერი, 2014 

24. თემა - ,,შიდა აუდიტის სუბიექტის საქმიანობის ძირითადი მიზნები და აუდიტის 

მტკიცებულებები“, (მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, სსიპ-გორის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი, VII საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - 

,,განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება”, 28-29 ნოემბერი, 2014წ. 

25. თემა - ,,სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის გაძლიერება სახელმწიფო სექტორის 

ფინანსების მართვის რეფორმის მთავარი კომპონენტია“, (მომხსენებელი), ქუთაისის 

უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ,,ეკონომიკა, ტურიზმი 

და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში: გამოწვევები დაპ ერსპექტივები”; 8-9 

ნოემბერი, 2014წ. 
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26. თემა - ,,საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული გეგმა და მისი 

ფინანსური უზრუნველყოფა’’, (მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, გორის სახელმწ. 

სასწავლო უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტო (პროფესორ-მასწავლებელთა) 

სამეცნიეროკონფერენცია, 24 ივლისი,.2014წ. 

27. თემა - ,,ლარის სავალუტო კურსის დაცემის უარყოფითი ფაქტორები“, (მომხსენებელი), თსუ-ის 

გამომცემლობა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-

,,ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები”, 27-28 

ივნისი, 2014წ. 

28. თემა - ,,ფულადი გზავნილები და საინვესტიციო გარემო საქართველოში“,  (მომხსენებელი), 

გამომც. ,,სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი”, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწ. უნივერსიტეტი, 

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 12 ივნისიი, 2014წ 

29. თემა - ,,სურსათის უვნებლობის აქტუალური საკითხები საქართველოში“, (მომხსენებელი), 

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია-,,კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე 

ტექნოლოგიები”, 12-13 ივნისი, 2014წ. 

30. თემა - ,,ინფლაციით გამოწვეული ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში’’, 

(მომხსენებელი), სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია თემაზე - ,,თანამედროვე ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები”, 6-

7 ივნისი, 2014წ. 

31. თემა - ,,ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფინანსური შედეგები“, (მომხსენებელი), 

გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, გორის სახელმწ. სასწავლო უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტო 

(პროფესორ-მასწავლებელთა) სამეცნიერო კონფერენცია, 14 თებერვალი, .2014წ. 

32. თემა - ,,საბანკო დავალიანების პრობლემები საქართველოში’’, (მომხსენებელი), გამომც.,,სამცხე-

ჯავახეთის უნივერსიტეტი”, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწ. უნივერსიტეტი, პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 25 დეკემბერი, 2013წ 

33. თემა - ,,უცხოური ინვესტიციების შემოდინება საქართველოში’’, (მომხსენებელი), 

გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, VI 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე - ,,განათლების თანამედროვე 

გამოწვევები”, 15-16 ნოემბერი,  2013წ. 

34. თემა - ,,შეღავათიანი კრედიტის ფარგლებში საქართველოში კერძო სექტორის წახალისება 

იგეგმება’’, (მომხსენებელი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული 



 
CV 

დავით ბიძინაშვილი 
ქ.გორი, ქუთაისის ქუჩა #25 

ტელეფონი- 599 57 37 60 

ელ-ფოსტა: bidzinashvilidavit@sjuni.edu.ge 
 

8 

კონფერენცია თემაზე -  ,,სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის 

თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები”, 26-27 ოქტომბერი, 2013წ. 

35. თემა - ,,მწვანე ეკონომიკა - ეს არის 21-ე საუკუნის ბიზნესშესაძლებლობა’’, (მომხსენებელი), 

გამომცემლობა  ,,თბილისის უნივერსიტეტი”, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის II საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე 

,,ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება”; 11-12 ოქტომბერი, 2013წ 

36. თემა - ,,სოფლად კრიზისიდან გამოსავალი მხოლოდ ფერმერთა გაერთიანებაშია’’, 

(მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, ა(ა)იპ-გორის სახელმწ. სასწავლო 

უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტო (პროფესორ-მასწავლებელთა) სამეცნიერო კონფერენცია, 4 

ივლისი, .2013წ. 

37. თემა - ,,თანამედროვე საქართველოს დემოგრაფიული პორტრეტი“, (მომხსენებელი), სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო სასწ.უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის 

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 3 ივნისი, 2013წ 

38. თემა - ,,საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი 

ინვესტიციების ზრდაა’’, (მომხსენებელი), თსუ-ის გამომცემლობა, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-,,პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების 

აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”, 28-29 ივნისი, 2013წ. 

39. თემა - ,,საქართველოს მწვანე ბიზნესის განვითარებას დიდი პოტენციალი გააჩნია’’, 

(მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,ქუთაისის უნივერსიტეტი”,  ა.წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია-,,ინოვაციური 

ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, 6-7ივნისი, 2013წ. 

40. თემა - ,,მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები 

საქართველოში’’, (მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,ქუთაისის უნივერსიტეტი”, ა.წერეთლის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის 20 წლი სიუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული 

კონფერენცია, 24-25მაისი, 2013წ. 

41. თემა - ,, საქართველო დემოგრაფიული კრიზისის წინაშე დგას’’, (მომხსენებელი), სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო სასწ. უნივერსიტეტი, პროფესორ-მასწავლებელთასამეცნიერო 

კონფერენცია, 3 აპრილი, 2013წ 

42. თემა - ,,აუდიტორული საქმიანობის როლი ეკონომიკურ საქმიანობაში საკმაოდ აქტუალურია’’,  

(მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, ა(ა)იპ-გორის სახელმწ. სასწავლო 
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უნივერსიტეტი,  საუნივერსიტეტო (პროფესორ-მასწავლებელთა) სამეცნიერო კონფერენცია, 

11.02.2013წ. 

43. თემა - ,,საქართველოს ვაჭრობა ექსპორტის ზრდაზე უნდა იყოს ორიენტირებული’’, 

(მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, ა(ა)იპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 2012წ. 

44. თემა - ,,ღვინის ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები საქართველოში’’, 

(მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, ა(ა)იპ-გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, 

საუნივერსიტეტო (პროფესორ-მასწავლებელთა) სამეცნიერო კონფერენცია, 11.07.2012წ. 

45. თემა - ,,ალკოჰოლური სასმელების ექსპორტის ზრდის ტემპები საქართველოში’’, 

(მომხსენებელი), ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 

28-29 ივნისი, 2012წ. 

46. თემა - ,,განახლებული სამომხმარებლო კალათის მიხედვით შედგენილი ინფლაციის ახალი 

მაჩვენებლები საქართველოში’’, (მომხსენებელი), ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 15.06.2012წ. 

47. თემა - ,,მსოფლიო პოლიტიკური და ფინანსური ელიტა ცდილობს გლობალური ეკონომიკური 

კრიზისიდან გამოსავალი მოძებნოს’’, (მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია, 6-7 აპრილი,2012წ. 

48. თემა - ,,თაფლის ბიზნესის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები 

საქართველოში’’,(მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, ა(ა)იპ-გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტო (პროფესორ-მასწავლებელთა) სამეცნიერო კონფერენცია, 

24.02.2012წ. 

49. თემა - ,,2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონპროექტის ცალკეული 

ასპექტები’’,(მომხსენებელი), ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 21.12.2011წ. 

50. თემა - ,,მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის გავლენა საქართველოს ეკონომიკის 

განვითარებაზე’’, (მომხსენებელი), სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია,18-19 ნოემბერი, 2011წ. 

51. თემა - ,,ფულის მსყიდველობითი უნარი ანუ ღირებულება თანდათანობით მცირდება’’,  

(მომხსენებელი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია, 5-6 ნოემბერი, 2011წ. 
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52. თემა - ,,აგროსამრეწველო პროდუქციის სტაბილური ზრდა ქვეყნის სასურსათო 

უსაფრთხოებისა და სოფლად სიღარიბის დაძლევის აუცილებელი წინაპირობაა’’, მომხსენებელი), 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 2011წ. 

53. თემა - ,,ღვინის მარკეტინგი, მისი პრობლემები და პერსპექტივები’’, (მომხსენებელი), 

გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, სსიპ-გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, IV საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 2011წ. 

54. თემა - ,,ინფლაცია და უმუშევრობა - მთავარი გამოწვევა საქართველოსა და პოსტსაბჭოთა 

ქვეყნებში’’, (მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური განათლებისა და განვითარების ცენტრი, 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, 2011წ. 

55. თემა - ,,გლობალური მოუსავლიანობის პირობებში სასურსათო უსაფრთხოების გადაჭრის 

გზები საქართველოს აგრარულ სექტორში’’, (მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, 

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია, ბათუმი, 2011წ. 

56. თემა - ,,სოფლის მეურნეობის განვითარების სახელმწიფო სტრატეგიული მიზანი დარგის 

მდგრად იგანვითარების ხელშემწყოფი გარემოს შექმნაა’’, (მომხსენებელი), გამომცემლობა 

,,უნივერსალი”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I რესპუბლიკური სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, 2011წ. 

57. თემა - ,,აგრობიზნესში საკრედიტო რესურსის გამოყენების პრობლემები და პერსპექტივები’’, 

(მომხსენებელი), ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტო 

სამეცნიერო კონფერენცია, ახალციხე, 2011წ. 

58. თემა - ,,პოტენციური ინვესტორების მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარებისათვის’’, (მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, სსიპ-გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი, საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, 2011წ. 

59. თემა - ,,ტურისტული პოტენციალი და ტურიზმის განვითარების რესურსები საქართველოში’’, 

(მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, 2011წ. 

60. თემა - ,,ღვინის ბიზნესის წარმოების პერსპექტივები და საფრთხეები საქართველოში’’, 

(მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, სსიპ-გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, 

საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია, 2011წ. 
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61. თემა - ,,მუნიციპალური ბიუჯეტის შედგენის საკითხის აქტუალობა საქართველოში’’, 

(მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, სსიპ-გორის უნივერსიტეტი, III საერთაშორისო 

კონფერენცია, 2010წ 

62. თემა - ,,GRM სისტემის გამოყენება ტურიზმში’’, (მომხსენებელი), გამომცემლობა 

,,უნივერსალი”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო- 

პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი, 2010წ 

63. თემა - ,,აუდიტორული სისტემის ტრნსფორმაცია: აუდიტორთა მომზადება, გადამზადება და 

კვალიფიკაციის ამაღლება’’, (მომხსენებელი), გამომცემლობა ,,უნივერსალი”, სსიპ-გორის 

უნივერსიტეტი, II საერთაშორისო კონფერენცია, 2009წ. 

64. თემა - ,,აუდიტის განმახორციელებელი სუბიექტების პასუხისმგებლობა აუდიტორული 

მომსახურებით მოსარგებლე ეკონომიკური სუბიექტის წინაშე’’, (მომხსენებელი), 

პაატაგუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა, პ.გუგუშვილის ეკონომიკის 

ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეკონომისტთა 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, 2009წ 

შენიშვნა:  სულ გამოქყვეყნებული მაქვს 102 სამეცნიერო ნაშრომი 

 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები,პროექტები: 

 Certificate – Co-funded by the Erasmus+Programme of the European Union, Sulkhan-Saba 

Orbeliani Universitty, STAR-Sustainable Iearner-centred Teaching-Advanced Recourse for Georgia 

and China - ,, Modern Teaching Methods. Learner Centered Teaching”;  

 Certificate – National Institute of Economic Research - ,,The problems of socio-economic 

development at the present stage and solutions”; 

 СЕРТИФИКАТ - ,, Формировання и развития Инновационного потенциала  экономики Украини 

”; 

 Certificate – Georgian Techncal University, Geeorgian Academy of Social Science - ,,The world and 

Caucasus”; 

 Certificate – Batumi Navigation Teching University - ,,Modern Management: Problems, 

Hypotheses, Researches”; 

 სერტიფიკატი - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 

,,ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“; 
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 სერტიფიკატი - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 

,,სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები“; 

 სერტიფიკატი-აიოვას უნივერსიტეტი-აშშ, სათემო კოლეჯები საერთაშორისო 

განვითარებისათვის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის განათლების, 

მეცნიერებისა და კულტურის ცენტრი - ,,სრული კურსი თანამედროვე სწავლება, სწავლა და 

შეფასების მეთოდოლოგიაში“;  

 სერტიფიკატი-საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის 

მიერ ჩატარებული გადამზადების კურსი ,,ფინანსური აღრიცხვისა და ბუღალტრული 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების ძირითად პრინციპებში“;  

 

უცხო ენა: 

 ქართული - მშობლიური; 

 რუსული - კითხვა, წერა, საუბარი; 

 გერმანული - კითხვა, წერა; 

 ინგლისური - კითხვა, წერა; 

დამატებითი ინფორმაცია: 

კომპიუტერული პროგრამები: MS Windows;  MS Word;  MS Exsel; MS  PoverPoint;  MS Publisher;  

Internet  Explorer;   

ოჯახური მდგომარეობა:   მეუღლე და ორი შვილი 

 

 


