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აკადემიური ხარისხი:        ეკონომიკის დოქტორი 

 

სამუშაო გამოცდილება:  

2017 წლიდან – სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, 

ეკონომიკის დოქტორი (ახალციხე) 

2015 – 2017 -  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგი, ეკონომიკის დოქტორი 

(ახალციხე) 

2001 წ. - 2014 წ.- უკრაინის ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის მსოფლიო ეკონომიკისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი (ქ. კიევი, უკრაინა). 

1996 წ.- 2001 წ. - უკრაინის ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის მსოფლიო ეკონომიკისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი (ქ. კიევი, 

უკრაინა). 

1992 წ. – 1995 წ -უკრაინის ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის მსოფლიო ეკონომიკისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის ასპირანტი, სპეციალობა - „მსოფლიო მეურნეობა და 

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები“ (ქ. კიევი, უკრაინა). 

1989 წ - 1992 წ - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის 

ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 

1983 წ. – 1989 წ. - თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია-

გეოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტი, სპეციალობა - „ეკონომიური გეოგრაფია“. 

განათლება: 1989 წ. – წარჩინებით დაამთავრა თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის სრული კურსი სპეციალობით 

„ეკონომიკური გეოგრაფია“ (დიპლომი НВ №069394). 

1996 წ. - დაცულია საკანდიდატო დისერტაცია და მინიჭებულია ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

კანდიდატის ხარისხი სპეციალობით „მსოფლიო მეურნეობა და საერთაშორისო ეკონომიკური 
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ურთიერთობები“ (დიპლომი КН №010642). (ქ.კიევი, უკრაინა). დისერტაციის თემა: „საერთაშორისო 

საკრედიტო საფინანსო ორგანიზაციების როლი ეკონომიკის სტრუქტურული გარდაქმნის პროცესში 

(საშუალო დონის განვითარების ქვეყნების მაგალითზე)“. 

2002 წ. - უკრაინის უმაღლესი საატესტაციო კომისიის მიერ მიენიჭა უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომლის წოდება სპეციალობით „მსოფლიო მეურნეობა და საერთაშორისო ეკონომიკური 

ურთიერთობები“ (დიპლომი АС №002196). 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 
1. უკრაინა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში (მსო): პირველი შედეგები და პერსპექტივები /    

ბიულეტენი «МОСТЫ»/BRIDGES. - მოსკოვი, 2009. - ივლისი. - მეხუთე გამოცემა. - გვ. 13-14    

(http://www.ictsd.org – http://trade.ecoaccord.org.). (რუსულ ენაზე). 

2. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის საკრედიტო-საფინანსო პოლიტიკა: ადაპტაცია რეფორმების 

გზით // საერთაშორისო საფიფნსო ინსტიტუტების კრედიტები - ეკონომიკური ზრდის 

პერსპექტივა რისკული ეკონომიკებისათვის: უწყებათაშორისი სამეცნიერო-თეორიული 

კონფერენციის მასალები, ქ. კიევი, 2009 წლის 21 მაისი. -  კიევი: უკრაინის ეროვნული 

მეცნიერებათა აკადემიის მსოფლიო ეკონომიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა 

ინსტიტუტი (უკრაინულ ენაზე). 

3. საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების (სსო) კრედიტები და მათი როლი კრიზისული 

მოვლენების განვითარების პროცესში / 2009 წლის 21 ოქტომბრის „მრგვალი მაგიდის“ სხდომის 

„საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების გლობალური როლი ეკონომიკური კრიზისის 

პერიოდში“ მასალები. - კიევი: უკრაინის ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის მსოფლიო 

ეკონომიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი, 2010. – 243 გვ. - გვ. 120-134. 

(უკრაინულ ენაზე). 

4. კონკურენტუნარიანობა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (სსფ) სტაბილიზაციის 

პროგრამებში / უკრაინის ეკონომიკის რეფორმირების გზები კონკურენტული უპირატესობების 

უზრუნველყოფის მიზნით პოსტკრიზისულ პირობებში: უწყებათაშორისი სამეცნიერო-

თეორიული კონფერენციის მასალები, 2010 წლის 20 მაისი, ქ. კიევი (უკრაინა) / კიევი:  უკრაინის 

ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის მსოფლიო ეკონომიკისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობათა ინსტიტუტი, 2010. – 210 გვ. - გვ. 62-66. (უკრაინულ ენაზე). 

5. რისკული ეკონომიკების სავალუტო-საფინანსო სისტემების ადაპტაცია მსოფლიო 

ინტეგრაციულ პროცესებში: მონოგრაფია. – კიევი:  უკრაინის ეროვნული მეცნიერებათა 

აკადემიის მსოფლიო ეკონომიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი,   

გამომცემლობა: LAT&K, 2011. – 214 გვ. (პარაგრაფები 1.1., 2.1., 2.3.). (უკრაინულ ენაზე). 

http://www.ictsd.org/
http://trade.ecoaccord.org/
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6. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ადაპტაცია პოსტკრიზისულ სივრცეში / 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “გლობალური ფინანსური კრიზისის თეორიული და 

პრაქტიკული ასპექტები” მასალები. - კიევი, 24 მაისი, 2011 წელი. – უკრაინის ეროვნული 

მეცნიერებათა აკადემიის მსოფლიო ეკონომიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა 

ინსტიტუტი. - გვ. 71-76. (უკრაინულ ენაზე). 

7. გლობალური ფინანსური ინსტიტუტები: პოსტკრიზისული ადაპტაცია / ფინანსური 

ცივილიზაციის ფილოსოფია: ადამიანი და ფულის სამყარო: IV საერთაშორისო ფილოსოფიურ-

ეკონომიკური საუბრების მასალები, 18-20 მაისი, 2011 წელი. - გვ. 149-153. (უკრაინულ ენაზე). 

8. უკრაინა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი  (სსფ): ურთიერთობათა პრობლემური 

საკითხები. - გამოშვება 68 (№3) / კიევი:  უკრაინის ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის 

მსოფლიო ეკონომიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი, 2011. – 229 გვ. – გვ. 38-

49. (უკრაინულ ენაზე). 

9. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ტრანსფორმაცია: რეფორმირება ადაპტაციის გზით // 

სამეცნიერო-კვლევითი მიღწევების ანთოლოგია / კიევი: უკრაინის ეროვნული მეცნიერებათა 

აკადემიის მსოფლიო ეკონომიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი. – 2010. - 

გამოცემა V. – 408 გვ. – გვ. 277-282. (უკრაინულ ენაზე). 

10. თავი 3. აშშ-ს ეროვნული ინტერესი და თანამედროვე საერთაშორისო პროცესი. §35. აშშ-ს, 

ჩინეთის, აზიისა და წყნარ-ოკეანური რეგიონის ეკონომიკური პოლიტიკის 

ურთიერთდამოკიდებულება გლობალური პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში // აშშ და 

მსოფლიო XXI საუკუნის დასაწყისში: მონოგრაფია. - კიევი: თავისუფალი პრესის ცენტრი, 2013. 

– 620 გვ. – გვ. 539-542. (უკრაინულ ენაზე) 

11. 6.1. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების პოლიტიკის შეფასება გლობალური მართვის 

სისტემის ტრანსფორმაციის პროცესში / მსოფლიო საფინანსო სისტემის რეფორმირების 

თანამედროვე ტენდენციები: მონოგრაფია / კიევი: უკრაინის ეროვნული მეცნიერებათა 

აკადემიის მსოფლიო ეკონომიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტი, 2014. – 360 

გვ. – გვ. 217-222. (უკრაინულ ენაზე) 

12. საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მოდერნიზაციის პრობლემები საქართველოში: საგარეო და 

საშინაო პრიორიტეტები / სამეცნიერო შრომების კრებული „ეკონომიკა, ბიზნესი, მართვა“ (1). – 

ახალციხე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა “ახალციხის 

უნივერსიტეტი”. – 2016. – გვ. 62-69. (რუსულ ენაზე). 

13. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და საქართველო: თანამშრომლობის მოდელი და მისი 

რეტროსპექტივა / უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია “ეკონომიკისა და ბიზნესის 

აქტუალური პრობლემები - II” / სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნეს 

ადმინისტრირების ფაკულტეტი, ქ. ახალციხე, 2016 წლის 13-14 ოქტომბერი. 
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14. სავალუტო პოლიტიკა, როგორც ეროვნული ეკონომიკის მაკრორეგულატორი / პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია / სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. 
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