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სამეცნიერო ხარისხი
სამუშაო გამოცდილება

 1985-1993 წწ., ნ. მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო
ტექნიკური უნივერსიტეტი
წწ.,
ივ.
ჯავახიშვილის
სახ.
თბილისის
სახელმწიფო
 1996-1999
უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ასპირანტურა
 ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სპეც.-ით „სტატისტიკა; საბუღალტრო
აღრიცხვა; ეკონომიკური ინფორმატიკა“, 2004 წ.
აკადემიური:
 ეკონომიკის კათედრის მოწვეული სპეციალისტი, 1994-1995 წწ.
 ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი, 1995-2004 წწ.
 ასოცირებული პროფესორი, 2006 წ.-დან დღემდე

ადმინისტრაციული:
 ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, 2004 წ.
 აღრიცხვის, ანალიზისა და აუდიტის კათედრის გამგის მ.შ., 2005 წ.
 ეკონომიკისა და ზუსტ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის მ.შ.,
2005 წ.

 საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის მ.შ., 2006
წ.
 საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, 2007 წ.
 საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, 2011 წ.
 ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, 2012
წ.-დან დღემდე

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
გერმანული
რუსული

A2

B1

B2

C1

C2

X
X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows ფაილურ სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია,

სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების ფლობა. ანტივირუსული
პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება. საოფისე მოხმარების

გვერდი 1 / 2

Curriculum Vitae

სახელი, გვარი

პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა
არქივატორების სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel, MS Visio,
ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

 Бакурадзе А., Арнания-Кепуладзе Т., „ЗДОРОВЬЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕСУРС И
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ГРУЗИИ“
„АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА: СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ“, сборник научных
статей участников Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 15-17 мая 2017
г.), ст., 27-32
 ბაკურაძე აკაკი, „ქორწინება და განქორწინება - შედეგები და რელიგიური ხედვა“
IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეოლოგიური ეკონომიკა, მოხსენებათა
კრებული, გვ. 25-29, ქუთაისი, 2016 წ., 22-23 ოქტომბერი
 Бакурадзе Ак., Чихладзе Н., „К вопросу о православном и экономическом осмыслении брака и
развода“
OIKONOMOS European Research Association: Journal of Social Market Economy, 1(4), Vilnius,
Lithuania, 2016, СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ПО ИТОГАМ КОНФЕРЕНЦИИ «СОЦИУМ И
ХРИСТИАНСТВО» Минск, январь 2016, ст., 27-32
 ვირსალაძე ნ., ბაკურაძე ა., „დემოგრაფიილი ოპტიმუმის განსაზღვრის საკითხისათვის“.
"თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები
– 2015" საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული, 8 გვ.
http://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/eJournal/Papers/Economy/VirsaladzeNaira.pdf
ნაშრომი გამოქვეყნდა მაღალრეიტინგულ, იმპაქტ-ფაქტორის მქონე სამეცნიერო
ჟურნალში - „Internacional Journal of Public Polisi and Management“ - http://www.ijpaam.org
 Бакурадзе Акакій Гурамович - До питання про подолання бідності згідно з християнським
вченням
т. ІІІ, Серія «Україна – Цивілізація»; Традиції та сучасність українського цивілізаційного
простору: проблеми духовної, державної, національної єдності; Збірник наукових праць.
Карпатський университет імені Августина Волошина. Українска богословська Академиа.
Міжнародна академіа богословських наук.Ужгород – 2015, ст., 61-67
 ბაკურაძე აკაკი, „როგორ შევამციროთ დანაშაულობის ეკონომიკური შედეგები“;
„ბიზნესი და კანონმდებლობა“, სემეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი, №3, მაისი, 2014 წ., გვ. 3343, http://b-k.ge/templates/Jordan/pdf/bk-03-2014-bolo.pdf
 ბაკურაძე აკაკი, კირთაძე შალვა, საარსებო მინიმუმის პროგნოზირების საკითხისათვის
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერეო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული, ნაწილი II,
2013 წ., გვ. 307-313
 ბაკურაძე აკაკი, სიცოცხლის ხანგრძლივობის ზრდის წყაროს - ჯანდაცვის ინვესტირების
საკითხისათვის
ჟ. „ეკონომიკური პროფილი“, №12 2013 წ., 58-67
 Bakuradze A., Virsaladze N., Concerning the Definition of the Main Point of Labour.
Науковий вiсник ДННК „Ужгородська украiнська богословська академiя iменi святих Кирила i
Мефодiя – Карпатський университет iменi Августа Волошина“. Серiя_Соцiально-гуманiтарнi та
природичi науки, Випуск 8 –Ужгород, 2011, ст. 45-50
 ბაკურაძე ა., ავადობის ეკონომიკური შედეგების შემცირების საკითხისათვის
ჟ. „ეკონომიკური პროფილი“, N9, 2011, გვ. 58-71. http://unik.edu.ge/uploads/documents/science-
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center/ekpr/ekpr09.pdf
 ბაკურაძე ა., სამხრეთ კავკასიის რეგიონი - მსოფლიო გლობალიზაციის წინააღმდეგ
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე
რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“ – 1-2 მაისი, ქ., 2010 წ., გვ. 109-114
 ბაკურაძე ა., გლობალიზაციის და რეგიონალიზაციის გააზრების საკითხისათვის
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „გლობალიზაცია, მსოფლიო
კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“ - 16-17 მაისი, ქ., 2009 წ., შრომების კრებული, გვ. 268-274
 ბაკურაძე ა., ვირსალაძე ნ., დანაშაულობის ეკონომიკური შედეგების შემცირების
საკითხისათვის
ჟ. „ეკონომიკური პროფილი“, №6, 2008 წ., გვ. 25-28.
http://unik.edu.ge/uploads/documents/science-center/ekpr/ekpr06.pdf
 ბაკურაძე ა., ვირსალაძე ნ., საერთაშორისო შედარებებში ინდექსების გამოყენების
საკითხისათვის
ჟ. „ეკონომიკური პროფილი“, №6, 2008 წ., გვ. 29-32.
http://unik.edu.ge/uploads/documents/science-center/ekpr/ekpr06.pdf
 ბაკურაძე ა., შენგელია ი., „ჩრდილოვანი ეკონომიკის“ ეკონომიკურ-სამართლებრივი
ასპექტები
ჟ. „ცხოვრება და კანონი“, №3, 2008 წ.
 ბაკურაძე ა., „სიმდიდრის“ ცნების გაგების ერთი საკითხისათვის
ჟ. „ეკონომიკური პროფილი“, №5, 2008 წ., გვ. 35-38.
http://unik.edu.ge/uploads/documents/science-center/ekpr/ekpr05.pdf
 ბაკურაძე ა., სამართლებრივ ანალიზში ზოგიერთი სტრუქტურული საშუალოების
გამოყენების შესახებ
ჟ. „ეკონომიკური პროფილი“, №4, 2008 წ. გვ, 38-40.
http://unik.edu.ge/uploads/documents/science-center/ekpr/ekpr04.pdf
 ბაკურაძე ა., სიცოცხდის ხანგლძლივობის ზრდის ერთი საკითხისათვის
ჟ. „ეკონომიკური პროფილი“, №3, 2007 წ. გვ, 37-40.
http://unik.edu.ge/uploads/documents/science-center/ekpr/ekpr03.pdf
 ბაკურაძე ა., საქართველოს მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
საკითხისათვის
ჟ. „ეკონომიკური პროფილი“, №1 ქუთაისი, 2006, გვ. 38-40.
http://unik.edu.ge/uploads/documents/science-center/ekpr/ekpr01.pdf
 ბაკურაძე ა., ოჯახის შექმნისა და მისი სიმტკიცის ქრისტიანული სწავლების
საკითხისათვის
ჟ. „ეკონომიკური პროფილი“, №1, 2006 წ., გვ. 45-49.
http://unik.edu.ge/uploads/documents/science-center/ekpr/ekpr01.pdf
 ბაკურაძე ა., ვირსალაძე ნ., გარემომცველი სამყაროსა და ბუნებრივი რესურსების
სტატისტიკა და ეკოლოგიური პრობლემები
ჟ. ეკონომიკა №8, თბ. 2006, გვ, 26-32

სამეცნიერო
კონფერენციები

 „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“, IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი,
2016 წ.,

 "თანამედროვე

განვითარების
პრობლემები – 2015", ქუთაისი,

ეკონომიკური, სამართლებრივი

და

სოციალური
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 „ეკონომიკური განვითარების მოდელები - გუშინ, დღეს, ხვალ“, თბილისი, 2015
 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერეო-პრაქტიკული კონფერენცი, ქუთაისი, 2015
 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - „რეგიონალიზაცია,
თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“, ქუთაისი, 20092010

ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

 „გამოყენებითი კვლევა სასწავლო დაწესებულების მართვაში“, ქ. ქუთაისი
 „სწავლა-სწავლების შეფასების თანამედროვე მეთოდები“, ქ. ქუთაისი
 ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები, ქ. თბილისი

 კვლევითი პროექტი: „უცხოელი ვიზიტორების ტურისტული ხარჯების ძირითადი
ტენდენციები საქართველოში“, ქ. თბილისი

 „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური
პრობლემები – 2015 (საორგ. კომიტ. წევრი)
 „ეკონომიკური განვითარების მოდელები - გუშინ, დღეს, ხვალ“, (საორგ. კომიტ.
წევრი)

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

 საერთაშორისო სამეცნიერეო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „სოციალურეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები:
ახალი გამოწვევები,და პერსპექტივები“ (რედკოლეგიის. წევრი)
 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა
და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი
საერთაშორისო სამეცნიერეო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული
(რედკოლეგიის. წევრი)
 ჟ., „ეკონომიკური პროფილი“, სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი (რედკოლეგიის.
წევრი)

ჯილდოები / სტიპენდიები

დამატებითი ინფორმაცია
შევსების თარიღი

2017
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