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* საგანმანათლებლო და პროფესიულ გამოცდილებასთან და სხვა აქტივობებთან დაკავშირებულ ველებში

ინფორმაცია ივსება ქრონოლოგიურად, უახლესი გამოცდილებიდან.

განათლება

 ნ.ი. მუსხელიშვილის სახელობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, 1992 წ.
 ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული ფინანსების სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტურა, 2003 წ.
 ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო ხარისხის მაძიებელი, 2004 წ.
 თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო
უნივერსიტეტის დოქტურანტურა, 2009 წ.

სამუშაო გამოცდილება

 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული
პროფესორი, 2014 წლიდან - დღემდე
 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული
პროფესორი, 2013-2014 წ.
 ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
მოწვეული პროფესორი, 2011-2012 წ.
 თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, მოწვეული პროფესორი, 2009-2012 წ.
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ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური

A2

სახელი, გვარი

B1

B2

C1

C2

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows XP, Microsoft Office, Internet Explorer ...

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 19 სტატია.
1. ზ. ბეშკენაძე, შ. ლომინაშვილი, „ეკონომიკური უსაფრთხოების

სოციალური ასპექტები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,
აწსუ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აწსუ, მეოთხე
საერთაშორისო კონფერენციის – IEC 2016 „ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ მასალები, ჟურნალი
ბიზნეს–ინჟინერინგი.
ზ. ბეშკენაძე, შ. ლომინაშვილი, „ეროვნული ვალუტის
გაუფასურების
ფისკალური
და
მონეტარული
ასპექტები“,
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტი,
აწსუ,
მესამე
საერთაშორისო კონფერენციის – IEC 2015 „ეროვნული ეკონომიკის
განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ მასალები, ჟურნალი
ბიზნეს–ინჟინერინგი, # 3, 2015, გვ. 93–98.
http://business-engineering.bpengi.com/
2.

ზ. ბეშკენაძე, შ. ლომინაშვილი, ეროვნული ვალუტის
გაუფასურების მოსალოდნელი სოციალურ–ეკონომიკური შედეგები
საქართველოში, ჟურნალი „ეკონომიკა“, #5–6, 2015, გვ. 73–90.
http://economics.bpengi.com/
3.

4. ზ. ბეშკენაძე, კონკურენტუნარიანობის ცნების შესახებ, ჟურნალი

"საქართველოს ეკონომიკა", # 2 (191) 10-16 თებერვალი 2014 წ., გვ.16–
27
www.docs.google.com/file/d/0B4qlyulxo-x9RjhXNnlHS05JVzQ/edit?pli=1
5. ზ. ბეშკენაძე, საქართველოს კონკურენტუნარიანობის ამაღლების

ზოგადი თეორიული მოდელი, ჟურნალი "ეკონომიკა" # 1–2 2014 წ.
გვ.18–38
http://economics.bpengi.com/
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სამეცნიერო
კონფერენციები

სახელი, გვარი

სულ 11
1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთელის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია –
IEC 2016 „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ,
დღეს, ხვალ“. მოხსენებები: „ეკონომიკური უსაფრთხოების
სოციალური ასპექტები“; „კონკურენტუნარიანობა - ქვეყნის
ეკონომიკური უსაფრთხოების საფუძველი“. 2016 წ.
2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთელის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო კონფერენცია –
IEC 2015 „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ,
დღეს,
ხვალ“.
მოხსენებები:
„საგადასახდელო
ბალანსის
მდგომარეობას,
ვალუტის
გაუფასურებასა
და
ეკონომიკის
კონკურენტუნარიანობას
შორის
ურთიერთკავშირის
საკითხისათვის“; „ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფისკალური
და მონეტარული ასპექტები“. 2015 წ.
3. აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I საერთაშორისო
კონფერენცია

–

სამართლებრივი

„თანამედროვე
და

სოციალური

განვითარების
პრობლემები“.

ეკონომიკური,
მოხსენება

–

„ეროვნული ვალუტის კურსსა და სავაჭრო ბალანსის მდგომარეობას
შორის ურთიერთკავშირის საკითხისათვის“ 2015 წ.
გორის
სახელმწიფო
სასწავლო
უნივერსიტეტი,
მერვე
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „განათლება XXI
საუკუნეში“. მოხსენება – „ვალუტის გაუფასურების თეორიული და
ზოგიერთი პრაქტიკული ასპექტები“. 2015 წ.
4.

5. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, II საერთაშორისო
სამეცნიერო–პრაქტიკული
კონფერენცია – "ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი
განვითარება". მოხსენება – "აგრარული სექტორის ეფექტურობის
ამაღლების მაკროეკონომიკური ასპექტები"
ტრენინგები / სემინარები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

პროექტები / გრანტები

სულ რაოდენობა და კონკრეტულად მხოლოდ 5 ყველაზე
მნიშვნელოვანი,

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