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განათლება

 თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 მართვის, ბიზნესის და სამართლის საერთაშორისო ინსტიტუტი (უკრაინა)
 ჰუმანიტარულ და სოციალურ-ეკონომიკური მეცნიერებების პრობლემების
აკადემია (მოსკოვი)

 წმ. კირილესა და მეთოდეს სახელობის ღვთისმეტყველების აკადემია (უკრაინა,
უჟგოროდი)

სამუშაო გამოცდილება

 2014-დღემდე - პროფესორი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
მიმართულება ეკონომიკა
 2004-2006

ქუთაისის აკ. წერეთლს სახელობის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ეკონომიკური თეორიის კათედრის პროფესორი
 2006-2010 აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი
 2000-2010 იმერეთში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო
რწმუნებულის- გუბერნატორის ადმინისტრაციის რეგიონული განვითარების
სამსახურის უფროსი
 1999-2004 ეკონომიკის სამინისტროს ეკონომიკური და სოციალური
პრობლემების ს/კ ინსტიტუტის ქუთაისის რეგიონული ცენტრის
მეცნიერთანამშრომელი
 2010-2013 ქ. ქუთაისის მერის მრჩეველი ეკონომიკურ საკითხებში
 2014-დღემდე ქ.ქუთაისის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის მთ.
სპეციალისტი
 2011-დღემდე აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის,
სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულეტეტის სადისერტაციო
საბჭოს თავმჯდომარე
 2006-დღემდე ქუთაისის უნივერსიტეტის პროფესორი

ენობრივი
კომპეტენციები
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X
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კომპიუტერული უნარები საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS
Outlook, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ 96 ნაშრომი
1. იმერეთის მხარის ეკონომიკური განვითარების პირობები და პერსპექტივები (15 ნ.თ,
თანაავტორობით, ავტორის წვლილი 7,5 ნ.თ.). აკ. წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, 2009.
2. მართლმადიდებლობის ეკონომიკური პარალელები. ქუთაისის უნივერსიტეტი.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2013. (15,5 ნ.თ).
3. ქალაქის ბრენდინგის აქტუალური საკითხები - ქუთაისური წახნაგები. აკ. წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2014. (8 ნ.თ, თანაავტორობით,
ავტორის წვლილი 4 ნ.თ.).
4. შრომის გააზრების მართლმადიდებლური და ეკონომიკური საკითხები. აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2015. (8,5 ნ.თ).
5. ON THE ISSUE OF TOURISM POTENTIAL OF KUTAISI AND ITS SURROUNDING

AREA. Ovidius University Annals, Series Economic Sciences . 2015, Vol. 15 Issue 1, p474-478.
5p.
http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/2015/ANALE%20vol%2015_issue_1_pt%20site.pdf

სამეცნიერო
კონფერენციები

ტრენინგები / სემინარები

სულ 21 კონფერენცია
1. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ ГРУЗИИ
(0,4 ნ.თ., თანაავტორობით). Сб. Тр-ов Международной VIII научно-практической
конференции «Развитие экономических и межотраслевых наук в XXI веке», 06-07
февраля 2015 г. Новосибирск, Россия გვ.12-17
2. საბიუჯეტო ინვესტიციების როლი რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკურ
განვითარებაში. საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენციის IEC 2015 ,,ეროვნული
ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ შრომების კრებული.
ჟურნ.
„ბიზნეს
ინჟინერინგი“.
(თანაავტორობით,
0,5
ნ.თ.,)
https://drive.google.com/file/d/0B3PZSQNPT43SWUtLSUszbkh6VFE/view?pref=2&pli=1
3. ადგილობრივი თვითმმართველობის ეკონომიკური საქმიანობის ძირითადი
ასპექტები.
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენციის
"თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური
პრობლემები – 2015" შრომების კრებული. (თანაავტორობით, 0,5 ნ.თ.,), ქუთაისი,
2015.
http://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/eJournal/Papers/Economy/ChikhladzeNikoloz.pdf
4. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФИСКАЛЬНЫХ АВТОНОМИИ МЕСТНЫХ
САМОУПРАВЛЕНИИ В ГРУЗИИ. Сб. Тр-ов Международной научно-практической
конференции «Проблемы и перспективы развития местного самоуправления в странах
СНГ и Европы». Российский университет дружбы народов. (в соавторстве). Москва,
2013.
5. პროფესიები და პროფესიული საქმიანობა წმინდა წერილის მიხედვით. სამეცნიერო
კონფერენციის „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“ შრომების კრებული, ბათუმი, 2015. თსუ
გამომცემლობა(0,5 ნ.თ.)
http://evergreen.tsu.ge/eg/opac/record/84152?locg=1
1.
“დეცენტრალიზაცია
და
სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების
პრობლემები”, პოლონეთი, ვარშავა, 2006 წლის 15-22 ოქტომბერი.
2.
„რეგიონული განვითარება, დეცენტრალიზაციის რეფორმა და საჯარო
ფინანსები“ საქართველო, ბაკურიანი, 27-29 ნოემბერი, 2008.
3.
„რეგიონული პოლიტიკის იმპლემენტაციის და ფუნქციონირების
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პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები“ საქართველო, თბილისი, 2009 წლის 10-12
ნოემბერი
4.
სპეციალური პროგრამული კომპლექსი, INMIS 2007 წლის 18 ივნისი
5.
ადამიანური რესურსების მართვა 2015 წლის 22-24 ივლისი

პროექტები / გრანტები

სულ 8 გრანტი
1. ფონდი “ღია საზოგადოება საქართველოს” კანონის უზენაესობისა და საჯარო
ადმინისტრირების პროგრამის მიერ გამოცხადებული საპრიზო კონკურსის
“გამჭვირვალე ბიუჯეტი” გრანტის მფლობელი საუკეთესო საგაზეთო
სტატიისათვის. სტატიის სათაური: “თვითმმართველი ბიუჯეტის გამჭვირვალობა:
მითი თუ რეალობა?” (გაზ. “იმერეთის მოამბე”, #7-8, 2008 წ.)
2. 2008 წელს აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შიგასაუნივერსიტეტო
საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული. პროექტის სახელწოდება “საქართველოში

სახელმწიფო და რეგიონული ინვესტიციური რისკის გაანგარიშების მეთოდის და
მეთოდოლოგიის შემუშავება”. ATSU/ 09213

3. 2010 წელი. პროექტის TEMPUS “Prompting Internalization and Comparability
Assurance in Higher Education” (EACEA) ექსპერტი.
4. 2008-2010 UM _ JEP – 27200-2006 (GE) Application of Tuning Approaches in Georgia
Higher Education System (Tuning Georgia); Eligibility period 1/9/2008- 31/8/2010.
ეკონომიკური მიმართულების ექსპერტი
5. 2011 წლის შიდასაუნივერსიტეტო საგრანტო კონკურსის “ახალი სასწავლო
დისციპლინისათვის “შესავალი ეკონომიკასა და ბიზნესში“ სასწავლო კურსის
მომზადება“
გამარჯვებული
პროექტის
ხელმძღვანელი
(ქუთაისის
უნივერსიტეტი).

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

ჯილდოები / სტიპენდიები

დამატებითი ინფორმაცია

საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი (2011 წლიდან);
საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი
(2013 წლიდან);
ღვთისმეტყველების საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი (2012
წლიდან)
სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალების: “ეკონომიკა”, ”სოციალური
ეკონომიკა”, ”მენეჯმენტი და ბიზნესი”, ”ხანძთა”, „ბიზნესი და
კანონმდებლობა”, „ახალი ეკონომისტი”, „საქართველოს ბიზნესის
მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე“, „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“,
„Georgian Scientific News”, „ВИСНIК ДИТБ” (უკრაინა), „АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, СОЦИОЛОГИИ И ПРАВА” (რუსეთის
ფედერაცია), JOURNAL OF TOURISM AND HOSPITALITY
MANAGEMENT (USA), “OVIDIUS UNIVERSITY ANNALS. ECONOMIC
SCIENCES SERIES” (ROMANIA) სარედაქციო კოლეგიის წევრი;
საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიატი _ ახალგაზრდა მეცნიერთა
მეორე ხარისხის საპრეზიდენტო სტიპენდია (2000-2003);
საქართველოს ნაციონალური ბიზნესრეიტინგების კავშირის
"ეკონომიკის ვარსკვლავის" ორდენი (2016)
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