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განათლება
 15.08. 2006 წლიდან დღემდე ასოცირებული პროფესორი, აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესის, სამართლისა და
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მიმართულება ეკონომიკა
 22.06. 2005წ. ეკონმიკის მეცნიერებათა კანდიდატი. ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველო.
 1996-2004 წწ. სოციალ-ეკონომიკური და რეგიონული პრობლემების
სამეცნიერო -კვლევითი ინსტიტუტის მაძიებელი. თბილისი.
საქართველო.
 1974-1979 წწ. სტუდენტი . სახალხო მეურნეობის დაგეგმვის
ფაქულტეტი, თსუ. საქართველო.
 1961-1970 წწ. სოფ. სასაშის საშუალო სკოლის მოსწავლე. ლენტეხი.
საქარტველო.

სამუშაო გამოცდილება

 15.08. 2005 წ. -დღემდე ასოც. პროფესორი აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივესიტეტი. ქუთაისი.
 01.06. 2004 წ.-მენეჯმენტის კატედრის უფროსი მასწავლებელი. ნ.
მუსხელიშვილის სახ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქუთაისი.
 04.09. 1992 წ. ასისტენტი. წარმოების ორგანიზაციისა და
მენეჯმენტის კატედრა. ნ. მუსხელიშვილის სახ. ტექნიკური
ინსტიტუტი. ქუთაისი.
 17.10. 1983 წ.-უმცროსი მეცნიერ თანამსრომელი საქართველოს
სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტთან არსებული სახალხო
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მეურნეობის ეკონომიკის , დაგეგმვისა და მართვის სამეცნიეროკვლევითი ინსტიტუტი.
 21.10. 1979 წ. ინჟინერი. სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების
განყოფილება . ტექნიკური ინსტიტუტი. ქუთაისი. საქართველო.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

ინგლისური

B1

B2

C1

C2

x

რუსული

x

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP, Vista, Seven) ფაილურ
სტრუქტურაში თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და
კონფიგურირების ფლობა. საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა
(MS Word; MS Excel, MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა არქივატორების
სრულყოფილი გამოყენება (RAR, ZIP), ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამები
ფლობა MSIE, Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სულ რაოდენობა -49 ნაშრომი . აქედან
5 ყველაზე მნიშვნელოვანი

1. ი. ონიანი-მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე ფასების
ცვლილების
გავლენის
სტატისტიკური
ანალიზი.
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია
,,ინოვციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები
პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“ . თსუ პაატა გუგუშვილის
ეკონომიკის ინსტიტუტი. თბილისი 2016.
2. ი. ონიანი- საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის სიდიდეზე
მოქმედი ფაქტორების სტატისტიკური ანალიზი. პირველი

საერთაშორისო კონფერენცია-თანამედროვე განვითარების
ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები.
ქუთაისი 2015.
3. ი. ონიანი, ნ. კუხიანიძე--ტურიზმის ინდუსტრიის
სეზონურობის სტატისტიკური ანალიზი. საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და სტატისტიკა“,
თსუ. 2014.
4. ი.ონიანი, ნ. ხასაია-- მცირე ბიზნესის მდგომარეობის
სტატისტიკური ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიეოპრაქტიკული ინტერნეტ კონფერენცია ,,ინოვაციური პროცესეი
და ტექნოლოგიები. ქუთაისი 2011.
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5. ი.ონიანი,
ნ.
ხასაია--სტრუქტურული
ცვლილებების
გავლენის შეფასება. ჟურ. ,,საქარტველოს ეკონომიკა“№4, გვ. 7073. 2009.

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ რაოდენობა-21
5 ყველაზე მნიშვნელოვანი:

1. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
,,ინოვციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები
პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“ . თსუ პაატა გუგუშვილის
ეკონომიკის ინსტიტუტი. თბილისი 2016.

2.
პირველი
საერთაშორისო
კონფერენცია-თანამედროვე
განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური
პრობლემები. ქუთაისი 2015.
3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და
სტატისტიკა“. თსუ. 20014.
4. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. თსუ.
2012.
5. საერთაშრისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი.
2011.

ტრენინგები / სემინარები

პროექტები / გრანტები

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

სულ რაოდენობა -3

---- საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაქულტეტის საბჭოს
წევრი
 2006-2011წლებში აწსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს
წევრი სამი სახელმძღვანელოს რეცენზენტი

ჯილდოები / სტიპენდიები

 22.02. 2005, ბრძ.4–12–მომენიჭა ქუთაისის სახელმწიფო
ტექნიკური უნივერსიტეტის დამსახურებული მუშაკის
წოდება (იხ. შრომის წიგნაკის ამონაწერი);
 18.03. , 1982 ბრძ. 4–174 – საზოგადოებრივი და
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სამსახურეობრივი მოვალეობის მაღალ დონეზე
შესრულებისათვის გამოეცხადა მადლობა (იხ. შრომის
წიგნაკის ამონაწერი);
 19.05.1999. – ქტუ–ს ეკონომიკისა და ბიზნესის
სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ
მე–3 საერთაშორისო–სამეცნიერო კონფერენციის
მაღალ დონეზე ჩატარებისათვის გამოეცხადა
რექტორის მადლობა (იხ. შრომის წიგნაკის ამონაწერი);

სხვა ინფორმაცია
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