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განათლება, სამეცნიერო
ხარისხი და წოდება 2001 წლის 26 სექტემბერი – ფილოსოფიურ და იურიდიულ

მეცნიერებათა დოქტორი (დიპლომი HDD № 015/1).
თემა: “სოციალური მიზნის ფილოსოფია და მისი რეალიზაციის
თეორიულ-სამართლებრივი პრობლემები“.

2000 წელი – თბილისის ბიზნესისა და სოციალურ-ეკონომიკური
მართვის უნივერსიტეტის იურიდიულ-ეკონომიკური
ფაკულტეტი, იურისტის, ეკონომისტისა და მენეჯერის
კვალიფიკაცია, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით
გათანაბრებულია მაგისტრის აკადემიურ ხარისხთან
(დიპლომი წარჩინებით АА № 0006608).

1990 წლის 13 დეკემბერი – პროფესორი საზოგადოებრივ
მეცნიერებებში (ოქმი № 578/ნ, ატესტატი ПР № 007027).

1990 წლის 11 მაისი – ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
(ოქმი № 19გ/27, დიპლომი ДТ № 002582).
(სპეციალობა: 08.00.01 – პოლიტიკური ეკონომია).
დისერტაცია დავიცავი სანკტ-პეტერბურგის ეკონომიკისა და
ფინანსების უნივერსიტეტში და კიევის ტარას შევჩენკოს
სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თემაზე: სოციალიზმის
(სოციალურად გამიზნული საზოგადოების) უპირატესობათა
რეალიზაციის პოლიტიკურ-ეკონომიკური საფუძვლები.
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1978 წლის 11 იანვარი – დოცენტი (ოქმი №1გ/1, ატესტატი
ДЦ № 016538).

1973 წლის 16 იანვარი – ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
(ოქმი № 31, დიპლომი МЭК № 015914).
(სპეციალობა: 08.00.01 – პოლიტიკური ეკონომია).
დისერტაცია დავიცავი სანკტ-პეტერბურგის ეკონომიკისა და
ფინანსების უნივერსიტეტში თემაზე: სამეურნეო ანგარიშის
თეორიული საფუძვლები და მისი განვითარება საზოგადოებრივი
კვების საწარმოებში.

1973 წლის 16 იანვარი – დავამთავრე ლენინგრადის ფ. ენგელსის
სახელობის ვაჭრობის ინსტიტუტის ასპირანტურა სპეციალობით:
08.00.01 – პოლიტიკური ეკონომია, დისერტაციის ვადაზე ერთი
წლით ადრე დაცვასთან დაკავშირებით.

1966 წელი – დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკური ფაკულტეტი, უმაღლესი კვალიფიკაციის
საქონელმცოდნე (დიპლომი У № 007235).

1960 წელი – დავამთავრე თბილისის 91-ე საშუალო სკოლა.

შრომითი საქმიანობა,
სამუშაო გამოცდილება,
სამეცნიერო-პედაგოგიურო
მოღვაეწობა 2013 წლის 16 სექტემბრიდან დღემდე – საქართველოს ტექნიკური

უნივერსიტეტის სამართლისა და საერთაშორისო
ურთიერთობების (ყოფილი ბიზნეს-ინჟინერინგის) ფაკულტეტის
პროფესორის თანამდებობაზე საჯარო სამართლის
მიმართულებით.

2007 წლის 24 სექტემბრიდან 2013 წლის 30 მაისამდე – თელავის
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის
ფაკულტეტზე – სრული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე
ეკონომიკის თეორიის მიმართულებით 2010 წლის 24
სექტემბრამდე (ბრძანება № 352), ხოლო 2010 წლის 24
სექტემბრიდან – მოწვეული სპეციალისტის  თანამდებობაზე
სრული პროფესორის უფლებამოსილებებით.
ასევე სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე.

1992 წლის თებერვლიდან დღემდე – საქართველოს მეცნიერებათა
აკადემიის პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის
ინსტიტუტის, ხოლო 2011 წლის 1 იანვრიდან ივ. ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა
გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის ეკონომიკური
თეორიის განყოფილების გამგე – მთავარი მეცნიერი
თანამშრომელი.
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1992 წლიდან დღემდე – ამავე ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს
წევრი, ხოლო 2017 წლიდან აგრეთვე ინსტიტუტის სამეცნიერო
საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე.
1992 წლიდან 2007 წლამდე სადისერტაციო საბჭოს წევრი.
1991 წლის მაისიდან 1992 წლის თებერვლამდე იქვე – მთავარი
მეცნიერი თანამშრომელი.

1996-2001 წლებში – საქართველოს კერძო უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების რექტორთა საბჭოს
თავმჯდომარე.

1991 წლის ოქტომბრიდან – 2010 წლის ოქტომბრამდე თბილისის
ბიზნესისა და სოციალურ-ეკონომიკური მართვის უნივერსიტეტის
რექტორი და აღნიშნული უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს
თავმჯდომარე.

1972 წლის სექტემბრიდან 1992 წლის თებერვლამდე – თბილისის
ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია.
აქედან: 1986 წლის დეკემბრიდან 1992 წლის თებერვლამდე –
საზოგადოებრივ მეცნირებათა კათედრის გამგე.
1985 წლის აპრილიდან 1986 წლის დეკემბრამდე – იქვე, კათედრის
გამგის მოვალეობის შემსრულებელი.
1985 წლის აპრილიდან 1992 წლის თებერვლამდე – თბილისის
ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის
სამეცნიერო-სამხატვრო საბჭოს წევრი.
1980 წლის ივნისიდან 1985 წლის აპრილამდე – იქვე,
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის პროფესორი, ხოლო
1984 წლის ოქტომბრიდან ამავე დროს კათედრის გამგის
მოადგილე.
1974 წლის დეკემბრიდან 1980 წლის ივნისამდე – იქვე,
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის დოცენტი.
1972 წლის სექტემბრიდან 1974 წლის დეკემბრამდე – იქვე,
საზოგადოებრივ მეცნიერებათა კათედრის უფროსი
მასწავლებელი.

1975 წლის თებერვლიდან 1976 წლის აპრილამდე –
ცენტროსოიუზის მოსკოვის კოოპერაციულ ინსტიტუტთან
არსებულ მოთხოვნის შემსწავლელი ცენტრალური სამეცნიერო-
კვლევითი ლაბორატორიის (მეორე კატეგორიის სამეცნიერო-
კვლევითი დაწესებულება) – „ცნილსის“ (”ЦНИЛС“) –
საქართველოს რესპუბლიკური ფილიალის დირექტორის
მოადგილე და ამავე დროს არასასურსათო საქონელზე მოთხოვნის
შესწავლისა და პროგნოზირების განყოფილების ხელმძღვანელი.

1967 წლის აგვისტოდან 1974 წლის იანვრამდე – თბილისის
საქალაქო საბჭოს აღმასკომის საზოგადოებრივი კვების
სამმართველო.
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აქედან: 1972 წლის ოქტომბრიდან 1974 წლის იანვრამდე –
სამმართველოს აპარატში ახალი ტექნიკის დანერგვისა და
ვაჭრობის ორგანიზაციის განყოფილების ინსპექტორი.
1967 წლის აგვისტოდან 1972 წლის ოქტომბრამდე – იქვე,
სამმართველოს სისტემაში: დიმიტროვის სახელობის საავიაციო
ქარხანასთან არსებული კვების კომბინატის დირექტორის
მოადგილე; შემდეგ ტრესტი № 3-ის საქონელმცოდნე, რევიზორი,
სასკოლო კვების კომბინატის დირექტორის მოადგილე.

სამეცნიერო ინტერესების
სფერო საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ეფექტიანი ფუნქციონირებისა

და მართვის რევოლუციურად ახალი სოციალურ-ფილოსოფიური,
თეორიულ-პოლიტიკური, პოლიტიკურ-სამართლებრივი და
პოლიტიკურ-ეკონომიკური საფუძვლების შექმნა და ამ
საფუძვლების პრაქტიკული რეალიზაციის პოლიტიკურ-
სამართლებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური მექანიზმების
შემუშავება, რომელთა დანერგვა საერთაშორისო მასშტაბით
უზრუნველყოფს სოციალურ პროგრესს მთელ მსოფლიოში
ყოველი ადამიანის საკეთილდღეოთ.

სამეცნიერო კონფერენციები,
სამეცნიერო ფორუმებში
მონაწილეობა 243-ჯერ მივიღე მონაწილეობა მოხსენებით საერთაშორისო,

რესპუბლიკურ და სხვა სამეცნიერო კონფერენციებში,
სიმპოზიუმებში, სესიებში. მოხსენებები გამოქვეყნებულია
სამეცნიერო ნაშრომების სახით.

პუბლიკაციების
რაოდენობა გამოქვეყნებული მაქვს 473 სამეცნიერო ნაშრომი ფილოსოფიურ,

პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, იურიდიულ მეცნიერებათა
პრობლემებზე, სახელმწიფო მართვის მეცნიერებათა
პრობლემებზე – პოლიტიკური მენეჯმენტის პრობლემებზე, და ა.შ.

გამოქვეყნებული 473 შრომიდან გამოქვეყნებული მაქვს 20
მონოგრაფია ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. მრავალი
სამეცნიერო ნაშრომი გამოქვეყნებული მაქვს აგრეთვე უკრაინულ
ენაზე.
ამასთან, ყველა შრომა გამოქვეყნებულია რეცენზირებად და
რეფერირებად გამოცემებში.

ჩემს მიერ გამოქვეყნებული 473 სამეცნიერო შრომიდან – 137 შრომა
გამოქვეყნებული მაქვს საზღვარგარეთის 8 სახელმწიფოში –
ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რუსეთში, უკრაინაში,
პოლონეთში, ლიტვაში, აზერბაიჯანში, სომხეთში, სლოვაკიაში,
მ.შ. 10 სამეცნიერო შრომა გამოქვეყნებული მაქვს აშშ-ში
ნიუ-იორკში).
საზღვარგარეთ ჩემი სამეცნიერო შრომები გამოქვეყნებულია
ინგლისურ,  რუსულ და უკრაინულ ენებზე.
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ბოლო 10 წელიწადში – 2008-2018 წლის 10 ოქტომბრამდე
გამოქვეყნებული მაქვს 320 შრომა, მათ შორის, საზღვარგარეთ –
104 შრომა.

ენების ცოდნა ქართული (მშობლიური), რუსული (სრულყოფილად);
ფრანგული, ინგლისური, უკრაინული (საშუალოდ).

კომპიუტერის ცოდნა Windows, Word, Excel, Internet.

საერთაშორისო აღიარება:
სამეცნიერო-საგამომცემლო
საქმე, რედკოლეგიების
წევრობა და
ხელმძღვანელობა 2017 წლიდან ვარ განათლების მენეჯმენტის უნივერსიტეტის

(კიევი, უკრაინა) სამეცნიერო-პრაქტიკულ ჟურნალ „სამეცნიერო
მაცნეს. სერია ეკონომიკა და მართვა“, რედკოლეგიის წევრი.

2016 წლიდან ვარ კიევის ნაციონალური ტექნიკური
უნივერსიტეტის „იგორ სიკორსკის სახელობის ტექნიკური
ინსტიტუტის“ (მენეჯმენტისა და მარკეტინგის ფაკულტეტი.
ეკონომიკისა და მეწარმეობის კათედრა) სამეცნიერო შრომების
კრებულის „ეკონომიკის თანამედროვე პრობლემები
და მეწარმეობა“ რედკოლეგიის წევრი (კიევი, უკრაინა).

2016 წლიდან ვარ დონეცკის (უკრაინა) მიხაილ ტუგან-
ბარანოვსლის სახელობის ეკონომიკისა და ვაჭრობის ეროვნული
უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებულის (სამეცნიერო
ჟურნალის) «Интелект. Личность. Цивилизация» რედკოლეგიის
წევრი.

2015 წლიდან ვარ  კიევის ვადიმ გეტმანის სახელობის
ნაციონალური ეკონომიკური უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის სამეცნიერო შრომების კრებულის – „ეკონომიკის
სამართლებრივი რეგულირება“, რედკოლეგიის წევრი
(კიევი, უკრაინა).

2014 წლიდან ვარ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ
„იურისპრუდენციის პრობლემების~ დამაარსებელი და
მთავარი რედაქტორი.

2014 წლიდან ვარ მუნიციპალური მართვის აკადემიის
(კიევი, უკრაინა) სამეცნიერო მაცნე _ სამეცნიერო შრომების
კრებული, სერია ”სამართალი”, რედკოლეგიის წევრი.

2013 წლიდან ვარ დონეცკის (უკრაინა) მიხაილ ტუგან-
ბარანოვსლის სახელობის ეკონომიკისა და ვაჭრობის ეროვნული
უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებულის (სამეცნიერო
ჟურნალის) «Торговля и Рынок Украины» რედკოლეგიის წევრი.
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2013 წლიდან ვარ მუნიციპალური მართვის აკადემიის (კიევი,
უკრაინა) სამეცნიერო მაცნე – სამეცნიერო შრომების კრებული,
სერია ”მართვა”, რედკოლეგიის წევრი 2012 წლიდან.

2012 წლიდან ვარ მუნიციპალური მართვის აცადემიის
(კიევი, უკრაინა) სამეცნიერო შრომების კრებულის
“სამეცნიერო ძიებანი სახელმწიფო და მუნიციპალურ
მართვაში” («НАУЧНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ в государственном и
муниципальном управлении»). რედკოლეგიის წევრი.

2012 წლიდან ვარ “მიკრო-მაკროეკონომიკის თეორიები”.
უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.
მუნიციპალური მართვის აკადემიის სამეცნიერო შრომების
კრებული (კიევი, უკრაინა). რედკოლეგიის წევრი.

სანკტ-პეტერბურგის კულტურის ისტორიის საზოგადოებრივი
აკადემიის  სამეცნიერო ჟურნალის: “კულტურის თეორიისა და
ისტორიის პრობლემები” (რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მ.
გორკის სახელობის მეცნიერთა სახლის კულტურის თეორიის
სექციის მოხსენებები და შეტყობინებები). სარედაქციო კოლეგიის
წევრი 2010 წლიდან.

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ „სოციალური ეკონომიკის“
რედკოლეგიის წევრი 2009 წლიდან.

საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკურ ჟურნალ
„ეკონომისტის“რედკოლეგიის წევრი 2009 წლიდან.

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ „ეკონომიკის“
რედკოლეგიის წევრი 2001 წლიდან.

ვარ საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ „პროგრესის“
დამაარსებელი  და მთავარი რედაქტორი 2000 წლიდან.

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ. გუგუშვილის
სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის, ხოლო 2011 წლის
1 იანვრიდან ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის სახელობის
ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებულის
სარედაქციო კოლეგიის წევრი 2000 წლიდან.

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ `ინტელექტის~
სამეცნიერო-სარედაქციო კოლეგიის წევრი 1997 წლიდან.

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ `მაცნეს~ _
ეკონომიკის სერია - რედკოლეგიის წევრი 1992–2006.

ვარ მრავალი (მრავალი ათეული) მონოგრაფიისა და
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების მასალების
(კრებულების) სამეცნიერო რედაქტორი და ა.შ.
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ვარ მრავალი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების
საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე და უცხოეთში
ჩატარებული მრავალი საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციების (მაგალითად, კიევი, ვინნიცა,
დნეპროპეტროვსკი - უკრაინა, ლუბლინი –პოლონეთი,
და ა.შ.) საორგანიზაციო, სამეცნიერო და სამეცნიერო-
საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.

საერთაშორისო აღიარება:
პროფესიული და სამეცნიერო
ორგანიზაციების წევრობა
და ხელმძღვანელობა იურიდიულ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემიის

აკადემიკოსი და ამ აკადემიის პრეზიდენტი 2015 წლიდან.

პოლიტიკური მენეჯმენტის საერთაშორისო აკადემიის
აკადემიკოსი და ამ აკადემიის პრეზიდენტი 2013 წლიდან.

ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკურ მეცნიერებათა
აკადემიის ნამდვილი წევრი 2003 წლიდან.

ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი
1998 წლიდან.

სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემიის
აკადემიკოსი და ამ აკადემიის პრეზიდენტი 1996 წლიდან.

სანკტ-პეტერბურგი (რუსეთი) კულტურის ისტორიის
საზოგადოებრივი  აკადემიის ნამდვილი წევრი 1996 წლიდან.

საერთაშორისო ასოციაციის „კულტურათა დიალოგი“ გამგეობის
წევრი და წარმომადგენელთა საბჭოს წევრი 1995 წლიდან
(სანკტ-პეტერბურგი, რუსეთი).

ჟურნალისტთა კავშირის წევრი 1975 წლიდან, ხოლო შემდეგ –
საქართველოს ჟურნალისტთა ფედერაციის წევრი.

ასპირანტების და
დოქტორანტების
სამეცნიერო
ხელმძღვანელობა ჩემი სამეცნიერო ხელმძღვანელობით დაცულია 20 დისერტაცია.

მათ შორის, სამმა ასპირანტმა წარმატებით დაიცვა საკანდიდატო
დისერტაცია, რომელთა სამეცნიერო ხარისხები გათანაბრებულია
მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან, კერძოდ, ორმა
ასპირანტმა დაიცვა დისერტაცია სპეციალობით: 08.00.01 –
ეკონომიკური თეორია, ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია,
ხოლო ერთმა სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტში
დაიცვა დისერტაცია სპეციალობით: 09.00.01 – სოციალური
ფილოსოფია.
აგრეთვე ჩემი სამეცნიერო ხელმძღვანელობით 15-მა
დოქტორანტმა წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაციები
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სპეციალობით: ეკონომიკის თეორია, რომლებსაც მიენიჭათ
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის ან ეკონომიკაში
სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხები და
წარმატებით მოღვაწეობენ როგორც უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებში პროფესორის თანამდებობებზე, ისე სხვადასხვა
საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე სახელმწიფო და კერძო
სტრუქტურებში.
გარდა ამისა, ჩემი სამეცნიერო ხელმძღვანელობით ორმა
დოქტორანტმა წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია
სპეციალობით: საჯარო მმართველობა და მიენიჭა საჯარო
მმართველობის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.
ამჟამად ვარ დოქტორანტების სამეცნიერო ხელმძღვანელი საჯარო
მმართველობაში, საერთაშორისო ურთიერთობებში და სოციალურ
მეცნიერებებში.

არაერთხელ ვიყავი სადოქტორო დისერტაციების დაცვებზე
ოფიციალური ოპონენტი და აგრეთვე მრავალი დისერტაციის
რეცენზენტი.

სახელმწიფო ჯილდოები დაჯილდოვებული ვარ ღირსების ორდენით (№ 655,
მოწმობა № 07098). საქართველოს პრეზიდენტის 2013 წლის
13 ივნისის № 13/06/02 განკარგულება.


