
 

 

 

 
 

 

CV 
 

 

1. პერსონალური ინფორმაცია  

გვარი ხარშილაძე 

სახელი გიორგი 

ელ. ფოსტა g.kharshiladze2@seu.edu.ge 

 

 

 

2. პოზიცია და მიმართულება: 

 

თანამდებობა: მოწვეული ლექტორი 

მიმართულება: 
ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი - ბიზნეს 

ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი პროგრამა 

 

 

 

3. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  
 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი 

მიმართულება / სპეციალობა ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა 

ჩარიცხვის წელი 2011 

დისერტაციის დაცვის წელი 2015 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკის დოქტორი 

სადისერტაციო თემის სათაური 
„საქართველოს ეკონომიკის სტრუქტურული ცვლილებები 

გარდამავალ პერიოდში“ 

ნაშრომის ხელმძღვანელი ემდ, პროფესორი მიხეილ ჯიბუტი 
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4. სხვა განათლება  

 

I 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი 

ფაკულტეტი / სპეციალობა 
ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის 

ფაკულტეტი/ეკონომიკა 

ჩარიცხვის და დამთავრების 

წლები 

დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

2009 2011 

მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    

ეკონომიკის მაგისტრი 

II 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

კავკასიის ბიზნესის სკოლა (კავკასიის უნივესიტეტი) 

ფაკულტეტი / სპეციალობა კავკასიის ბიზნესის სკოლა/მარკეტინგი 

ჩარიცხვის/დამთავრების წლები დაწყება (წწ) დასრულება (წწ) 

2000 2006 

მინიჭებული კვალიფიკაცია 

    

ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრი მარკეტინგის 

სპეციალობით 

 

 

 

 

5. სამეცნიერო-პედაგოგიური სტაჟი  

 

თარიღი 

(თთ/წწ) 

დაწესებულების 

დასახელება 

სასწავლო კურსი 

/კვლევითი პროექტი 

სწავლების 

საფეხური 

-დან -მდე 

2019 დღემდე საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი (სეუ) 

საერთაშორისო ბიზნესი ბაკალავრიატი 

 

 

 

6. სამეცნიერო პუბლიკაციები   
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თარიღი ნაშრომის სათაური ჟურნალის დასახელება გამომცემლობა 

    

 

2020 წ. 

„ევროკავშირში 

გაწევრიანების 

პოლიტიკური და 

ეკონომიკური 

ასპექტები“ 

„სეუ და მეცნიერება“ #9(9) 

2020წ. 

 

 

2020 წ. 

“საქართველოს 

ეკონომიკის 

სტრუქტურული 

ტრანსფორმაცის 

ზოგიერთი 

ასპექტები 

გარდამავალ 

პერიოდში“ 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ 

ორგანიზებული 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის 

“თანამედროვე ეკონომიკა, 

ეკონომიკრუი მეცნიერება და 

ეკონომიკის პანდემიური 

პრობლემები, გამოწვევები და 

გადაჭრის გზები“  მასალების 

კრებული 

თსუ პაატა გუგუშვილი 

სახელობის ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

 

2020 წ. 

„The role and impact 

methods of state in 

transition period” 

ლაზარსკის უნივერსიტეტის 

(პოლონეთი) ჟურნალი „MYŚL 

EKONOMICZNA I 

POLITYCZNA (Economic and 

Political Thought) (დაიბეჭდება 

მე-3 ნომერში, სავარაუდოდ 

ნოემბერ/დეკემბერში) 

 

 

2019 წ. 

„მწვანე ეკონომიკის“ 

ფორმირების 

შესაძლებლობები 

და სიძნელეები 

საქართველოში 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ 

ორგანიზებული 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის  

„მწვანე ეკონომიკის“ 

ფორმირების თანამედროვე 

პრობლემები“ მასალების 

კრებული გვ. 350-360 

თსუ პაატა გუგუშვილი 

სახელობის ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 
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2018 წ. 

„მაკროეკონომიკური 

არასტაბილურობის 

ზოგიერთი 

გამოვლინებანი 

გარდამავალი 

პერიოდის 

საქართველოში“ 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ 

ორგანიზებული 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის 

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური 

მეცნიერების განვითარების 

თანამედროვე ტენდენციები“ 

მასალების კრებული გვ. 234-

242 

 

თსუ პაატა გუგუშვილი 

სახელობის ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

 

2017  

„გლობალიზაცია და 

საქართველოს 

ეკონომიკა: 

პერსპექტივა 

ძირითადი 

გამოწვევები“ 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ 

ორგანიზებული 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის 

„ეკონომიკური განვითარების 

სტრუქტურული და 

ინოვაციური პრობლემები“ 

მასალების კრებული გვ 264-271 

თსუ პაატა გუგუშვილი 

სახელობის ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

2016 

„საინოვაციო 

მდგომარეობა 

საქართველოში: 

არსებული 

ვითარება, ანალიზი 

და პერსპექტივა“ 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტტის 

დაარსების დღისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო 

კონფერენციის „ინოვაციური 

ეკონომიკა და მისი 

ფორმირების პრობლემები 

პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“ 

მასალების კრებული  გვ. 216-

219 

თსუ პაატა გუგუშვილი 

სახელობის ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 
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2015 წ. 

„საქართველოს 

ეკონომიკის 

გლობალური 

პერსპექტივა: 

გამოწვევები, 

პრობლემები და 

პერსპექტივები“ 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული VIII” თბილისი  გვ. 

512-515 

თსუ პაატა გუგუშვილი 

სახელობის ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

 

 

2015 წ. 

“საბიუჯეტო 

პოლიტიკა 

პოსტრევოლუციო 

საქართველოში” 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ 

ორგანიზებული 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის 

„ეროვნული ეკონომიკები 

მდგრადი განვითარების 

აქტუალური პრობლემები” 

მასალების კრებული გვ. 558-

561 

 

თსუ პაატა გუგუშვილი 

სახელობის ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

2015 

„საერთაშორისო 

რეიტინგებში 

ასახული 

საქართველო“ 

ჟურნალი „ბიზნესი და 

კანონმდებლობა“ #1 იანვარი-

მარტი გვ. 43-49 

https://b-k.ge/arqivi/biznesi-da-

kanonmdebloba-08-n1-2019-2-6-

5-6/ 

 

2015 „საქართველოს 

ეკონომიკის 

სტრუქტურა: 

ცვლილებები 

გარდამავალ 

პერიოდში“ 

მონოგრაფია, გვერდების 

რაოდენობა 184; რედ. ზაურ 

ნაჭყებია 

ISBN 978-9941-0-8400-3 

 

2015 
„მაკროეკონომიკური 

ტენდენციები 

გარდამავალი 

პერიოდის 

საქართველოში“ 

ყოველთვიური 

საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი სამეცნიერო 

ჟურნალი „ეკონომიკა #1-2 გვ. 

21-30 
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2014 

„ეკონომიკური 

ზრდის შემცირების 

ტენდენციები და 

მისი 

ურთიერთკავშირი 

უმუშევრობასთან 

საქართველოს 

მაგალითზე“ 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ 

ორგანიზებული 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის  

„ეკონომიკისა და ეკონომიკური 

მეცნიერების განვითარების 

აქტუალური პრობლემები“ 

მასალების კრებული, გვ.  553-

556 

თსუ პაატა გუგუშვილი 

სახელობის ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

2014 

„საქართველო-

ევროკავშირის 

ურთიერთობები 

ღრმა და 

ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი 

სავაჭრო 

ხელშეკრულების 

ფონზე“ 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის 

საერთაშორისო სამეცნიერო-

ანალიტიკური ჟურნალი 

„ეკონომისტი #4 (ივლისი, 

აგვისტო, სექტემბერი) გვ. 58-

68 

თსუ პაატა გუგუშვილი 

სახელობის ეკონომიკის 

ინსტიტუტის 

გამომცემლობა 

 

2014 

„პირდაპირი 

უცხოური 

ინვესტიციების 

ტენდენციები პოსტ-

კრიზისულ 

პერიოდში“ 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული VII, გვ. 476-484 

თსუ პაატა გუგუშვილის 

ეკონომიკის ინსტიტუტის 

გამომცელობა 

2010 

“სამეურნეო-

მმართველობითი 

თემატიკა 

პეტრიწონის 

მონასტრის 

მიხედვით”    

ივ. ჯავახისშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა 

და ბიზნესის მართვის 

ფაკულტეტის მიერ 

ორგანიზებული V სამეცნიერო 

კონფერენცია „ქრისტიანობა და 

ეკონომიკა“  მასალების 

კრებული   გვ. 186-197 

გამომცემლობა უნივერსი 
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7.სხვა სახის აქტივობა  

 

N აქტივობის დასახელება და აღწერა 

 

კონფერენციებში მონაწილეობა 

1 „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის - სეუს“ პოლონეთის ლაზარსკის 

უნივერსიტეტთან პარტნიორობით ორგანიზებული ონლაინ კონფერენცია თემაზე - 

“თანამედროვე გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში COVID-19-ის კრიზისისა და 

გამოწვევის ფონზე" თბილისი 16 მაისი, 2020 წელი. მოხსენების თემა: “The role and impact 

methods of state on economics in transition period” 

2 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ეკონომიკა, ეკონომიკრუი 

მეცნიერება და ეკონომიკის პანდემიური პრობლემები, გამოწვევები და გადაჭრის გზები“  

თბილისი, 17-18 ოქტომბერი 2020 წელი 

3 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მწვანე ეკონომიკის“ ფორმირების თანამედროვე 

პრობლემები 21-22 ივნისი 2019 წელი 

4 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 

განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“ 6-7 ივლისი 2018 წელი 

5 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  „ეკონომიკური განვითარების სტრუქტურული 

და ინოვაციური პრობლემები“ 23-24 ივნისი 2017 წელი 

6 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების 

პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“ თბილისი 1-2 ივლისი 2016 წელი 

7 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკები მდგრადი 

განვითარების აქტუალური პრობლემები” თბილისი 10-11 ივლისი 2015წ. 

8 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო 
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სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების 

განვითარების აქტუალური პრობლემები“ თბ. 2014 

 

9 ივ. ჯავახისშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა 

და ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული V სამეცნიერო კონფერენცია 

„ქრისტიანობა და ეკონომიკა“ თბ. 2010 

10 ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის მიერ ორგანიზებული სტუდენტთა 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თავისუფლება და ეკონომიკური თავისუფლება 

- კერძო საკუთრება როგორც თავისუფლების გარანტი“  16 მაისი, თბილისი 2015 

 

სემინარებსა და ვებინარებში მონაწილეობა 

1 „ახალი ეკონომიკური სკოლა - საქართველოს“ მიერ ორგანიზებული სემინარი 

International Spring Academy for Young Leaders  “Economics of Liberty” 17-22 მაისი, 

ბაკურიანი 2010 

2 საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტ SEU-ს მიერ ორგანიზებული ვებინარი თემაზე - 

„სამეცნიერო სტატიის გამოქვეყნება პოლონურ სამეცნიერო ჟურნალებში“  თბილისი 10 

ივლისი, 2020 წელი 

სასერთიფიკატო პროგრამები 

1 საბუღალტრო პროგრამა - „ორის ბუღალტერია“  - საქართველოს პროფესიონალ 

ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია   თბილისი 2012 

2 ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის 

შემსწავლელი ორთვიანი კურსი - საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და 

აუდიტორთა ფედერაცია   თბილისი 2012. 

 

 

 

 


