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განათლება 

 
აღწერა თარიღები 

 

 

ეკონომიკის დოქტორი; 

ივ. ჯავახიშვილის თბ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

კონცენტრაცია: საერთაშორისო ეკონომიკა 

 

მეცნიერების მაგისტრი 

ივ. ჯავახიშვილის თბ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი;ეკონომიკისა 

და ბიზნესის ფაკულტეტი 

კონცენტრაცია: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები 

ბაკალავრი 

 

ივ. ჯავახიშვილის თბ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი;ეკონომიკისა 

და ბიზნესის ფაკულტეტი 

კონცენტრაცია: საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები 
 

2008-2017 
 

 

 

 

 

 

 

2005-2007 

 

 

 

 

 

2001-2005 

პედაგოგიური გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 

 

შპს სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი,  

ტურიზმისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, პროფესორი; 

2017- დღემდე 

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტილ ასოცირებული 

პროფესორი;  
2011-დღემდე 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. მოწვეული სპეციალისტი, ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი. 

2008- 2016 

 
სამუშაო გამოცდილება 

 
აღწერა თარიღები 
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სს თიბისი ბანკი, თიბისი დაზღვევა. სტრატეგიული პროექტების 

მენეჯერი, საოპერაციო მომსახურების დეპარტამენტის უფროსი 
 

2016-დღემდე 

სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“, საცალო გაყიდვების 

დეპარტამენტის უფროსი, ალტერნატიული არხების 

განვითარების უფროსი, ბენქეშურანსის მენეჯერი 
 

2004-2016 

ადამიანის უფლებების კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო 

საბჭოს თავმჯდომარე 

2017-დღემდე 

OIKOS-თბილისი, მოწვეული ტრენერი, მიმართულება- 

გაყიდვები, პრეზენტაციის ტექნიკა, გუნდური მუშაობა 

2015 

ეკონომიკური კვლევების საერთაშორისო ქსელი, 

თანადამფუძნებელი, პროექტების მენეჯერი 

2015-დღემდე 

ეკონომიკური განათლების ფონდის FEE წევრი 2007 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტთა და 

ასპირანტთა სამეცნიერო საზოგადოების თავმჯდომარე 

2004-2006 

 

 

 

 
კონფერენციები 

 
აღწერა თარიღები 

 

"Employment Challenges in Georgia” Kyiv National University named 
after Vadim Hetman; international Scientific and Practical Conference, 
Ukraine 

2020 

New trends of foreign trade within the framework of DCFTA 
(case of Georgia) Vadim Hetman; V international Scientific and 
Practical internet Conference, Ukraine 

2019 

“Non-tariff barriers and challenges for Georgia within the framework of 
DCFTA” SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland 

2019 

“Efficiency of Innovative combinations of research methods in analyzing 
international trade issues (case of Georgia)”. RS global International 
Conference, Warsaw, Poland; 

2018 

“Foreign Trade policy of the European Union in the context of trade Neo-
Protectionism” Monetary and Economic Research Center at the 
University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria 

2018 

“Analytical Consideration of Non-tariff Barriers Related to Georgian 
Export to the EU Market” International Conference-Strategica 
opportunities and risks in the contemporary business environment; 
Bucharest Romania 

2016 
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“Preferential Trade Regimes as Tools for Integrating Small Countries in to 
the World Trading System (Case of Georgia)”, STRATEGICA International 
Academic Conference, Bucharest Romania 

2015 

“EU trade regimes and Prospects of their efficiency for small countries” 
EU-SPRI Early Career Researcher Conferences (ECC), IRCRES; Rome, Italy 

2015 

 

 
სემინარები და ტრენინგები 

 
აღწერა თარიღები 

 

Invitation to Business Process Improvement Seminar ;KPMG Georgia 2020 

კომპლექსური სიტუაციური მართვა, თიბისი ბანკი 2020 

სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება - ინოვაციური 

მასწავლებლების კურსი; ერასმუს+პროგრამა, STAR 

2019 

ემოციური ინტელექტი; ევროპისბიზნესსკოლა 2018 

პროექტების მართვა; მართვის აკადემია 2018 

მართვის ტანამედროვე მეთოდები, მართვის აკადემია 2018 

კომპიუტერული პროგრამის SPSS For Windows-ის გამოყენებით 

მონაცემების დამუშავების და სტატისტიკური ანალიზი სკურსი; 

ივანე ჯავახიშვილისსახელობის თბილისისსახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2016 

საქონლის პრეფერენციული და არაპრეფერენციული წარმოშობის 

სერთიფიკატები და მათი გავლენა საბაჟო გადასახადებზე; 

საქართველოსსავაჭრო სამრეწველო პალატისაკადემია 

2015 

Winning Team management; COMVSULTING 2013 
Microsoft Excel Program; Caucasus Academic Centre 2010 

დაზღვევის უწყვეტი პროფესიიული განვითარების პროგრამა; სს 

სადაზღვევო კომპანია ალდაგი 

2009 

Free markets instead of the welfare state; ფრიდრიხ ნაუმანის 

ფონდი, ახალი ეკონომიკური სკოლა-საქართველო 

2007 

საერთაშორისო ლექციების  პროგრამა:შრომისბაზრის 

რეგულირება,სამუშაოს დაცვის პოლიტიკა, ცოდნის მენეჯმენტი; 

ბრუნელის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლა, ლონდონი, თსუ 

2005 

ეკონომიკა; სამოქალაქო განათლებისპროექტი 2004 

ტრეინინგ კურსი-გლობალიზაცია; საერთაშორისო სოციალური 

კვლევების ცენტრი (ISRC) 

2004 

 
გრანტები და სტიპენდიები 

 
 
 

თარიღები 
 

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 

გრანტი; შოთა რუსთაველისსაქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

2019 
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დასაქმების გამოწვევების კვლევა და საქმების საპილოტე 

მოდელის შემუშავება; ფრიდრიხ ებეტრის ფონდი, პროექტის 

ხელმძღვანელი 

2019 

პროექტის მენეჯმნეტის კურისის 100 % გრანტი, მართვის 

აკადემია 
2019 

სპეციალური კურსი მართვის აკადემიაში-მართვის თანამედროვე 

მეთოდები, თიბისი დაზღვევის 100 % გრანტი 
2018 

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი ევროკავშირის არასატარიფო 

ბარიერების გავლენა საქართველოს ექსპორტზე; ივანე 

ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2016 

1წლიანი სპეციალური პროგრამის 100 % გრანტი მაღალი რანგის 

მენეჯერებისათვის თავისუფალ უნივერსიტეტში 
2011 

სასწავლო კურსი გერმანიის პოტსდამის უნივერსიტეტში- 

„Banking, Insuranceand Public Sector, DAAD's სასწავლო გრანტი, 100 

% 

2004 

პროფესიული საზოგადოების წევრობა 

 
ეკონომიკური განათლების ფონდის FEE წევრი 

 
ენობრივი კომპეტენცია 

   
ქართული, რუსული, ინგლისური 

 
სხვა უნარ-ჩვევები 

 

MS Word   

MS Excel 

R STUDIO, SPSS 

Power Point    
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გამოქვეყნებული ნაშრომები 

 

 

N სათაური ენა ავტორები გამომცემელი წელი 

 

წიგნები 

      

      

      

      

სტატიები 

1 Employment Challenges in Georgia ინგლისური მ. თავართქილაძე Kyiv National University named after Vadim 
Hetman; V international Scientific and 
Practical Conference Proceedings, Ukraine 

2020 

2 Non-tariff barriers and challenges for 
Georgia within the framework of DCFTA 

ინგლისური მ. თავართქილაძე SGH Collegium of World Economy, book of 
Abstracts 

2019 

3 New trends of foreign trade within the 
framework of DCFTA (case of Georgia) 

ინგლისური მ. თავართქილაძე Kyiv National University named after Vadim 
Hetman; international Scientific and Practical 
internet Conference Proceedings, Ukraine 

2019 

4 Efficiency of Innovative combinations of 
research methods in analyzing international 
trade issues (case of Georgia) 

ინგლისური მ. თავართქილაძე Science Review, Rs Global, Warsaw, Poland 2018 

5 Analytical Consideration of Non-tariff 
Barriers Related to Georgian Export to the 
EU Market 

ინგლისური მ. თავართქილაძე Strategica opportunities and risks in the 
contemporary business environment; 
Bucharest: (ISSN:2392-702X; ISBN (E-
book):978-606-749-181-4); (ISI - Thomson 
Reuters) 

2016 
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6 პრეფერენცული სავაჭრო რეჟიმების 

გავლენა მსოფლიო ეკონომიკაში მცირე 

ქვეყნების ინტეგრირებისწესრიგზე 

ქართული მ. თავართქილაძე ეკონომიკა და ბიზნესი.#3; ტ.IX ISSN 1987-

57892980 (საერთაშორისო 

რეფერირებადი ჟურნალი). 

2016 

7 ქართული ექსპორტის არასატარიფო 

ბარიერები 

ქართული მ. თავართქილაძე საქართველოსეკონომიკა, e-ISSN 1512-

2980 (საერთაშორისო რეფერირებადი 

ჟურნალი). 

2016 

8 Preferential Trade Regimes as Tools for 
Integrating Small Countries in to the World 
Trading System (Case of Georgia) 

ინგლისური მ. თავართქილაძე Strategica. Local versus Global. Bucharest: 
Tritonic (ISBN 978-606-749-054-1, ISSN 2392-
702X) 

2015 

9 EU trade regimes and Prospects of their 
efficiency for small countries 

ინგლისური მ. თავართქილაძე EU-SPRI Early Career Researcher Conferences 
(ECC) proceedings, IRCRES Rome, Italy,2015 

2015 

10 Particularities of Quality Assurance of 
Georgian State Universities 

ინგლისური მ. 

თავართქილაძე, 

შ. შაბურიშვილი 

International conference proceedings, Public 
Management. 

2011 

11 სადაზღვევო ბიზნესი გლობალური 

ფინანსური კრიზისის პირობებში 

ქართული მ. 

თავართქილაძე, 

შ. შაბურიშვილი 

საერთაშოროსო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციისმასალები 

“ინოვაციები ბიზნესში”, შოთა 

რუსთაველისსახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2010 

12 ევროკავშირის საერთაშორისო სავაჭრო 

რეჟიმებისეფექტიანობა მსოფლიო 

ეკონომიკის გლობალიზაციის 

პირობებში  

ქართული მ. თავართქილაძე კონფერენციის`გლობალიზაცია და 

საქართველოს ეკონომიკისმდგრდი 

განვითარების 

პერსპექტივები”მასალები.გამომცემლობა 

`უნივერსალი”. 

2009 

13 საინვესტიციო ჯაჭვი ბიზესის 

განვითარებისპროცესში 

ქართული მ. 

თავართქილაძე, 

შ. შაბურიშვილი 

საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერიო 

კონფერენციის- „მსოფლიო ფინანსური  

კრიზისი და საქართველო" მასალები, 

თსუ 

2009 

14 scientific Conference materials “ Economic 
andbusiness Development tendencies in 
Georgia 

ინგლისური მ. 

თავართქილაძე, 

შ. შაბურიშვილი 

ამეცნიერო კონფერენციისმასალები: 

ეკონომიკური დაბიზნესგანვითარების 

ტენდენციები საქართველოში 

2009 
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15 საქართველოსსადაზღვევო ბაზრის 

ანალიზი და მისი განვითარების 

შესაძლებლობები 

ქართული მ. თავართქილაძე სამეცნიერო კონფერენციისმასალები, 

კავკასიის უნივერსიტეტი, 

ფრიდრიხებერტის ფონდი 

2006 

      

თარგმანები 
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