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ტექნიკური უნივერსიტეტი
დაწესებულების მისამართი: თბილისი, კოსტავას ქ. 77.
თანამდებობა : პროფესორი
განათლება
ჩარიცხვის და
დამთავრების წლები

1983-1990
წ.წ.
საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსტიტეტი;
1992-1995
ივ.
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსტიტეტის საინჟინროეკონომიკური
ფაკულტეტის
ეკონომიკურ
მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მაძიებელი.
ეკონომიკურ
მეცნიერებათა
კანდიდატი
(1995).
თბილისი;
1998-2003
წ.წ.
ეკონომიკურ
მეცნიერებათა

დოქტორის ხარისხის მაძიებელი ვალერიან მელქაძის
სახელობის სოციალურ-ეკონომიკური და რეგიონული
პრობლემების
სამეცნიერო-კვლევით
ინსტიტუტში.
ეკონომიკურ
მეცნიერებათა
დოქტორი
(2003).
თბილისი.
სამუშაო გამოცდილება
1990 წლიდან-დღემდე

2003-2004 წ.წ.

2000-2001 წ.წ.

1996-2004 წ.წ.

1990-1992 წ.წ.

საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტი ასისტენტი, მეთოდისტი, დოცენტი, პროფესორი;
ვალერიან მელქაძის სახელობის სოციალურეკონომიკური
და
რეგიონული
პრობლემების
სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტური - წამყვან მეცნიერ
მუშაკი;
საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და
ვაჭრობის სამინისტრო - დეპარტამენტის უფროსი;
სახელმწიფო უშიშროების აკადემია - დოცენტი,
კათედრის უფროსი;
ხილ-ბოსტნეულის შენახვის სრულიად საკავშირო
სამეცნიერო-კვლევითი
და
ექსპერიმენტალურსაკონსტრუქტორო ინსტიტუტი - ინჟინერი.

მეცნიერული მიღწევები
მონოგრაფია
სახელმძღვანელო
სტატიები
კონფერენციები
გამოგონებები
გრანტები

5
3
90
25
0
0

მეცნიერული მოღვაწეობის დაწვრილებით გაცნობა შეგიძლიათ შემდეგ მისამართზე:
http://gtu.ge/mecniereba2011
ენების ცოდნა
ქართული
რუსული
ინგლისური

მშობლიური
თავისუფლად
ლექსიკონით

პედაგოგიური საქმიანობა
სასწავლო კურსის დასახელება.

1.
2.
3.
4.
5.

მარკეტინგის საფუძვლები;
მომხმარებელთა ქცევა;
საწარმოო მარკეტინგი;
ბიზნესის საფუძვლები;
მენეჯმენტის საფუძვლები;

სწავლების საფეხური/ საგანმანათლებლო პროგრამა

ბაკალავრიატი

6. ბიზნეს უსაფრთხოება;
7. მარკეტიგის მენეჯმენტი

მაგისტრატურა

8. ბიზნეს დაზვერვა

დოქტორანტურა

ინტერესის სფერო
სამეცნიერო სფეროს დასახლება

ბიზნესი და მისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა კონკურენციის პირობებში
დამსახურებები, ჯილდოები, სერტიფიკატები
1999-2001 წ.წ. პრეზიდენტის სტიპენდიანტი;
2009 წლის მარტი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის პროფესიული
განვითარების ცენტრის, აიოვას სახელმწიფო უნივერსტიტეტის (აშშ) და სათემო
კოლეჯის საერთაშორისო განვითარებისათვის (აშშ) მიერ ორგანიზებულ თრეინინგი:
`სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი~.
1999-2004
წ.წ
NOVIB
ნიდერლანდების
ორგანიზაცია
საერთაშორისო
თანამშრომლობისა და განვითარების მიერ ორგანიზებულ და საქართველოს
სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ ჩატარებულ
ეკონომიკურ გამოკვლევებში მონაწილეობა;
2005 წლის 18 აპრილიდან 24 მაისამდე თბილისის ბიზნეს აკადემიისა და
ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მიერ ორგანიზებულ თრეინინგ სემინარში `წამოიწყე
და განავითარე საკუთარი ბიზნესი~ შესაბამისი სერტიფიკატი;

ჰობი
სპორტი, მუსიკა, დასვენება მეგობრებთან ერთად

28. 12. 2017

მეცნიერული შრომების სია

სახელმძღვანელო:
1. ოთინაშვილირამაზ, საქართველოს ეკონომიკა.
შევსებული,

გადამუშავებული

გამოცემა),

სახელმძღვანელო (მეორე

საგამომცემლო

სახლი

`ტექნიკური

უნივერსტიტეტი,~ თბილისი,2012.-556გვ.;

2. ოთინაშვილი

რამაზ,

საქართველოსეკონომიკა.

სახელმძღვანელო,

საგამომცემლო სახლი `ტექნიკურიუნივერსტიტეტი,~თბილისი,2009.-507გვ.;
3. ოთინაშვილი რამაზ, ეკონომიკური უსაფრთხოება. ანალიზის ანტიკრიმინალური ასპექტები. დამხმარე სახელმძღვანელო, თბილისი: სტუ. 2005.- 440გვ.;

მონოგრაფია:
1. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინერინგი, მონოგრაფია, თბილისი, გამომც.შპს
„დანი“, -2016 -170 გვ.(ISBN 978-9941-0-8921-3);

2.

ბიზნესის

ქსელური

ორგანიზაცია:

კლასტერული

მენეჯმენტი

და

უსაფრთხოება, თბილისი, საგამომცემლოსახლი `ტექნიკური უნივერსტიტეტი,~
2013.-208გვ.;

3. საბანკო ბიზნესის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრობლემები,

თბ.,

სტუ2010.-94გვ.;

4. ჩრდილოვანი ეკონომიკა. კორუფცია, (მეორე შევსებული გადამუშავებული
გამოცემა), თბილისი: სახელმწიფო უშიშროების აკადემია, 2002.-344გვ.;

5. ჩრდილოვანი ეკონომიკა. კორუფცია, თბილისი: სახ. უშიშროების აკადემია,
2001.-271გვ.;

სტატიები

1. საქართველოს მოსახლეობის ეკონომიკური უთანასწორობის გამოკვლევა რესპონდენთა ფოკუს-ჯგუფის მაგალითზე, ჟ.სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის
აქტუალური პრობლემები, 2017წ., N2, გვ.33-38;

2. ქართული სათავადაზნაურო ბანკის მართვის სისტემა,ჟ. ეკონომიკა, 2016, #1112, გვ.58-68;

3. საადგილმამულო ბანკის საკრედიტო ოპერაციები, ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი, 2016,
N4, გვ. 227-231;

4. ქართული საადგილმამულო ბანკის ჩამოყალიბება, ჟ.სოციალური ეკონომიკა. XXI
საუკუნის აქტუალური პრობლემები, 2016, N 2, გვ.135-140;

5.

გლობალური

კონკურენტუნარიანობის

ინდექსები

და

საქართველო,

ჟ.სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, 2015, N 5,
გვ.36-44;

6. საქართველოში მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემშლელი ზოგიერთი
ფაქტორის შესახებ, სტუ, ჟ. მეცნიერება და ტექნოლოგიები 3(720)-2015, გვ.61-66;

7. მარკეტინგული კვლევა - ბიზნესის წარმატების აუცილებელი პირობა, ჟ.ბიზნესინჟინერინგი, 2016, N1-2, გვ.82-86;

8. მარკეტინგული კვლევა- ბიზნესის რეინჟინერინგის საწყისი ეტაპი, ჟ. ეკონომიკა,
2015, #1-2, გვ.97-106;

9. ელექტრონული ბიზნესის რეინჟინერინგი - თანამედროვე უსადენო (wireless)
მოწყობილობების განვითარების ფონზე, ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის
აქტუალური პრობლემები, 2015,N 2, გვ.88-92 ;

10. ბიზნეს-დაზვერვა - კონკურენტული ბრძოლის ინსტრუმენტი, ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი, 2015, N1, გვ.83-87;

11. კონკურენტულიდაზვერვა-კონკურენტული ბრძოლის ინსტრუმენტი, ჟ. სოციალური
ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, 2014, #4(34), გვ.41-45;

12. კონკურენტული დაზვერვა და მენეჯმენტი, ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის
აქტუალური პრობლემები, 2014, #1, გვ.97-101;

13. ინტელექტულური საკუთრების დაცვის ეფექტური მექანიზმების მნიშვნელობა,
ჟ. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, 2014, #5(35),
გვ.31-34 ;

14. კონკურენცია ბიზნეს-დაზვერვაში, ჟ.ბიზნეს-ინჟინერინგი, 2014, N3, გვ.190-194;
15. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის ძირითადი ასპექტები, ჟ.ბიზნესინჟინერინგი, 2014, N 1, გვ.9-15;

16. ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობისმნიშვნელოვანი ასპექტები, ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები, 2013, #3,
გვ.111-115;

17. სახელმწიფოსა და ეკონომიკის ურთიერთობების ევოლუცია, ჟ. ეკონომიკა, 2013,
#7-8, gv.32-42;

18. სახელმწიფო,

როგორც

ძირითადი სუბიექტი,

ეკონომიკური

ურთიერთობების

რეგულირების

ჟურნალი - სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის

აქტუალური პრობლემები, 2013, #1, გვ.23-28;

19. ბიზნესის და სახელმწიფოს ურთიერთობის ფორმები და მეთოდები, ჟ. ბიზნესინჟინერინგი, 2013, N 2, გვ.55-60;

20. ელიტარული კორუფცია და ეკონომიკური კრიზისის პრობლემა, ჟ. ბიზნესინჟინერინგი, 2013, N1, გვ.209-220;

21. უსაფრთხოება, როგორც ბიზნესმენეჯმენტის შემადგენელი ნაწილი, ჟ. ბიზნესინჟინერინგი, 2013, N1,გვ.191-195;
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(საიდუმლო);

87. საბაზრო მეურნეობა და ჩრდილოვანი ეკონომიკა-უშიშროების აკადემიის
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ინოვაციები: გამოწვევები, გადაწყვეტის გზები, თბილისი 29 – 30 სექტემბერი 2017, მე-4
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