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C V  
 

                                                          პერსონალური ინფორმაცია: 
 

                                                      სახელი: ვალერი 

                                                       გვარი: მოსიაშვილი 

                                                      დაბადების ადგილი: ქარელი 

                                                      დაბადების თარიღი: 25.10.1975 

                                                      ოჯახური მდგომარეობა:  დაოჯახებული 

 

მისამართი:  თბილისი, მუხიანის დასახლება IVბ  მ/რ. კ. 44. ბ. 52. 

ტელეფონი: 593 24 56 25. 236 80 62. 

ელ. ფოსტა: vmosiashvili@yahoo.com  

 

განათლება, სამეცნიერო  ხარისხი და წოდებები 

 

1. 1983-1990 წ.წ. ქარელის რაიონოს სოფ საციხურის ა\ს სკოლა, 1990-1992 წ.წ. ქარელის 

რაიონის სოფ აბისის საშუალო სკოლა. 

2. 1992-1994 წ.წ. თბილისი საფინანსო-ეკონომიკური აკადემია (წარჩინებით). 

კვალიფიკაცია -ეკონომისტის, სპეციალობა - ფინანსები და საბანკო საქმე. (დიპლომი აუ # 

042673 ). 

3. 1997-2000 წ.წ. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული ეკონომიკური 

და სოციალური პრობლემების ს\კ ინსტიტუტის ასპირანტურა.  

4. 2002წ. დავიცავი დისერტაცია თემაზე “ეკონომიკური დინამიკის ფაქტორები და 

რეგულირება”. მომენიჭა ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი 

(შიფრი 08.00.03. დიპლომი # 003255). 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

 

1. 1996-2006 წ.წ საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული ეკონომიკური 

და სოციალური პრობლემების ს\კ ინსტიტუტი. უმცროსი მეცნიერ-მუშაკიდან წამყვან 

მეცნიერ მუშაკამდე. 

2.  2006-2007 წ.წ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ი. აბაშიძის 

სახელობის ენციკლოპედიის ქართული რედაქცია. ეკონომიკისა და სამართლის 

რედაქციის წამყვანი სამეცნიერო რედაქტორი. 

3.  2004-2006  წ.წ. თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის ასოცირებული 

პროფესორი. 

4. 2000-2009  წ.წ. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2007-2009 

წ.წ. ეკონომიკისა და მართვის კათედრის გამგე. 

5. 2009-2012წ.წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მოწვეული ასოცირებული 

პროფესორი. 2013 წლიდან დღემდე ასოცირებული პროფესორი. 

6. 2009-2011 წ.წ.  საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, 

2011 წლიდან დღემდე პროფესორი, ბიზნესის მართვის ფაკულტეტის დეკანი. 

7.  204-2009 წ.წ პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალის “აღმაშენებელი” სარედაქციო 

კოლეგიის წევრი. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო საბჭოს წევრი.  

 

ფოტო 
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8. 2014 წლიდან დღემდე  ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა 

მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“-ს ეკონომიკის 

განყოფილების რედაქტორი. 

9. 2016 წლიდან დღემდე საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ჟურნალ „სეუ & 

მეცნიერება“  მთავარი რედაქტორი. 

10. 2016-2017 წლებში საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. ყოველწლიური 

საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენციების - საორგანიზაციო კომიტეტის 

თავმჯდომარე. 

11. საქართველოს ეკონომიკური პრობლემებისა და ქართული ეკონომიკური აზრის 

შემსწლავლელი სტუდენტთა მუდმივმოქმედი სემინარის საუნივერსიტეტთაშორისო 

კონფერენციის - SIUEC 2017-ისსარედაქციო კომიტეტის წევრი. 

 

 
 
 

დარგობრივი და საერთაშორისო 

 აკადემიის წევრობა: 

1. საქართველოს მწერალთა, მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა აკადემია 

„ქალდეა“, ნამდვილი წევრი,  აკადემიკოსი  (დიპლომი # 067); 

2. ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო 

აკადემია, ნამდვილი წევრი,  აკადემიკოსი (დიპლომი # JLA #000095); 

3. საერო აკადემია „ფაზისი“, ნამდვილი წევრი,  აკადემიკოსი (დიპლომი # ა_0240). 

პედაგოგიური მოღვაწეობა და 

 საგანთა ჩამონათვალი: 

პედაგოგილრი მოღვაწეობა 2000 წლიდან დღემდე. 

 საგანთა ჩამონათვალი: 

   1. საბანკო საქმე; 2. ფინანსები;  3.რისკების მართვა და დაზღვევა;  4. ფულის მიმოქცევა 

და კრედიტი. 5. ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა. 6. მონეტარული პოლიტიკა. 6. ფინანსური 

ბაზარი.  

 

ჯილდოები: 

 

1. 2002წ. “საქართველოში ეკონომიკის დარგში მიმდინარე რეფორმების 

განხორციელებაში შეტანილი პირადი წვლილისათვის, ნაყოფიერი სამეურნეო და 

საზოგადოებრივი საქმიანობისათვის” გამომეცხადა საქართველოს პრეზიდენტის 

მადლობა (პრეზიდენტის განკარგულება # 1188 2002წ. 9 სექტემბერი). ხოლო 2001წ. 

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრიეს მადლობა. 

2. ინტეგრირების საერთაშორისო საგანამათლებლო ქსელის (Integrity Action) მიერ, 

ბიზნესის სფეროში სომხეთსა და საქართველოში გამოცხადებული კონკრეტული 

კვლევების კონკურსში, 2013 წ. კვლევისათვის, ,,დაუმსახურებელი სასჯელი”. მივიღე 

პირველი საპრიზო ადგილი.  https://integrityaction.org/  

 

 

გამოქვეყნებული ნაშრომები:            

https://integrityaction.org/
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1. “ეკონომიკურ დინამიკაზე ზემოქმედების სახელმწიფო ბერკეტები”, ეკონომიკური 

და სოციალური პრობლემების ს\კ ინსტიტუტის შრ. კრებული “საბაზრო ეკონომიკის 

ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში” ტ. IV. თბ., 1999. 

2. “ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის მნიშვნელოვანი ფაქტორი”, ეკონომიკური და 

სოციალური პრობლემების ს\კ ინსტიტუტის შრ. კრებული “საბაზრო ეკონომიკის 

ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში” ტ. V. თბ., 2000. 

3. “საქართველოში ეკონომიკური დინამიკის შედარებითი ანალიზი და შეფასებები”, 

საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის ასპირანტთა და ხარისხის 

მაძიებელთა სამეცნიერო შრ. კრებული. ტ. V. თბ., 2000. 

4. “ეკონომიკური პროგრესის პროგნოზული პარამეტრები საქართველოში”, 

ჟურნალი “ეკონომიკა” # 1-2. 2002წ. 

5. “ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებელთა სისტემის სრულყოფის გზები”, 

ჟურნალი “ეკონომიკა”, # 3-4. 2002წ. 

6. “გლობალიზაციის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე”, ფინანსების ს\კ 

ინსტიტუტის შრ. კრებული “გარდამავალი პერიოდის საფინანსო-ეკონომიკური 

პრობლემები”. ტ. V. თბ., 2001. 

7. “ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის სახელმწიფო ბერკეტები” ფინანსების ს\კ 

ინსტიტუტის შრ. კრებული “გარდამავალი პერიოდის საფინანსო-ეკონომიკური 

პრობლემები”. ტ. VI. თბ., 2002. 

8. “ინვესტიციური რესურსებისა და დანაზოგების ეკონომიკური შინაარსი”, 

ფინანსების ს\კ ინსტიტუტის შრ. კრებული “გარდამავალი პერიოდის საფინანსო-

ეკონომიკური პრობლემები”. ტ. VII. თბ., 2003. 

9. “საქართველოს ეკონომიკური ზრდის გრძელვადიანი პროგნოზები”, ვ. მელქაძის 

სახელობის სოციალურ-ეკონომიკური და რეგიონული პრობლემების ს\კ ინსტიტუტის 

შრ. კრებული “საბაზრო ეკონომიკის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრობლემები 

საქართველოში” ტ. VI. თბ., 2002. 

10. “საქართველოს ეკონომიკის განვითარების გრძელვადიანი სცენარები”, 

პერიოდული სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”, #1. თბ., 2005. 

11. “ეკონომიკური უსაფრთხოების სტრატეგიული მიზნები და ინტერესები”, 

პერიოდული სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”, #2. თბ., 2006. 

12. “საქართველოს მიკროეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 

პრობლემები”, პერიოდული სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”, #3. 

თბ., 2007. 

13. „საბანკო რეგულირების ძირითადი მეთოდების გამოყენების 

აქტუალურისაკითხები საქართველოს საბანკო სისტემაში“, სამეცნიერო რეფერირებადი 

ჟურნალი “აღმაშენებელი”, გვ.: 103-11. #5. თბ., 2009. 

14. „მარკეტინგის ორგანიზაცია კომერციულ ბანკებში“, სამეცნიერო რეფერირებადი 

ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 42-47. #7. თბ., 2010. 

15. ‘ინვესტიციების ეფექტიანობის გამოვლენის ფორმები“, სამეცნიერო 

რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 59-65. #8. თბ., 2010. 

16. „საბანკო რეგულირების თანამედროვე მეთოდების ანალიზი და შედარებითი 

დახასიათება“, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი “აღმაშენებელი”,გვ.: 63-70. #9. თბ., 

2010. 

17. „ეკონომიკური გლობალიზაცია და საქართველოს ტაქტიკური პოლიტიკა“, 

ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის 

ჟურნალი „ათინათი“, # 2., გვ. 110-113. თბ., 2012. 
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18.  “არაკომერციული (არასამეწარმეო) ორგანიზაციების ფინანსების ორგანიზაცია 

საქართველოში”, ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი, გვ., 188-191, # 1. თბ., 2012. 

19. „საქართველო გლობალიზაციის მიმდინარე ტენდენციებში”, ჟურნალი ბიზნეს-

ინჟინერინგი, გვ., 201-204, # 1. თბ., 2013. 

20. “საგადასახადო ურთიერთობათა ევოლუცია საქართველოში”, ჯუმბერ ლეჟავას 

სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ანთოლოგია , ტ. 

II ., გვ. 150-154. თბ., 2013. 

21. „საბანკო ურთიერთობათა წარმოშობა და განვითარების რეტროსპექტივა“, 

ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის 

ჟურნალი „ათინათი“, # 1., გვ. 132-135. თბ., 2014. 

22. „ინვესტიციებისა და ეკონომიკური ზრდის ურთიერთდამოკიდებულების 

თეორიები“, ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი 

საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“, # 2., გვ. 132-135. თბ., 2014. 

23. „პირველი ფულის ნიშნები მსოფლიოში“, ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა 

მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“, # 3., გვ. 177-181. 

თბ., 2014. 

24. „ინვესტიციების  ეკონომიკური და სოციალური ეფექტიანობის  მაჩვენებელთა 

სისტემის  შედარებითი ანალიზი და შეფასება“,  საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტის ჟურნალი „სეუ & მეცნიერება“,  # 1.,  გვ.: 123-129. თბ., 2014. 

25. „გასაღებისა და პროდუქციის ზრდის გავლენა ინვესტიციებზე“, ჟურნალი ბიზნეს-

ინჟინერინგი, თბ., 2014. N 3. გვ.: 120-123. 

26. „ახალი მიდგომები საბანკო მენეჯმენტში“, ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის 

მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“, # 4., 

გვ. 117-122. თბ., 2014. 

27. „საერთაშორისო ანგარიშსწორების ძირითადი ფორმები“, ჯუმბერ ლეჟავას 

სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის ჟურნალი 

„ათინათი“, # 1., გვ. 177-181. თბ., 2015. 

28. „ეროვნული ვალუტის გაუფასურების მიზეზი და შედეგი ეკონომიკაზე“, ჯუმბერ 

ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის 

ჟურნალი „ათინათი“, # 1., გვ. 177-181. თბ., 2015. 

29. „მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ფინანსური დახმარების გავლენა 

დაბალგანვითარებული ქვეყნების ეკონომიკურ ზრდაზე“  ინვესტიციებზე“, ჟურნალი 

ბიზნეს-ინჟინერინგი, თბ., 2015. N 1. გვ.: 92-97. 

30. „საქართველოს საბანკო სექტორში მოქმედი უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმები“, 

ინვესტიციებზე“, ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი, თბ., 2015. N 3. გვ.: 98-103. 

31. „ნუმიზმატიკის „სპილენძის ხანა“ საქართველოში“. საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტის ჟურნალი „სეუ & მეცნიერება“,  # 2.,  გვ.: 36-48. თბ., 2015. 

32. „ფინანსური ტრანზაქციების ახალი გადასახადის შემოღების აუცილებლობა“ . 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ჟურნალი „სეუ & მეცნიერება“,  # 3.,  გვ.: 11-

17. თბ., 2016.ISSN 1987-8591 (უაკ (UDC) 001.5 ფ-966). 

33. „ფინანსური ურთიერთობები თანამედროვე გლობალურ ეკონომიკურ გარემოში“, 

-  ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო 

აკადემიის ჟურნალი „ათინათი“, # 3/(21)., გვ. 200-206. თბ., 2016. (60(უაკ) 050(479.22) M| |C 

2233-3312 ა-376). 

34. „საგანმანათლებლო ორგანიზაციების არაკომერციული ფინანსების მართვის 

ზოგიერთი საკითხი“, - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
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უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ეკონომიკა და 

ბიზნესი, # 1., გვ.: 143-151.. თბ.,. 2017. 

35. „აზიის განვითარების ბანკის პროექტების სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები 

საქართველოში“. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის ჟურნალი „სეუ & 

მეცნიერება“,  # 6(6).,  გვ.: 17-21. თბ., 2017. 

36. „საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალის სტრუქტურის ანალიზი“. -  ჯუმბერ 

ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის 

ჟურნალი „ათინათი“, # 2/(24)., გვ. 241-252. თბ., 2017. 

37. ეკონომიკური თეორიის საკითხები (ლექციების მოკლე კურსი), თბ., 2006. 

38. ეკონომიკა (ლექციების კურსი) თბ., 2008. 

39. ეკონომიკა (დინამიკა, ზრდა განვითარება), მონოგრაფია. ISBN 978-9941-0-0869-6 

თბ., 2008. 

40. ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის თეორიები, (ლექციების კურსი), თბ., 2009. 

41. საბანკო საქმე (ლექციების კურსი), ISBN 978-9941-0-1953-1. თბ., 2009. 

42. საბანკო საქმის საფუძვლები (ლექციების კურსი), ISBN 978-9941-0-2768-0 თბ., 2010. 

43. ფინანსების საფუძვლები (სახელმძღვანელო),  ISBN 978-9941-17-566-4. თბ., 2012. 

44. საბანკო საქმის საფუძვლები (სახლმძღვანელო), ISBN 978-9941-0-5344-3 თბ., 2013. 

45. ფულის მიმოქცევა და კრედიტი (სახელმძღვანელო),ISBN 978-9941-0-5984-3 თბ., 

2014. 

46.  ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა (სახელმძღვანელო). ISBN 978-9941-0-7618-3. თბ., 

გამომცემლობა „დანი“,  2015.  

47. ფინანსები (სახელმძღვანელო), ISBN 978-9941-0-9207-7. თბ., გამომცემლობა 

„დანი“,  2016. 

48. ფული, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი. სასწავლო-პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო. ISBN 978-9941-0-9755-3.  თბ., გამომცემლობა „დანი“, 2017 – 670 გვ. 
რისკოლოგია: ეკონომიკური, ფინანსური და საბანკო-საკრედიტო რისკების მენეჯმენტი, 

სახელმძღვანელო. - თბილისი, 2018. – 668 გვ.  ISBN 978-9941-27-419-0 (PDF). 

49. ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები (სახელმძღვანელო). -  თბილისი 2017. - 461 გვ. 

ISBN  978-9941-27-222-6 (PDF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ადგილობრივ და საერთაშორისო 

კონფერენციებში მონაწილეობა:          

1. “ეკონომიკური ზრდის ფაქტორების გამოყენების მდგომარეობა საქართველოში”, 

თსუ სოხუმის ფილიალის ეკონომისტთა მესამე რესპუბლიკური კონფერენციის 

მასალები. თბ., 2000. 

2. „ეკონომიკური გლობალიზაცია და საქართველოს ტაქტიკური პოლოტიკა“, 

ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემიის 

საერთაშორისო კონფერენცია. თბ., 2012. 
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3. „გასაღებისა და პროდუქციის ზრდის გავლენა ინვესტიციებზე“, მეორე 

საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014. ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.  საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. თბ., 2014. N 3.  

4.  „ნუმიზმატიკის „სპილენძის ხანა“ საქართველოში“. სასწავლო ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ. საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2015. თბ., 2015. 

5. „Тенденции развития бюджетного федерализма и планирования в Грузии“ 

Международной научно-практической конференция - «Национальные экономики в условиях 

глобальных и локальных трансформаций», Грузия, Тбилиси, 1 -8 ноября 2015 г. 
6. “КОРРУПЦИЯ, КАК ФАКТОР, СПОСОБСТВУЮЩИЙ НАРУШЕНИЮ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА” - II –Я Международная научно-практическая конференция «Добросовестность в 

действии: российский и зарубежный опыт» 21-23 апреля 2016 г. Новосибирского 

государственного технического университет. 

7. “Bona fide behavior priorities in public funds management  field” - II –Я Международная 

научно-практическая конференция «Добросовестность в действии: российский и зарубежный 

опыт» 21-23 апреля 2016 г. Новосибирского государственного технического университет. 

8. „ტურიზმის პირდაპირი და ირიბი გავლენა რეგიონის ეკონომიკაზე“, 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ტურიზმის განვითარების ტენდენციები: 

პრობლემები და პერსპექტივები“ 7-8 მაისი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი - 

სეუ,  თბილისი 2016. 

9. „ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗИИ“ - Актуальные 

проблемы современной науки: тезисы докладов XІІ Международной научно-

практической конференции (Москва - Астана - Харьков -Вена, 30 августа 2016). 

10. „საქართველოს ეკონომიკური გლობალიზაციის ტენდენციებში ჩართულობის 

ანალიზი და ტენდენციები“. სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. საერთასორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია - მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები. თბ., 2016. 
11. “ENSURE THE TRANSPARENCY AND REDUCTION OF CORRUPTION RISKS IN 

PUBLIC FINANCE AND GOVERNMENT PURCHASE SPHERE”  Добросовестность и 

добрососедство: вызов современности : третья междунар. науч.-практ. конф. : г. 

Новосибирск, 18–21 апреля 2017 г. / редкол.: К. В. Шумская [и др.]. – Новосибирск : 

Издательство НГОНБ, 2017. – 271 с.ISBN 978-5-88742-144-5.   

12. “BUDGET TRANSPARENCY” Добросовестность и добрососедство: вызов 

современности : третья междунар. науч.-практ. конф. : г. Новосибирск, 18–21 апреля 2017 

г. / редкол.: К. В. Шумская [и др.]. – Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2017. – 271 с.ISBN 

978-5-88742-144-5.  

13. “АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ ФИНАНСОВ, ИМУЩЕСТВО И 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В МЕСТНОМ ПУБЛИЧНОМ СЕКТОРЕ”, 

Добросовестность и добрососедство: вызов современности : третья междунар. науч.-

практ. конф. : г. Новосибирск, 18–21 апреля 2017 г. / редкол.: К. В. Шумская [и др.]. – 

Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2017. – 271 с.ISBN 978-5-88742-144-5.  

14. „აზიის განვითარების ბანკის პროექტების სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები 

საქართველოში“. სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. საერთასორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია სეუ 2017. თბ., 2017. 

15. „ფინანსური მენეჯმენტი და ეფექტიანი მართვის პრობლემები“. საქართველოს 
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