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ც ა ა ვ ა   გიორგის 

CURRICULUM  VITAE  

 
 

პერსონალური ინფორმაცია: 
  

სახელი:  ცაავა 

 

გვარი:  გიორგი 

 

ეროვნება:  ქართველი 

 

დაბადების ადგილი:  საქართველო, ქ. სოხუმი 

 

დაბადების თარიღი:    30 იანვარი 1946 წელი 

 

ოჯახური მდგომარეობა:  დაოჯახებული, ორი შვილი, ექვსი შვილიშვილი 

 

მისამართი: თბილისი, მუხიანი, IV “ბ” მ/რ, კორპუსი 25, ბინა N 57.  

 

ტელეფონი:  5 99  20  12  30;     2  64  84  10. 

 

ელ. ფოსტა: g.tsaava@gtu.ge  

 

 

განათლება, სამეცნიერო  

ხარისხი და წოდებები : 
 

1959 - 1964                      სოხუმის ინდუსტრიული ტექნიკუმი, სამშენებლო ფაკულტეტი 

(სპეციალობა: სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა); დიპ-

ლომი წარჩინებით ზ N 252852  20 თებერვალი 1964 წელი, რე-

გისტრაციის N 1485; 
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1964 – 1974                      საკავშირო პოლიტექნიკური ინსტიტუტის (მოსკოვი) სამშენებლო 

ფაკულტეტი (სპეციალობა : სამრეწველო და სამოქალაქო 

მშენებლობა); კვალიფიკაცია: ინჟინერ-მშენებელი. 1964 – 1974 წწ., 

დიპლომი ია N 630105  21 ივნისი 1974 წელი, რეგისტრაციის N 

46815; 

 

1979 – 1982                     საკავშირო პოლიტექნიკური ინსტიტუტის (მოსკოვი) - ასპირან-

ტურა; 

 

25. 12. 1985              საქართველოს პილიტექნიკური ინსტიტუტის სპეციალიზირე-

ბული საბჭოს (К 057. 01. 02) სხდომაზე დაიცვა საკანდიდატო 

დისერტაცია თემაზე:“ბეტონის მუშაობა გაჭიმვისას მასალების 

თავისებურებების გათვალისწინებით“  ტექნიკის მეცნიერებათა 

კანდიდატის ხარისხის მინიჭებით, დიპლომი  ტნ N 086801, 

მისკოვი, 25 დეკემბერი 1985 წელი. შიფრი „05. 23. 05“; 

 

1997 – 2000                       ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერ-

სიტეტის სოხუმის ფილიალის (ქ. თბილისი) ეკონომიკის 

ფაკულტეტი (სპეციალობა : წარმოების ეკონომიკა და მარ:თვა); 

კვალიფიკაცია: ეკონომისტი. დიპლომი სუ N 000051 30 მაისი 

2000 წელი,სარეგისტრაციო N 153; 

 

1998 – 2003                       ვ. მელქაძის სახელობის სოციალურ - ეკონომიკური და რეგიო-

ნული პრობლემების სამეცნიერი - კვლევითი ინსტიტუტის  -  

დოქტორანტურა; 

 

09. 12. 2003                   ვ. მელქაძის სახელობის სოციალურ - ეკონომიკური და რეგიონუ-

ლი პრობლემების სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტის სადის-

ერტაციო საბჭოს (Ес 08. 03. N4) სხდომაზე დაიცვა სადოქტორო 

დისერტაცია თემაზე: „საბანკო მენეჯმენტის განვითარების 

პრობლემები საქართველოში“ ეკონომიკის მეცნიერებათა 

დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მინიჭებით, დიპლომი # 

001384, თბილისი, 2004 წლის მარტი, შიფრი «08. 00. 05“, (ოქმი ნ 

28  09.12. 2003).                       

 

სამუშაო გამოცდილება: 
 

1961 - 1975                        აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კომუნალური მეურნეო-        

                                           ბის სამინისტროს: სამშენებლო სამმართველოს მუშა(1963 წლამ-

დე), საპროექტო ბიუროს ინჟინერ -დამპროექტებელი(1975წლამდე); 
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1975 – 1979                         აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის პარტიის საოლქო კომიტეტის 

                                              „მრეწველობის, ტრანსპორტისა და მშენებლობის განყოფილების“ ინსტ-

რუქტორი;     

                                                   

1979 – 2006                          სსრკ საკავშირო „მშენბანკის“ საქართველოს  რესპუბლიკური განყოფი-    

ლების „მშენბანკის“ აფხაზეთის  ავტონომიური რესპუბლიკის „მშენ- 

ბანკის“ რესპუბლიკური სამმართველოს  მმართველი,  რომელიც 

გარდაიქმნა: „მრეწვმშენბანკად“ (1987 წლიდან), „ინდუსტრიაბანკად“ 

(1992 წლიდან),  “გაერთიანებულ ქართულ ბანკად“ (1996 წლიდან) და 

„ვი-თი-ბი“  ბანკად (2005 წლიდან); 

 

1975 – 2014                          პედაგოგიური საქმიანობა: სოხუმის ინდუსტრიული ტექნიკუმის 

სამშენებლო ფაკულტეტის - მასწავლებელი (1975-1985წწ.); 

საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სოხუმის  ფილიალის 

სამშენებლო მასალების კათედრის - მასწავლებელი (1985-1990წწ.); 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის - 

მასწავლებელი (1990-1996წწ.), დოცენტი(1996-2004წწ.)  (დოცენტის 

ატესტატი გა N 0000525 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭოს 2000 წლის 31 

იანვრის ოქმი N 2 გადაწყვეტილებით), პროფესორი  (2004-2006წწ.)  

(ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტე-

ტის სოხუმის ფილიალის დირექტორის ბრძანება N 21-01-65  07. 07. 

2004 წელი); საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის: ჰუმანი-

ტარულ-სოციალური ფაკულტეტი - ასოცირებული პროფესორი (2006-

2009წწ.),ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სრული პროფესორი 

(2009-2017 წწ.). 

 

საზოგადოებრივი საქმიანობა:   

        

2009  წლიდან-                    

 ჟურნალ „სოციალური ეკონომიკის“ სარედაქციო საბჭოს    

   წევრი; 

 ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგის“ სარედაქციო საბჭოს      

წევრი; 

 ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრებას“ სარედაქციო საბჭოს 

წევრო. 

 

კვალიფიკაციის ამაღლება: 

  

   შპს“საბანკო სწავლების ცენტრი”, კვალიფიკაცია: 
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                                                         „ ბანკის მხრიდან კლიენტის მენეჯმენტისა და მარკეტინგის 

                                                            შეფასების კურსი“ (სერთიფიკატი, თბილისი, 2009წ. ); 

                                                               

    თრენინგი „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების  

                                                            ზოგადი კურსი“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

                                                            პროფესიული განვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო 

                                                            უნივერსიტეტი (აშშ) „სათემო კოლეჟები საერთაშორისო განვი- 

                                                            თარებისათვის ინქ.“ (აშშ) (სერთიფიკატი #00232, 2009წ. ).   

 

    მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო პროექტში „Workforse            

                                                            Education Initiative For Shida Kastli, 2d” (AID-6-2007-001-400-72) 

                                                            დონორი USAID, გამოსცა სახელმძღვანელო „ფინანსური                                        

                                                            მენეჯმენტი“ (მოწმობა #0039). 

 

დარგობრივი და საერთაშორისო 

 აკადემიის წევრობა:          

 საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის 

ნამდვილი წევრი; 

 აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი.                

 

 პედაგოგიური მოღვაწეობა და 

 საგანთა ჩამონათვალი: 

 

 1990-2014                               1.  „ფინანსების თეორიული საფუძვლები“. 

                                                 2.   „ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი“. 

                                                 3.    „საბანკო საქმის საფუძვლები“. 

                                                 4.    „ფინანსური მენეჯმენტი“.  

                                           5.   „საბანკო მენეჯმენტი“. 

                                           6.   „ფინანსური და საბანკო რისკების მენეჯმენტი“. 

                                                   7.  “საბანკო ოპერაციები“, 

                                                   8.  “ფინანსების საფუძვლები“, 

                                                   9.  “ფინანსური ინჟინერია“, 

                                                  10.  “საერთაშორისო ფინანსები“, 

                                                  11.  „საჯარო ფინანსები“. 

                                                  12. Основы финансов, 

                                                  13. Основы монетарной политики, 

                                                  14. Основы страхового дела, 

                                                  15. Основы банковского дела, 

                                                  16. Основы банковских операции. 

                                                  17. Финансовые институты и ринки.    
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ჯილდოები:                                      

 ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანი, მოწმობა 

 № 150 300 0633; 

 ღირსების ორდენი № 778,  საქართველოს პრეზიდენტის 

2013 წლის 21 ივნისის № 21/06/01 განკარგულებით, მოწმობა 

№ 07220; 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური 

საბჭოს საპატიო დიპლომი № 111, თბილოისი, 08.02. 2016.  

   

გამოქვეყნებული ნაშრომები:         

                                                    

                                                  125 სამეცნიერო სტატია (2015 წლის ჩათვლით).    

                                                       3 მონოგრაფია,  

                                                     18 სახელძღვანელო. 

 

ადგილობრივ და საერთაშორისო 

კონფერენციებში მონაწილეობა:          

                                                       

                                                     10 ადგილობრივი, 7  საერთაშორისო კონფერენცია 

 

ენების ცოდნა:       

ქართული-მშობლიური; 

ინგლისური - ლექსიკონის დახმარებით; 

რუსული - თავისუფლად. 

კომპიუტერის ცოდნა:                 

Microsoft Word. 
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I. გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები: 

1. ცაავა გ. _ “ფინანსები, ფულის მიმოქცევა, ფინანსური ინჟინერია, კრედიტი” (დამხმარე 

სახელმძღვანელო). _ თბილისი, ს.ს. “პირველი სტამბა”, 1999. _ 637 გვ..  

2. ცაავა გ. – “საბანკო მენეჯმენტი: ანალიზი, პრობლემები, სრულყოფის გზები” – 

მონოგრაფია, ტომი I. _ თბილისი, ს.ს.“პირველი სტამბა”, 2002. _ .537 გვ. 

3. ცაავა გ. _ “ფინანსური მენეჯმენტი: ფინანსური საქმიანობის ანალიზის რაოდენობრივი 

მეთოდების პრაქტიკუმი” _ მონოგრაფია, ტომი II. _ თბილისი, ს.ს. “პირველი სტამბა”, 

2002. _ 310 გვ. 

4. ცაავა გ. _ “საბანკო საქმე: ლექციების კურსი” _ თბილისი, გამომცემლობა “აფხ. მეცნ. 

აკადემია”, 2005. _ .663 გვ. ISBN 99940-0-232-5. 

5. ცაავა გ., ბიწაძე ბ., ლიპარტია ზ. _ “ფინანსური მენეჯმენტი : ფინანსების თეორიული 

საფუძვლები, საწარმოს ფინანსების მართვა, ფინანსური დაგეგმვა-ანგარიშგება-ანალიზი, 

კორპორაციული ფინანსები, ტესტები და ამოცანები”. _თბილისი, გამომცლობა: “აფხ. 

მეცნ. აკადემია”, 2006. _.992 გვ. ISBN 99940-869-5-2. 

6. ცაავა გ., აბრამია თ., ცაავა დ, _ რისკოლოგია: ფინანსური და საბანკო საკრედიტო რისკების 

მართვა. _ თბილისი, გამომცემლობა“აფხ.მეცნ.აკადემია”, 2007. _ 567 გვ. ISBN 978-99940-

69-39-2. 

7. ცაავა გ., გავაშელი შ., ცაავა თ. – მონეტარული პოლიტიკა და მსოფლიო სავალუტო 

სისტემა. – თბილისი, გამომცემლობა  “უნივერსალი”, 2009. – 455 გვ. ISBN 978-9941-12-480-

8. 

8. ინგოროყვა ა., ჩხაიძე ზ., ცაავა გ. – საბანკო იფორმაციული სისტემები და ტექნოლოგიები. – 

თბილისი, საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2009. – 400 გვ. ISBN 978-

9941-14-309-0. 

9.  ცაავა გ. - ფინანსური მენეჯმენტი. - თბილისი, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური 

უნივერსიტეტი“, 2009. – 205 გვ. (დაფინანსებულია USAID-ის „მცირე და საშუალო 

ბიზნესის მხარდაჭერის პროექტის“ ასოციაცია „სათემო კოლეჯები საერთაშორისო 

განვითარებისათვის  ინქ-ის “ გრანტის პროგრამის ფარგლებში. – ISBN 978-9941-14-630-5). 

10. ცაავა გ. - ფინანსური მარკეტინგი. - თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2009. – 180 

გვ. ISBN 978-9941-12-477-8. 

11. ინგოროყვა ა., ცაავა გ. – ფინანსური მენეჯმენტი: თეორია, მეთოდები და პრაქტიკა. ტომი 

I. – ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების ფინანსების მართვა (ანუ მენეჯმენტი 

საფინანსო დაწესებულებებში). – თბილისი, გამომცემლობა “გრაალი”, 2011. – 470 გვ. ISBN 

978-9941-9167-1-7. 

12. ინგოროყვა ა., ცაავა გ. – ფინანსური მენეჯმენტი: თეორია, მეთოდები და პრაქტიკა. ტომი 

II. – საწარმოს (კორპორაციის) ფინანსების მართვა. – თბილისი, გამომცემლობა “გრაალი”, 

2011. – 702 გვ. ISBN 978-9941-9167-2-4. 

13. ხანთაძე გ., ცაავა გ. – საბანკო ოპერაციები (სახელმძღვანელო). – თბილისი, გამომცემლობა 

შპს “წიგნის სახელოსნო”, 2012. – 400გვ. ISBN 978-9941-9262-4-2. 

14. ცაავა გ. – ფინანსური ინჟინერია: ლექციების კურსი. – თბილისი, გამომცემლობა 

“უნივერსალი”, 2013. – 665 გვ. ISBN 978-9941-17-815-3. 

15. ხანთაძე გ., ცაავა გ. - საჯარო ფინანსები (თეორია და მეთოდები), სახელმძღვანელო. - 

თბილისა, გამომცემლობა „დანი“, 2013. – 430 გვ. ISBN 978-9941-0-4778-7.  

16. ცაავა გ., ხანთაძე გ. - საბანკო საქმე (თეორია, მეთოდები და პრაქტიკა), სახელმძღვანელო. 

- თბილისი, გამომცემლობა „დანი“, 2014. – 600 გვ. ISBN 978-9941-0-6313-8. 

17. ასათიანი ვლ., ცაავა გ. - კომერციული ბანკების საქმიანობის ფინანსური ანალიზი 

(თეორია, მეთიდები და პრაქტიკა), თბილისი, გამომცემლობა „დანი“, 2014. – 500 გვ. ISBN 

978-9941-0-7105-8. 
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18. ცაავა გ., ხანთაძე გ. - საბანკო მენეჯმენტი (თეორია, მეთოდები და პრაქტიკა), 

სახელმძღვანელო. - თბილისი, გამომცემლობა „დანი“, 2015. – 800 გვ. ISBN 978-9941-0-

703737-2. 

19. ცაავა გ. - ფულის თეორიის ევოლუცია და ირვინგ ფიშერის „მიმოქცევაში ფულადი მასის 

გაანგარიშების ფორმულაში“ კორექტივის შეტანის შესახებ: ლექციის კონსპექტი. - 

თბილისი, ამომცემლობა „დანი“, 2016. – 30 გვ. ISBN 978-9941-0-8422-5.  

20. ცაავა გ. - ფულის ფუნქციების გაფართოების რეალობა: ლექციის კონსპექტი. - თბილისი, 

გამომცემლობა „დანი“, 2016. – 36 გვ. ISBN 978-9941-0-8421-8. 

21. ცაავა გ. - ეკონომიკური ნორმატივების სრულყოფის საკითხები: „ოქროს კვეთას“ 

პროპორცია ბუნებაში, ფერწერაში, არქიტექტურაში, მშენებლობაში, ეკონომიკაში, 

ბიზნესში, ფინანსურ და საბანკო მენეჯმენტში (მონოგრაფია). - თბილისი, გამომცემლობა 

„დანი“ , 2016. – 126 გვ. ISBN 978-9941-08840-7. 

22. ცაავა გ., სიჭინავა ა., ხანთაძე გ. – კორპორაციული ფინანსები (ეკონომიკის მდგრადი 

განვითარების სტრატეგია), სასწავლო–პრაქტიკული სახელმძღვანელო. – თბილისი, 

გამომცემლობა „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2016. – 726 გვ. 

(ელექტრონული წიგნი). ISBN 978-9941-0-9365-4. 

23. ცაავა გ., ბურდიაშვილი რ., მოსიაშვილი ვ. - ფული, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი. 

სასწავლო-პრაქტიკული სახელმძღვანელო. - თბილისი, გამომცემლობა „დანი“, 2017. – 670 

გვ. ISBN 978-9941-0-9755-3. 

24. ცაავა გ. - საბანკო ბიზნესზე ერთდროულად მოქმედი რისკების ურთიერთ ზემოქმედების 

ფაქტორის დადგენა და მისი გაანგარიშების ავტორისეული ფორმულების ჩამოყალიბება 

(მონოგრაფია). - თბილისი, გამომცემლობა „დანი“, 2017. – 48 გვ.; ISBN 978-9941-9528-5-2. 

25. ცაავა დ., გავაშელი შ., ცაავა დ., ბურდიაშვილი რ., მოსიაშვილი ვ. - რისკოლოგია: 

ეკონომიკური, ფინანსური და საბანკო-საკრედიტო რისკების მენეჯმენტი, 

სახელმძღვანელო. თბილისი, გამომცემლობა ‘დანი“, 2017. – 665 გვ. (ელექტრონული 

წიგნი). 

 

II. სამეცნიერი პუბლიკაციები 1980 – 2014 წწ. = 106 სტატია, მათ შორის: 

 ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად 

შესრულებულ ნაშრომთან მიმართებაში გამოქვეყნებულია 6 (ექვსი) სტატია (1980 – 1993 

წწ); 
 ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად 

შესრულებულ ნაშრომთან მიმართებაში გამოქვეყნებულია 60 (სამოცი) სტსტია (1997 – 

2001 წწ); 
 2002წლიდან დღემდე გამოქვეყნებულია სტატიები:  

1. საქართველოს საბანკო სისტემისა და საბანკო კანონმდებლობის რეფორმირების 

პერსპექტივები – თსუ-ს სოხუმის ფილიალის ეკონომისტთა მეოთხე რესპუბლიკური 

კონფერენციის მოხსენებათა კრებული , თბილისი, “თსუ-ს გამომცემლობა”,  2002, გვ. 

143-145. 

2. ძირითადი ტენდენციები ბაზარზე საბანკო პროდუქტების მიწოდების გაუმჯობესების 

სფეროში (ინგლისურ ენსზე) – თბილისი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 

“მაცნე”, ტომი 165, #1, 2002, გვ. 189-190. 

3. თანამედროვე ფული და საბანკო სისტემის პრობლემები (რუსულ ენაზე) _ თბილისი, 

ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”, #1, 2002, გვ. 62-67. 

4. საფინანსო – საკრედიტო სისტემის განვითარების სოციალურ – ეკონომიკური შედეგები 

(ინგლისურ ენაზე) – საქართველოს მეცნიერებათა აკადენიის “მაცნე”, ტომი 165, #2, 

2002, გვ. 427-429. 
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5. ფულადი მიმოქცევის მდგომარეობა საქართველოში და სამთავრობო ღონისძიებები 

მათი განმტკიცების თვალსაზრისით (ინგლისურ ენაზე) – თბილისი, საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის “მაცნე”, ტომი165, #3, 2002, გვ. 611-613. 

6. კომერციული ბანკის მსესხებლის კრედიტუნარიანობის ანალიზი და საწარმოს 

რენტაბელობის ზღვარის პროგნოზირება (რუსულ ენაზე) – თბილისი, ჟურნალი 

“სოციალური ეკონომიკა”, #4, 2002, გვ. 51-56. 

7. საბანკო დეპოზიტებისა და ანაბრების დაზღვევის ფონდის შესახებ – თბილისი, 

ჟურნალი “ბანკი”, #3, 2001,გვ. 29-32. 

8. ეფექტიანი საპროცენტო განაკვეთისა და ინფლაციის წლიური ტემპის რაოდენობრივი 

შეფასების საკითხისათვის – თბილისი, ჟურნალი “ბანკი”, #3-4, 2002, გვ. 28-32. 

9. ბანკის მსესხებლის კრედიტუნარიანობისა და საინვესტიციო პროექტების შეფასების 

სრულყოფის საკითხები – თბილისი, ფინანსების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის 

კრებული, ტომი VI, 2002, გვ. 340-354. 

10. ეროვნული ეკონომიკის დოლარიზაციის მზარდი მასშტაბები და მისი ნეგატიური 

შედეგები – თბილისი, ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”, 2004, #3, გვ. 51-60. 

11. საბანკო დეპოზიტები და ანაბრები როგორც საკრედიტო რესურსების ფორმირების 

უმნიშვნელოვანესი წყარო – თბილისი, ფინანსების სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტის კრებული, ტომი VII, 2004, გვ. 172-187. 

12. საქართველოს საგადასახადო სისტემის რადიკალური რეფორმირების საკითხისათვის – 

თბილისი, თსუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული, ტომი II, #1-2, 2005, გვ. 61-70. 

13. ბანკი – პარტნიორის საიმედოობის განსაზღვრა – თბილისი, ჟურნალი “ეკონომიკა”, 

2004, #5-6, გვ. 41-47. 

14. საწარმო-მსესხებლის კრედიტუნარიანობის საბალანსო მონაცემებიც ცაფუძველზე 

პროგნოზირებისა და შეფასების მეთოდიკა – თბილისი, ჟურნალი “გადასახადები”, 2004, 

#14, გვ. 34-41. 

15. ქვეყნის ეკონომიკური პროცესების რეგულირების ძირითადი მაკროეკონომიკური 

ინდიკატორები – თბილისი, ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”, 2004, #5, გვ. 67-79. 

16. ბანკის მსესხებლის კრედიტუნარიანობისა და საკრედიტო რისკების შეფასების 

მეთოდოლოგია – თბილისი, ფინანსების სამეცნიერო – კვლევითი ინსტიტუტის 

ჟურნალი “გადასახადები”, 2004, #20, გვ. 8-30. 

17. ფინანსური კოეფიციენტების შეფასების მეთოდი როგორც საბანკო მენეჯმენტის ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება – თბილისი, ჟურნალი “ფინანსები”, #1, 2005, გვ. 

84-94. 

18. “ოქროს კვეთის” პროპორცია ბიზნესის, ფინანსებისა და საბანკო საქმის მენეჯმენტში – 

თბილისი, ჟურნალი “ფინანსები”, #3, 2005, გვ. 71-88. 

19. ფულის ფასეულობა – ესაჭიროება თუ არა ფულს ოქროთი ან რაიმე სხვა სახის 

უზრუნველყოფა (რუსულ ენაზე) – ვოლგოგრადი, “ეკონო,იკის, პედაგოგიკისა და 

სამართლის ინსტიტუტის” სამეცნიერო კრებული “ყოველწლიური”, 2005, გვ. 41-48. 

20. ოპტიმალური საგადასახადო სოსტემის ძიება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების 

საფუძველი – თბილისი, ჟურნალი  “ბუღალტრული აღრიცხვა”,  #12,  2006,  გვ. 8-11.    

21. ამეროკელი მეცნიერების ბაუმოლი-ტობინის ფულადი მასის მართვის პარამეტრების 

სრულყოფის საკითხი – თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

მასალები „გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა“, 27-28 მაისი 2009 – გვ. 

93-107. 

22. ბანკის აქტიური ოპერაციების ეკონომიკური შინაარსი, ხარისხის შეფასების 

საერთაშორისი პრაქტიკა. - თბილისი, საერთაშორისო რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, 2011, # 5 (17). 

 – 74 – 81 გვ. 
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23. სტრატეგიული მართვის ფილოსოფია, ფინანსური უზრუნველყოფა და კონტროლინგი. 

- თბილისი, ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, # 3, 2013. – გვ.106 – 109. 

24. მცირე ბიზნესში ფინანსების მართვის თავისებურებებთან დაკავშირებული სასწავლო-

საქმიანი პრაქტიკუმი. - თბილისი, საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი 

სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, 2013, # 6. – 167-175გვ. 

25. მცირე ბიზნესის საწარმოების ძირითადი ფინანსური პარამეტრები და მათი ფინანსური 

მენეჯმენტის თავისებურებები. - თბილისი, საერთაშორისო რეცებზირებადი და 

რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, 2013, # 4. – 90-94 გვ.  

26. მცირე ბიზნესის საინვესტიციო ანალიზის თავისებურებები, ღირებულებების შეფასება 

და დივიდენდური პოლიტიკა - თბილისი, საერთაშორისო რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება“, 2014, N 1 (9) – გვ. 35-41. 

27. ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებები ფულის დროითი ფასეულობისა და 

ვალუტების გაცვლითი კურსის გაანგარიშებასთან მიმართებაში - თბილისი, 

საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 

2014, N 1 - გვ. 76-81. 

28. ქართული ფულადი ერთეულის ისტორიული რეტროსპექტივა - თბილისი, 

საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „მეცნიერება და 

ცხოვრება“, 2014, N 2 (10) - გვ. 35-43. 

29. კომერციული ბანკის საოპერაციო რისკების და საიმედობის საკვანძო ფაქტორების 

ურთიერთქმედების საკითხები (თანაავტორობით) - თბილისი, საერთაშორისო 

რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, 2014, N 2 (32) - 

გვ. 140 - 147. 

30. სტრატეგიული მართვა და დაგეგმვის მიმართულებები კომერციულ ბანკში 

(თანაავტორობით) - თბილისი, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი 

ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, 2014, N 3 (33) - გვ. 150 – 154. 

31. ვენჩურული ბიზნესი როგორც ინოვაციების დაფინანსების საშუალება - თბილისი, 

საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, 

2014, N 3 - გვ. 206-209. 

32. კომერციულ ბანკებში საპროცენტო პოლიტიკა, განაკვეთები, რისკები და პროცენტების 

დარიცხვის მეთოდები -გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო 

შრომების კრებული, 2014, N 6 - გვ. 94-99.  

33. ქართული ფულადი ერთეულის ისტორიული რეტროსპექტივა - თბილისი, აფხაზეთის 

მეცნიერებათა აკადემიის შრომათა კრებული - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, 

ტიმი 3, 2014. – გვ. 186 – 199. 

34. სახელმწიფოს ფისკალური პოლიტიკის პრობლემების თეორიული ასპექტები - 

თბილისი, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „მეცნიერება 

და ცხოვრება“, 2015, N  (11) - გვ. 38-42. 

35. კომერციული ბანკების მიერ დაკრედიტების სრულყოფის საკითხები - თბილისი, 

საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „მეცნიერება და 

ცხოვრება“, 2015, № 2 (12) - გვ. 30 – 34. 

36. ვენჩურული ბიზნესის განვითარება ინოვაციების დაფინანსების მნიშვნელოვანი 

საშუალებაა. - თბილისი, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის 

შრომების კრებული N 12, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2015. – გვ. 246 – 251. 

37. საბანკი საქმის მდგრადიბის, სტაბილურობისა და საიმედობის თეორიული 

საფუძვლები. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო 

კონფერენციის მასალების კრებული: „ეროვნული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების 

აქტუალური პრობლემები“. - თბილისი, 2015. – 354 – 357. 

38. ინფლაციური და კვლავწარმოებითი პროცესები: ურთიერთმოქმედებისა და 

ურთიერზემოქმედების თავისებურებები. - თბილისი, საქართველოს ეროვნული 
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უნივერსიტეტის (სეუ) საერთასორისო კონფერენციის მასალების ჟურნალი „სეუ და 

მეცნიერება“, 2015, N 2 (2), გვ. 19 – 28. 

39. საბანკო პროდუქტების თვითღირებულების განსაზრვრის თავისებურებები. - 

თბილისი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ) საერთასორისო 

კონფერენციის მასალების ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 2015, N 2 (2), გვ. 49 – 57. 

40. საბანკო პროდუქტების თვითღირებულება. - თბილისი, საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტის (სეუ) ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 2015, N 2 (2), გვ. 67 – 75. 

41. ცნებები „ვალუტა“ და „ფულადი ერთეულის“ განმარტებების სადისკუსიო 

პრობლემები. - თბილისი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი (სეუ) 

საერთასორისო კონფერენციის მასალების ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 2015, N 2 (2), 

გვ. 97 – 105. 

42. რისკ-მენეჯმენტის ამოცანები და ფუნქციები. - თბილისი, საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტის (სეუ) საერთასორისო კონფერენციის მასალების ჟურნალი „სეუ და 

მეცნიერება“, 2015, N 2 (2), გვ. 148 – 156. 

43. ბანკის პასიური და აქტიური ოპერაციები, კრედიტის განსაკუთრებული ფორმების: 

ფაქტორინგული, ფორფეიტინგული, ლიზინგური და სატრასტო ოპერაციების 

თავისებურებები. - თბილისი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ) 

საერთასორისო კონფერენციის მასალების ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 2015, N 2 (2), 

გვ. 156 – 167. 

44. სახელმწიფოს ფინანსური - ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის სრულყოფის 

საკითხები. - თბილისი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ) 

საერთასორისო კონფერენციის მასალების ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 2015, N 2 (2), 

გვ. 167 – 178.  

45. ფინანსური მენეჯმენტი ბანკში: კაპიტალის, აქტივებისა და პასივების, 

შემოსავლიანობის, რისკების, ფინანსური მართვის თანამედროვე სისტემები და ოქროს 

საბანკო წესი - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ახალციხე), 

უნივერსიტეტთაშორისი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და 

ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“, შრომის კრებული, 2015. - გვ. 108 – 114. 

46. ირვინგ ფიშერის ფულის მასის გაანგარიშების ფორმულის კორექტივის 

მიზანშეწონილობის შესახებ. - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი, 2015, № 3, ტიომი 

VIII, - გვ. 9 – 25. 

47. რისკ-მენეჯმენტის ფუნქციები. - თბილისი, რეფერირებადი და რეცენზირებადი 

სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, # 1, 2015. - გვ. 28 – 33. 

48. „ფულის“ და „ფინანსების“ კატეგორიების ურთიერთკავშირის სადისკუსიო 

პრობლემები. - თბილისი,  რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 

„ბიზნეს-ინჟინერინგი“, # 2, 2015. - გვ. 80 – 85. 

49. გრძელვადიანი დაკრედიტების საინვესტიციო ხასიათის ბანკების აუცილებლობა და 

გრძელვადიანი ვალის - ობლიგაციების მეშვეობით დაფინანსების თავისებურებები - 

თბილისი,  რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-

ინჟინერინგი“, # 4, 2015. - გვ. 20 – 24. 

50. საბანკო რისკების შეფასების თავისებურებები - თბილისი, საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“, # 10 – 12, 2015. 

– გვ. 192 – 202.   

51. კომერციული ბანკის აქცეპტისა და დებიტორული დავალიანების დაფინანსების 

მეთოდების თავისებურებები. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ შრომების კრებული # 3, 2015. - გვ. 

72 – 84. 
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52. ფულის დროითი ფასეულობა და ვალუტისნგაცვლითი კურსის გაანგარიშების 

თავისებურებები - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საგამომცემლო სახლი 

„ტექნიკური უნივერსიტეტი“ შრომების კრებული # 3, 2015. - გვ. 84 - 93.  

53. საბანკო და ფინანსური მენეჯმენტის თავისებურებები ბანკებში - თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი 

„მეცნიერება და ცხოვრება“, 2016, № 1 (13) - გვ. 59 - 65. 

54. ფინანსურ ტრანზაქციებზე ახალი გადასახადის შემოღების აუცილებლობა. - თბილისი, 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„სეუ 2016“,  ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 2016, N 4 (4), გვ. 11 - 17.  

55. ბანკის საკრედიტო პორტფელისა და საკრედიტო და საპროცენტო რისკების 

ურთიერთკავშირის მართვა. - თბილისი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის 

საერთასორისო სამეცნიერო „სეუ 2016“, ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 2016, N 4 (4), გვ. 

45 - 53.  

56. ფინანსური მენეჯმენტი და ეფექტიანი მართვის პრობლემები. - თბილისი, 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„სეუ 2016“, ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 2016, N 4 (4), გვ. 59 - 65.  

57. სახელმწიფოს ფისკალური პოლიტიკის პრობლემების თეორიული ასპექტები. - 

თბილისი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის საერთასორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „სეუ 2016“, ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 2016, N 4 (4), გვ. 92 - 98.  

58. სახელმწიფო ხელისუფლებას, ცენტრალურ ბანკსა და საკრედიტო ორგანიზაციებს 

შორის ფულად-საკრედიტო რეგულირების ფუნქციების განაწილების ტენდენციები. - 

თბილისი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის საერთასორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „სეუ 2016“, ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 2016, N 4 (4), გვ. 103 - 121.  

59. თანამედროვე კომერციული ბანკი როგორც უნივერსალური ფულად-საკრედიტო 

ინსტიტუტი. - თბილისი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის საერთასორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016“, ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 2016, N 4 (4), გვ. 

137 - 148.  

60. რისკ-მენეჯმენტის ამოცანები და ფუნქციები. - თბილისი, საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტის საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016“, ჟურნალი „სეუ 

და მეცნიერება“, 2016, N 4 (4), გვ. 184 - 192.  

61. ბიზნეს-პროცესული მიდგომის ინტეგრაციისა და ადაპტაციის პრობლემები 

საკრედიტო ორგანიზაციებში. - თბილისი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის 

საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016“, ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 

2016, N 4 (4), გვ. 227 - 233.  

62. ბანკის აქტიური ოპერაციების ეკონომიკური შინაარსი და აქტივების ხარისხის 

შეფასების საერთაშორისო პრაქტიკა. - თბილისი, საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტის საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016“, ჟურნალი „სეუ 

და მეცნიერება“, 2016, N 4 (4), გვ. 261 - 272.  

63. პრობლემური საკრედიტო ორგანიზაციების ფინანსური გაჟანსაღების სამართლებრივი 

და ეკონომიკური საფუძვლები. - თბილისი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის 

საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016“, ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 

2016, N 4 (4), გვ. 309 - 319. 

64. საბანკო მენეჯმენტის ფინანსური ასპექტები - კომერციული ბამკის საკუთარი 

კაპიტალის მართვა ბაზელის შეთანხმებები 1-2-3-ის კონტექსტში - თბილისი, 

საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„სეუ 2016“, ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 2016, N 5 (5), გვ. 42 - 56. 

65.  საბანკო რისკების კლასიფიცირების ძირითადი კრიტერიუმები თანამედროვე 

პირიბებში - თბილისი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის საერთასორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016“, ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 2016, N 5 (5), გვ. 

180 - 185. 
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66. საბანკო მარკეტინგის და საბანკო პროდუქტების ბაზრის ანალიზის თავისებურებები - 

თბილისი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის საერთასორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „სეუ 2016“, ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 2016, N 5 (5), გვ. 99 - 109. 

67. კომერციული ბანკის რესურსების ფორმირებისა და საბანკო რეგულირების კაპიტალის 

შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებით ახალი ზედამხედველობის პრინციპების 

დამკვიდრების თავისებურებები - თბილისი, საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტის საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016“, ჟურნალი „სეუ 

და მეცნიერება“, 2016, N 5 (5), გვ. 227 - 237. 

68. საბანკო ინოვაციების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები (თანაავტორობით) - 

თბილისი, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „სოციალური 

ეკონომიკა“, 2016, N 2 (33) - გვ. 84 – 91. 

69. საბანკო ინოვაციური ახალი პროდუქტებისა და მომსახურების დანერგვის 

თანამედროვე სტრატეგიული ტენდენციები (თანაავტორობით) - თბილისი, 

საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „სოციალური 

ეკონომიკა“, 2016, N 3-4 - გვ. 150 – 154. 

70. საბანკო საქმის მდგრადობის, სტაბილურობისა და საიმედოობის თეორიული 

საფუძვლები - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი 

და რეცენზირებადი ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება“, 2017, № 1 (15) - გვ. 42 - 47. 

71. კომერციული ბანკის მსესხებლების საკრედიტო რისკის ჯგუფის განსაზღვრის 

მეთოდიკა - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და ბიზნესის 

თანამედროვე გამ,ოწვევები“, თბილისი, 19 – 20 მაისი 2017 წელი, ტომი 1, გვ. 121-124. 

72. ბანკის საერთო რისკის დაშვებადობის ხარისხის გაანგარიშბის ფორმულის 

კორექტირების აუცილებლობის შესახებ - თბილისი, საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტის საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2017“, ჟურნალი „სეუ 

და მეცნიერება“, 2017, N 6 (6), გვ. 11 - 17. 

73. საბანკო ინოვაციების ცნება და მათი კლასიფიკაცია. - თბილისი, საქართველოს 

ეროვნული უნივერსიტეტის საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2017“, 

ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 2017, N 6 (6), გვ. 40 - 49. 

74.  საბანკო ინოვაციური ახალი პროდუქტებისა და მომსახურების დანერგვის 

თანამედრპვე სტრატეგიული ტენდენციები. - თბილისი, საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტის საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2017“, ჟურნალი „სეუ 

და მეცნიერება“, 2017, N 6 (6), გვ. 95 - 105. 

75. საბანკო ინოვაციების განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. - თბილისი, 

საქართველოს ტექნუკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 

საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 

„სოციალური ეკონომიკა“, 2016, №2, გვ. 84-91. 

76. საბანკო ინოვაციური ახალი პროდუქტებისა და მომსახურების დანერგვის  

თანამედროვე სტრატეგიული ტენდენციები. - თბილისი, საქართველოს ტექნუკური 

უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“, 

2016, №3-4, გვ. 124-130. 

77. Модернизационный процесс в системе управления банковскими рисками и 

обьязательность корректировки формулы расчета степени допустимости обшего риска 

банка. - თბილისი, რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო 

ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“, 2017, №1-2, გვ. 290-293. 

78.  ეკონომიკის საბანკო სექტორში კორპორაციული მართვის მექანიზმის ფორმირების, 

კლიენტებთან ურთიერთობების მართვისა და საბანკო ინოვაციების სტიმულირების 

ინსტრუმენტების სრულყოფა. - თბილისი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის 
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საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2017“, ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, 
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