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განათლება
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულება,
ფაკულტეტი/სკოლა

ჩარიცხვისა და

კვალიფიკაცია

დამთავრების
წლები

თბილისის სახელმწიფო
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1970–1975
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ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა)
დისერტაციის დაცვის თარიღი
დისერტაციის თემა

27.03.2002
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გარდამავალ პერიოდში

მინიჭებული კვალიფიკაცია

ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი.
გათანაბრებულია დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან.

კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი
დოკუმენტის ნომერი

მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი № 003126.
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უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
დასახელება
სდასუ

პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება
წელი
უმაღლესი განათლების
საფეხური

ბაკალავრიატი

სტატისტიკა
ეკონომიკისა და
ბიზნესისათვის 1

ბაკალავრიატი

სტატისტიკა
ეკონომიკისა და
ბიზნესისათვის 2

ბაკალავრიატი

სტატისტიკური
მეთოდები
მედიცინაში

ბაკალავრიატი

სტატისტიკა
ეროვნულ
ანგარიშთა
სისტემა და
საერთაშორისო
ეკონომიკური
ურთიერთობები
ეკონომიკური
კვლევების
მეთოდოლოგია

2010–2019
სდასუ
2010–2019
სდასუ
2009-2019
სდასუ

2009

სასწავლო კურსის
დასახელება

სდასუ

2011–2019

მაგისტრატურა

სდასუ

2017-2019

დოქტორანტურა

ბიზნესისა და
ტექნოლოგიების
უნივერსიტეტი

2018 - 2019

ბაკალავრიატი,
მაგისტრატურა,
დოქტორანტურა

1.ალბათობის
თეორია და
მათემატიკური
სტატისტიკა;
2.სტატისტიკა
ბიზნესისათვის;
3. სტატისტიკა

თბილისის
ეკონომიკურ
ურთიერთობათა
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
თბილისის
ეკონომიკურ
ურთიერთობათა

2006–2007

ბაკალავრიატი

სტატისტიკა

2008–2010

ბაკალავრიატი

ბიზნეს
სტატისტიკა
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სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
თბილისის
ეკონომიკურ
ურთიერთობათა
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
თბილისის
ეკონომიკურ
ურთიერთობათა
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
კავკასიის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

2008–2010

ბაკალავრიატი

ტურიზმის
სტატისტიკა

2007–2008

ბაკალავრიატი

ფინანსების
სტატისტიკა

2010–2012

ბაკალავრიატი

სტატისტიკა
ეკონომიკისა და
ბიზნესისათვის 1

კავკასიის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი
კავკასიის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი

2010–2012

ბაკალავრიატი

2011–2012

მაგისტრატურა

ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
გურამ
თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტი
გურამ
თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტი

2006–2007

ბაკალავრიატი

სტატისტიკა
ეკონომიკისა და
ბიზნესისათვის 2
ეროვნულ
ანგარიშთა
სისტემა და
საერთაშორისო
ეკონომიკური
ურთიერთობები
სამეწარმეო
სტატისტიკა

2006–2007

ბაკალავრიატი

სტატისტიკა
ეკონომიკისა და
ბიზნესისათვის

2007–2008

ბაკალავრიატი

ბიზნესის
სტატისტიკა

2010–2011

ბაკალავრიატი

სტატისტიკა
ეკონომიკისა და
ბიზნესისათვის 1

2010–2011

ბაკალავრიატი

სტატისტიკის
შესავალი კურსი

2011–2018

ბაკალავრიატი

სტატისტიკა
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გურამ
თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტი
გურამ
თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტი

2013- 2018

ბაკალავრიატი

ფინანსების
სტატისტიკა

2010–2018

მაგისტრატურა

ეროვნულ
ანგარიშთა
სისტემა

სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის გამოცდილება
სამეცნიეროწელი
განყოფილება/დეპარტამენტი სამეცნიეროკვლევითი
კვლევითი
ინსტიტუტის/ცენტრის
თემის/პროექტის
დასახელება
დასახელება

პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება
თარიღი
დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა
1998–2005

საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი,
თავჯდომარის მოადგილე; საპარლამენტო მდივანი;

1985-1998

თბილისის სტატისტიკური სამმართველოს უფროსი;

1981-1985

ცენტრალური სტატისტიკური სამმართველო,
მდივანი;

1979-1981

ცენტრალური სტატისტიკური სამმართველოს განყოფილების

პარტბიუროს

უფროსი;
1978-1979

ცსს რესპუბლიკური გამოთვლითი ცენტრის ჯგუფის უფროსი;

1975-1977

ცენტრალური სტატისტიკური სამმართველო, ეკონომისტი.

პუბლიკაციები

(ცხრილი შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი
ინფორმაციით)

4

სახელმძღვანელო

სტატისტიკა,
გამომცემლობა
უნივერსალი,
თბილისი, 367 გვერდი

შორენა
მეტრეველი
დავით კბილაძე,

2.

4.

სტატისტიკა 2,
გამომცემლობა
უნივერსალი,
თბილისი, 373 გვერდი

სახელმძღვანელო

სტატისტიკა,
გამომცემლობა
უნივერსალი,
თბილისი, 330 გვერდი

სახელმძღვანელო

ეროვნულ ანგარიშთა
სისტემა,
გამომცემლობა
უნივერსალი,
თბილისი, 299 გვერდი

სახელმძღვანელო

სტატისტიკა
ეკონომიკასა და
ბიზნესში
გამომცემლობა
უნივერსალი,
თბილისი, 667 გვერდი

სახელმძღვანელო

ეკონომიკური
სტატისტიკა,
გამომცემლობა
უნივერსალი,
თბილისი, 389 გვერდი

შორენა
მეტრეველი
დავით კბილაძე,

3.

სახელმძღვანელო

2008

1.

2007

დავით კბილაძე,

შორენა
მეტრეველი

დავით კბილაძე

5.

დავით კბილაძე,
ნინო აბესაძე,
შორენა
მეტრეველი

6.

დავით კბილაძე,
ნინო აბესაძე,
შორენა
მეტრეველი

2015

(კონკურსანტის
გვარი გამოყავით
მუქი შრიფტით)

2013

მითითებით

№

2012

თანაავტორის

პუბლიკაციის სათაური,
ავტორები, ჟურნალის/
გამომცემლობის
დასახელება, ტიპი/ტომი,
გვერდები, პუბლიკაციის
ელექტრონული
მისამართი (არსებობის
შემთხვევაში).

2011

ავტორები ყველა

პუბლიკაციის სახეობა
(მონოგრაფია,
სახელმძღვანელო,
სალექციო კურსი,
სტატია
რეფერირებად,
რეცენზირებად,
საერთაშორისო,
უცხოურ,
ადგილობრივ
ჟურნალში,
საკონფერენციო
მასალები (Proceedings)
და სხვ.)

გამოქვეყნების წელი

შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

5

დამხმარე
სახელმძღვანელო
8.

დავით კბილაძე

დავით კბილაძე,

ლექციების კურსი

9. შორენა
მეტრეველი

სოციალურეკონომიკური
სტატისტიკა
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
გამომცემლობა,
თბილისი, 300 გვერდი
ფინანსების
სტატისტიკა, 187
გვერდი

2005

7.

დავით
კბილაძე,ნინო
აბესაძე, შორენა
მეტრეველი

სოციალურეკონომიკური
სტატისტიკა,
გამომცემლობა
უნივერსალი,
თბილისი, 376 გვერდი

2013

სახელმძღვანელო

2006
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ეკონომიკური ზრდისა
და სოციალური
მდგომარეობის
შეფასების
10. დავით კბილაძე

მონოგრაფია

სტატისტიკური
ასპექტები, დ.კბილაძე,

2012

გამომცემლობა
უნივერსალი,
მონოგრაფია,160
გვერდი.
ბიზნესმენთა ქცევის
ტაქტიკა და სტრატეგია
ეკონომიკურად
განუსაზღვრელობის
11.

ბ.გაბიძაშვილი,
დ.კბილაძე

პირობებში,
მონოგრაფია

ბ.გაბიძაშვილი,

2010

დ.კბილაძე,
გამომცემლობა
უნივერსალი,
მონოგრაფია, 223
გვერდი.
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ეკონომიკური
განუსაზღვრელობა და
რისკები ბიზნესმენთა
საქმიანობაში,
ბ.გაბიძაშვილი,
12.

დ.კბილაძე,
ს.გელაშვილი,

ბ.გაბიძაშვილი,
მონოგრაფია

ნ.აბესაძე

დ.კბილაძე,
ს.გელაშვილი,

2010

ნ.აბესაძე,
გამომცემლობა
უნივერსალი,
მონოგრაფია, 239
გვერდი
საბაზრო–სამეწარმეო
სტატისტიკის
ფორმირების
აქტუალური

13. დავით კბილაძე

მონოგრაფია

პრობლემები, დ.
კბილაძე,

2008

გამომცემლობა
უნივერსალი,
მონოგრაფია, 192
გვერდი
POSSIBLE
BOUNDARIES AND
SOME INDICATORS
FOR FORMATION
14.

დავით კბილაძე,
თამარ კბილაძე

Proceedings of the
International Academic

OF TAX BURDEN OF Conferences,
International Institute of
SUSTAINABLE
Social and Economic
DEVELOPMENT OF Sciences

2017

ECONOMY

The search for
დავით კბილაძე,
15.

შორენა
მეტრეველი

modern methods for

Journal Ekonomika 96

the statistical quality

(2), Vilnius, Lithuania

2017

control of services
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დავით კბილაძე,
16.

შორენა
მეტრეველი

The shadow economy
is retreating

Vilnius University

2016

Example of Georgia
Tax burden inequality
of population in

17.

Journal Ekonomika,

დავით

Georgia and

კბილაძე,თამარ

conceptual –

კბილაძე

methodological
problems of
evaluation

Proceedings of the
International Academic
Conferences,
International Institute of

2016

Social and Economic
Sciences
სურსათის წარმოებისა
და მოხმარების
ისტორიულ-

სტატია
დავით კბილაძე
18. შორენა
მეტრეველი

სტატისტიკური
ასპექტები

რეცენზირებად
საერთაშორისო
ჟურნალში

საქართველოში,
გამომცემლობა

2017

უნივერსალი, გთსუ-ს
შრომების კრებული,
5 გვერდი

ცხოვრების ხარისხის
თანამედროვე გაგება
სტატია
დავით კბილაძე

რეცენზირებად

19.
საერთაშორისო

და მისი შეფასების
ინდიკატორები,
გამომცემლობა

2016

უნივერსალი, გთსუ-ს
შრომების კრებული, 6

ჟურნალში

გვერდი
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Tax burden inequality
of population in
Georgia and conceptual

20.

სტატია

– methodological

დავით კბილაძე,

საკონფერენციო

problems of evaluation,

თამარ კბილაძე

მასალებში

D.kbiladze, T. Kbiladze,

(Proceedings)

http://iises.net/proceedin

2016

gs/internationalacademic-conferenceproceedings
ცხოვრების ხარისხის
თანამედროვე გაგება
სტატია
რეცენზირებად
21. დავით კბილაძე
საერთაშორისო
ჟურნალში

და მისი შეფასების
ინდიკატორებია,
დავით კბილაძე,
გამომცემლობა

2016

უნივერსალი, გთსუ-ს
შრომების კრებული, 10
გვერდი

სიღარიბის შეფასების
სტატია
რეცენზირებად
22. დავით კბილაძე

ზოგიერთი
სტატისტიკური
ასპექტი, დავით
კბილაძე,

საერთაშორისო
ჟურნალში

2015

გამომცემლობა
უნივერსალი, გთსუ-ს
შრომების კრებული, 8
გვერდი
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ოფიციალური
სტატისტიკური
სისტემის სრულყოფის
ზოგიერთი პრობლემა
საქართველოში, დავით
სტატია
23. დავით კბილაძე

კბილაძე, ჟ. ეკონომიკა
და ბიზნესი,

რეცენზირებად

ივ.ჯავახიშვილის

ადგილობრივ

თბილისის
სახელმწიფო

ჟურნალში

2014

უნივერსიტეტის
გამომცემლობა, გვ.107123,
http://www.tsu.edu.ge/da
ta/file_db/economist_facu
lty/ekonomika3.pdf
სტატისტიკის როგორც
მეცნიერების
ჩამოყალიბების
ისტორიული
ასპექტები და

24. დავით კბილაძე

სტატია

თანამედროვეობა

რეცენზირებად

საქართველოში, დავით
კბილაძე, გურამ

ადგილობრივ

თავართქილაძის

ჟურნალში

სასწავლო

2014

უნივერსიტეტის
სამეცნიერო შრომათა
კრებული №4,
გამომცემლობა
უნივერსალი, გვ. 70-72
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ევროკავშირთან
დაახლოება და
საერთაშორისო
სამეცნიერო
კონფერენციის
25. დავით კბილაძე

შრომათა კრებული,
გზა
ევროინტეგრაციისა
კენ

საქართველოში
ევროპული
სტატისტიკის
დანერგვის ზოგიერთი
პრობლემა, გურამ

2014

თავართქილაძის
სასწავლო
უნივერსიტეტი,
გამომცემლობა
მერიდიანი, გვ.322-325
კოჰაბიტაციის
სტატისტიკური
ასპექტები, დავით

26. დავით კბილაძე

სტატია

კბილაძე, გურამ

რეცენზირებად

თავართქილაძის
სასწავლო

ადგილობრივ

უნივერსიტეტის

ჟურნალში

სამეცნიერო შრომათა

2013

კრებული №3,
გამომცემლობა
უნივერსალი, გვ. 49-52
ნიკო ნიკოლაძე და
ქვეყნის ეკონომიკური
მდგომარეობის
საერთაშორისო
სამეცნიერო
27. დავით კბილაძე

კონფერენციის
შრომათა კრებული,
ნიკო ნიკოლაძე 170

მთავარი
ინდიკატორები, დავით
კბილაძე, გურამ
თავართქილაძის

2013

სასწავლო
უნივერსიტეტი,
გამომცემლობა
უნივერსალი, გვ. 140145
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სურსათის წარმოებისა
და მოხმარების
ისტორიულსტატია
დავით კბილაძე
28. შორენა
მეტრეველი

რეცენზირებად
საერთაშორისო

სტატისტიკური
ასპექტები
საქართველოში,

2017

გამომცემლობა
უნივერსალი, გთსუ-ს

ჟურნალში

შრომების კრებული, 5
გვერდი

НОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО

სტატია

РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНОГО

რეცენზირებად,

ПРОГРЕССА, Давид

უცხოურ

Квиладзе, Сборник
научных трудов
Института Экономики АН
Азербаиджана, №2,

ჟურნალში
29. დავით კბილაძე
Сборник научных
трудов Института
Экономики АН
Азербаиджана.

2012

სტატია
რეცენზირებად,
უცხოურ
ჟურნალში,გვ.121–127
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საერთაშორისო
ბიზნეს–გარემოს როლი
ბიზნესმენთა
ტაქტიკურ–
სტრატეგიულ
გადაწყვეტილებებში

საერთაშორისო–

ეკონომიკურად

საკონფერენციო

განუსაზღვრელობის

მასალები,

პირობებში (ბიზნეს–
გარემოს

გლობალიზაცია,
30.

დავით კბილაძე,

საერთაშორისო

ნონა ახვლედიანი

ბიზნესის

მიმიზიდველობის
სინთეზური,

თანამედროვე
პრობლემები

2012

და

განვითარების
ტენდენციები

ინტეგრალური
სტატისტიკური
ინდიკატორი, დავით
კბილაძე, ნონა
ახვლედიანი,
გამომცემლობა
უნივერსალი,
საკონფერენციო
მასალები, გვ.522–526

სტატია წიგნში,
გზა
ცივილიზებული
საქართველოსკენ

სოციალურ–
ეკონომიკური და

31. დავით კბილაძე

საქართველოს
პოლიტიკური და

პოლიტიკური

სოციალურ–

ძირითადი

ეკონომიკური

მახასიათებლები.

განვითარების

დავით კბილაძე,

სტრატეგიის

გამომცემლობა

ფორმირების
კონცეპტუალური

ივერონი, სტატია

და

საერთაშორისო

ორგანიზაციულ–

ჟურნალში, გვ.144–147

სტატისტიკის

2012

რეცენზირებად,

მეთოდოლოგიური
ასპექტები.
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შინამეურნეობები
საქართველოს

32. დავით კბილაძე

საერთაშორისო

ეკონომიკაში და მათი

სამეცნიერო–

საქმიანობის შეფასების

პრაქტიკული

სტატისტიკური

კონფერენციის

ასპექტები, დავით

მასალები: სოფლის

კბილაძე, თბილისის

მეურნეობის

უნივერსიტეტის

მდგრადი
განვითარების

გამომცემლობა,საერთა
შორისო სამეცნიერო–

პრიორიტეტები

პრაქტიკული

2012

კონფერენციის
მასალები, გვ.228–230
საერთაშორისო

33. დავით კბილაძე

სამეცნიერო–

ფინანსური ანგარიშის

პრაქტიკული

როლი ქვეყნის

კონფერენციის
მასალები,,პოსტკრი

ეკონომიკური
პოლიტიკის

ზისული

ფორმირებაში,დავით

ეკონომიკის

კბილაძე, სოხუმის

მდგრადი

უნივერსიტეტის

განვითარების

გამომცემლობა,საერთა

უზრუნველყოფის
მექანიზმები’’,

შორისო სამეცნიერო–
პრაქტიკული

სოხუმის

კონფერენციის

სახელმწიფო

მასალები, გვ.416–420

2011

უნივერსიტეტი.
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მოსახლეობის
ცხოვრების დონის
შეფასების
სტატისტიკური

34. დავით კბილაძე

საერთაშორისო–

ასპექტები, დავით

სამეცნიერო

კბილაძე, ივანე

პრაქტიკული

ჯავახიშვილის

კონფერენციის

თბილისის

მასალები,
ეკონომიკის

სახელმწიფო
უნივერსიტეტის პაატა

აქტუალური

გუგუშვილის

პრობლემები

ეკონომიკის

გლობალიზაციის

ინსტიტუტის

პირობებში.

გამომცემლობა,საერთა
შორისო–სამეცნიერო

2011

პრაქტიკული
კონფერენციის
მასალები, გვ.122–124
ეკონომიკური
ბათუმის
საერთაშორისო
სამეცნიერო–
პრაქტიკული
კონფერენციის
35.

დავით კბილაძე,

მასალები,

თამარ კბილაძე

ეკონომიკისა და
ბიზნესის
განვითარების
ტენდენციები
თანამედროვე
ეტაპზე

მდგომარეობისა და
ცხოვრების დონის
შეფასების ზოგიერთი
კრიტერიუმის
შესახებ,დავით
კბილაძე, თამარ
კბილაძე,

2011

გამომცემლობა
უნივერსალი,
საერთაშორისო
სამეცნიერო–
პრაქტიკული
კონფერენციის
მასალები,გვ.33–35
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ეკონომიკის
განვითარების
შეფასების
სტატია
რეცენზირებად
36. დავით კბილაძე

საერთაშორისო
ჟურნალში:
ეკონომიკა და
ბიზნესი

თანამედროვე
მეთოდები, დავით
კბილაძე, თბილისის
სახელმწიფო

2011

უნივერსიტეტის
გამომცემლობა,სტატია,
გვ.91–100
http://www.tsu.edu.ge/da
ta/file_db/economist_fac
ulty/ekonomika-1.pdf
ტურიზმის
სატელიტური
ანგარიში ეროვნულ

37.

დავით კბილაძე,
შ.მეტრეველი

საერთაშორისო

ანგარიშთა

სამეცნიერო–

სისტემაში,დავით

პრაქტიკული

კბილაძე,

კონფერენცია

შ.მეტრეველი,გამომცემ

ტურიზმი:

ლობა

ეკონომიკა და

უნივერსალი,საერთაშო

ბიზნესი, ქ.ბათუმი

რისო სამეცნიერო–

2011

პრაქტიკული
კონფერენცია, გვ.644–
650
ბიზნეს ინფორმაციის
საიმედოობა და მისი
ხარისხის გაზომვის

38.

დავით კბილაძე,
ნ.აბესაძე

სტატია

სტატისტიკური

რეცენზირებად

მეთოდები,დავით

საერთაშორისო

კბილაძე, ნ.აბესაძე,

სამეცნიერო–

პაატა გუგუშვილის

ანალიტიკურ
ჟურნალში:

ეკონომიკის
ინსტიტუტის

ეკონომისტი

გამომცემლობა,

2010

სტატია, გვ.67–79
www.economica.com.ge

16

შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
ეკონომიკური
საქმიანობის და
სოციალური

39. დავით კბილაძე

სტატია

პროგრესის

რეცენზირებად

სტატისტიკური

საერთაშორისო

შეფასების ასპექტები

2010

ჟურნალში: ბიზნესი საქართველოში, დავით
და კანონმდებლობა კბილაძე,საგამომცემლ
ო სახლი ,,ინოვაცია’’,
სტატია, გვ.73–75 ,
http://b-k.ge/arqivi.html
ბიზნეს–გარემოს
მიმზიდველობა

40. დავით კბილაძე

სტატია

საქართველოში, დავით

რეცენზირებად
საერთაშორისო

კბილაძე,

ჟურნალში:ბიზნესი
და კანონმდებლობა

სტატია
რეცენზირებად,
საერთაშორისო–
41. დავით კბილაძე

უცხოურ ჟურნალში

გამომცემლობა
უნივერსალი, სტატია,

2010

გვ.72–74, http://bk.ge/templates/Jordan/pd
f/ivlisiagvisto-2010.pdf
Einige historische und
gesetzgeberische
Faktoren der
Reformierung der
georgischen Statistik,
David Kbiladze,
STATISTISCHE
DISKUSSIONSBEITRÄGE
Nr. 34, UNIVERSITÄT
POTSDAM

2009

STATISTISCHE
სტატია
DISKUSSIONSBEITRÄG
E Nr. 34, UNIVERSITÄT რეცენზირებად,
საერთაშორისო–
POTSDAM
უცხოურ, ჟურნალში,
გვ.1–12
http://opus.kobv.de/ubp/
volltexte/2009/3790/pdf/
statdisk34.pdf
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შენიშვნები
საქართველოს
კანონპროექტზე

42. დავით კბილაძე

სტატია

,,სახელმწიფო

რეცენზირებად

სტატისტიკის

საერთაშორისო

შესახებ.”, დავით

2009

ჟურნალში: ბიზნესი კბილაძე,
და კანონმდებლობა საგამომცემლო სახლი
,,ინოვაცია’’, სტატია,
გვ.13–19, http://bk.ge/arqivi.html
როგორი სტატუსის
სტატისტიკური

43. დავით კბილაძე

სტატია

უწყება სჭირდება

რეცენზირებად

დამოუკიდებელ

საერთაშორისო
ჟურნალში: ბიზნესი

საქართველოს, დავით
კბილაძე,საგამომცემლ

და კანონმდებლობა

ო სახლი ,,ინოვაცია’’,

2009

სტატია, გვ.75–77,
http://b-k.ge/arqivi.html
მდგრადი
განვითარების
საერთაშორისო

სტატისტიკური

კონფერენციის

აღრიცხვის ზოგიერთი
მაკროეკონომიკური

მასალები,
44. დავით კბილაძე

გლობალიზაცია და
მდგრადი
განვითარების
პერსპექტივები

ასპექტი, დავით

2008

კბილაძე,გამომცემლობ
ა უნივერსალი,
საერთაშორისო
კონფერენციის
მასალები, გვ.97–100

45.

სტატია

სახელმწიფო

ყოველკვარტალურ

სტატისტიკური

საერთაშორისო

ორგანოს სტატუსისა

დავით კბილაძე,

რეცენზირებად და

და უფლებამოსილების

შ.მეტრეველი

რეფერირებად

შესახებ, დავით

სამეცნიერო

კბილაძე,გამომცემლობ

ჟურნალში

ა ინოვაცია, სტატია,

,,კომერსანტი’’

გვ.71–74

2008
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ეკონომიკური

Основные проблемы
реформирования
статистики предприятий
Азербаиджана и Грузии.

დავით კბილაძე,

ინტეგრაციის

დავით კბილაძე, რაუფ

რაუფ სალიმოვი

პერსპექტივები
ცენტრალურ

სალიმოვი,
გამომცემლობა

კავკასიაში’’,

,,უნივერსალი’’,

საერთაშორისო
კონფერენცია
თემაზე:

46.

2008

საერთაშორისო
რუსთაველის

კონფერენცია, გვ.142–

ფონდი

145
ეროვნულ ანგარიშთა
სისტემის
ჩამოყალიბების

სტატია
47. დავით კბილაძე

საერთაშორისო

ისტორიული
ასპექტები და

რეცენზირებად

დღევანდელობა,

ჟურნალში
,,ეკონომიკა’’

დავით კბილაძე,

2008

გამომცემლობა შპს
,,ჟურნალი
ეკონომიკა’’,სტატია,
გვ.57–65

საერთაშორისო
კონფერენციის
მასალები,
მიმდინარე
48.

დავით კბილაძე,

გამოწვევები

ნ.აბესაძე

ცოდნის მართვაში–
,,ცოდნა
ცხოვრებისათვის’’,
გორის
უნივერსიტეტი

სტატისტიკური
აღრიცხვის
პრობლემები
საქართველოს
ტურიზმში,დავით
კბილაძე, ნ. აბესაძე,

2008

გამომცემლობა
უნივერსალი,
საერთაშორისო
კონფერენციის
მასალები,გვ. 66–69
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დავით კბილაძე,

სამეცნიერო

Некоторые проблемы
реформирования
официальной статистики
Азербаиджана и Грузии
(На примере статистики
предприятий), დავით

რაუფ სალიმოვი

შრომების

კბილაძე, რაუფ

კრებულში

სალიმოვი,

სტატია თეუსუს
49.

2008

გამომცემლობა
უნივერსალი’’, სტატია,
გვ.191–200
მდგრადი
განვითარების
სტატია თეუსუს
50. დავით კბილაძე

სამეცნიერო
შრომების
საიუბილეო
კრებულში

სტატისტიკური
აღრიცხვის
თანამედროვე
მეთოდები, დავით

2007

კბილაძე,
გამომცემლობა
,,უნივერსალი’’,
სტატია, გვ.166–175

51. დავით კბილაძე

სტატია
რეცენზირებად

О качестве
статистической
информации в Грузии,

საერთაშორისო

დავით

უცხოურ

კბილაძე,გამომცემლობ
ა: ,,Статистика Росии’’,

ჟურნალში:
"Вопросы
статистики"

2005

სტატია, გვ.33–35
www.infostat.ru

სტატია
საქართველოს
52.

დავით კბილაძე,
თ.ბერიძე

ფინანსთა
სამინისტროს
სამეცნიერო
კვლევების
კრებულში

რესპოდენტის
ინფორმაციული
დატვირთვის რაობის
შესახებ, დავით
კბილაძე, თ.ბერიძე,

2004

გამომცემლობა შპს
,,პდპ’’, სტატია,ტომი 7,
გვ.548–557

20

შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

რეცენზირებად

О качестве
статистической
информации в Грузии,
დავით კბილაძე,

საერთაშორისო

გამომცემლობა

უცხოურ

უკრაინის
სტატისტიკური

სტატია

53. დავით კბილაძე

ჟურნალში:
,,Проблеми
статистики’’

2004

სამსახურის
საგამომცემლო ცენტრი,
სტატია, გამოშვება
6,კიევი გვ.53–56
სტატისტიკური
ინფორმაციის
ხარისხის

სტატია
54. დავით კბილაძე

საქართველოს
მეცნიერებათა
აკადემიის მაცნეში

უზრუნველყოფის
თანამედროვე
მიმართულებები

2004

საქართველოში, დავით
კბილაძე,
გამომცემლობა
,,მეცნიერება’’, სტატია,
გვ.124–135
ქ.თბილისში

55. დავით კბილაძე

საქართველოს

განლაგებული

სტატისტიკის

ბაზრებისა და

სახელმწიფო

ბაზრობების

დეპარტამენტის

საქმიანობა, დავით

სტატისტიკური

კბილაძე, სტატისტიკის

პუბლიკაცია

დეპარტამენტის

(ქართულ-

გამომცემლობა,

ინგლისური)

სტატისტიკური

2002

პუბლიკაცია, გვ.3–15
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თბილისში

56. დავით კბილაძე

საქართველოს

განლაგებული

სტატისტიკის

სილამაზის სალონების

სახელმწიფო

საქმიანობის შესახებ,

დეპარტამენტის

დავით კბილაძე,

სტატისტიკური

სტატისტიკის

პუბლიკაცია

დეპარტამენტის

(ქართულ-

გამომცემლობა,

ინგლისური)

სტატისტიკური
პუბლიკაცია, გვ.3–34

საქართველოს
სტატისტიკის

57. დავით კბილაძე

სახელმწიფო
დეპარტამენტის
სტატისტიკური
პუბლიკაცია
(ქართულინგლისური)

2002

ავტოგადაზიდვებით
დაკავებული
ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების
საქმიანობის შესახებ,
დავით კბილაძე,

2002

სტატისტიკის
დეპარტამენტის
გამომცემლობა,
სტატისტიკური
პუბლიკაცია, გვ.3–41
თბილისში

58. დავით კბილაძე

საქართველოს

განლაგებული

სტატისტიკის

რესტორნების

სახელმწიფო
დეპარტამენტის

საქმიანობა, შესახებ,
დავით კბილაძე,

სტატისტიკური

სტატისტიკის

პუბლიკაცია

დეპარტამენტის

(ქართულ-

გამომცემლობა,

ინგლისური)

სტატისტიკური

2002

პუბლიკაცია, გვ.3–15
საქართველოს
სტატისტიკის

59. დავით კბილაძე

სახელმწიფო
დეპარტამენტის
სტატისტიკური
პუბლიკაცია
(ქართულინგლისური)

მშენებლობა
თბილისში, დავით
კბილაძე, სტატისტიკის
დეპარტამენტის

2002

გამომცემლობა,
სტატისტიკური
პუბლიკაცია, გვ.3–15
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ბიზნეს–რეგისტრი,
როგორც თანამედროვე
სტატისტიკური

60. დავით კბილაძე

სტატია

გამოკვლევების

საერთაშორისო

საფუძველი, დავით

რეცენზირებად

კბილაძე,

ჟურნალში

გამომცემლობა შპს

,,ეკონომიკა’’

,,ჟურნალი

2001

ეკონომიკა’’,სტატია,
გვ.98–103 ,
www.economica.com.ge
სამეწარმეო
სტატისტიკა, როგორც
ეკონომიკური
სტატისტიკის ერთ-

61. დავით კბილაძე

სტატია

ერთი ახალი

საერთაშორისო
რეცენზირებად

მიმართულება
საქართველოში,

ჟურნალში

დავით კბილაძე,

,,ეკონომიკა’’

გამომცემლობა შპს

2001

,,ჟურნალი
ეკონომიკა’’,სტატია,
გვ.112–115,
www.economica.com.ge

დავით კბილაძე,
62. ალექსანდრე
ლიპარტელიანი

საერთაშორისო

Measurement of the nonobserved economy, David

კონფერენციის
მასალები

Kbiladze, A.Liparteliani,

Joint OECD-EurostatRussian Statistical
State Comitee
Workshop

Rusiian State Statistical
Comitee, OECD-

2000

Eurostat-Russian
Statistical State Comitee
Workshop, page 1-6
www.oecd.org/data
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თბილისში

63. დავით კბილაძე

საქართველოს

განლაგებული

სტატისტიკის

რესტორნების

სახელმწიფო

საქმიანობა, დავით

დეპარტამენტის

კბილაძე, სტატისტიკის

სტატისტიკური

დეპარტამენტის

პუბლიკაცია

გამომცემლობა,

(ორენოვანი)

სტატისტიკური

2000

პუბლიკაცია, გვ.4–38
მივანიჭოთ აზრი
სტატისტიკურ
მონაცემებს: ციფრებზე
პუბლიკაციების
დავით კბილაძე
64. შორენა
მეტრეველი

სახელმძღვანელო
(თარგმანი)

მომზადების
სახელმძღვანელო,

2016

გაეროს ეკონომიკური
კომისია,
გამომცემლობა
უნივერსალი, 55
გვერდი

რეცენზია
დავით კბილაძე
65.
იოსებ არჩვაძე

რეფერირებად
ჟურნალში
,,ეკონომიკა და
ბიზნესი’’, თსუ

საყურადღებო
სახელმძღვანელო
ეკონომიკურ
თეორიაში, ჟურნალი

2018

ეკონომიკა და ბიზნესი,
ტომი XI, N3, 2018
საყურადღებო

რეცენზია
დავით კბილაძე

საინფორმაციო ანალიტიკურ

66.
იოსებ არჩვაძე

გამომცემლობა
ივერიონში

სახელმძღვანელო
ეკონომიკურ
თეორიაში,
საინფორმაციო -

2018

ანალიტიკური
გამომცემლობა
ივერიონი

რეცენზია
საინფორმაციო 67. დავით კბილაძე

ანალიტიკურ
გამომცემლობა
ივერიონში

,,სად ვიყავით, სად
ვართ, საით
მივდივართ’’ფუნდამენტური

2018

მონოგრაფია
ეკონომიკაზე!
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სტატია მიღებულია
დავით კბილაძე,

სდასუს
რეფერირებად

68.
მედეა სამსიანი

ჟურნალში
გამოსაცემად

ეკონომიკის მდგრადი
განვითარების
ინდიკატორები
(ისტორიული ფონი,

2019

სტრატეგია,
პერსპექტივები)

მოხსენებები ადგილობრივ, რეგიონულ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე
1

თარიღი

5-8 აპრილი, 2017

მოხსენების

POSSIBLE BOUNDARIES AND SOME INDICATORS FOR

სათაური

FORMATION OF TAX BURDEN OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF ECONOMY

კონფერენციის
დასახელება

5th Business & Management Conference

ჩატარების ადგილი

რომი, იტალია

ელექტრონული

http://www.iises.net/proceedings/5th-business-management-

მისამართი

conference-rome/table-of-content

2 თარიღი

28 ივნისი-1 ივლისი, 2016

მოხსენების სათაური

Tax burden inequality of population in Georgia and conceptual –
methodological problems of evaluation

კონფერენციის

24th International Academic Conference

დასახელება
ჩატარების ადგილი

ქ.ბარსელონა, ესპანეთი

ელექტრონული

http://iises.net/proceedings/international-academic-conferenceproceedings

მისამართი

3 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება

3 ნოემბერი, 2016
სტატისტიკური მეთოდი 6 სიგმას გამოყენება თბილისის საავტობუსო
ტრანსპორტით მგზავრთა მომსახურების ხარისხის შესაფასებლად
მე -4 საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC -2016.
ეროვნულიეკონომიკის განვითარების მოდელები : გუშინ , დღეს , ხვალ.
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ჩატარების ადგილი

ქ.თბილისი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ელექტრონული

http://business-engineering.bpengi.com/home/2016/number-3

მისამართი

4 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული
მისამართი

5 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი
ელექტრონული
მისამართი

6 თარიღი
მოხსენების სათაური

კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი

12 ივლისი, 2014
ევროკავშირთან დაახლოება
და საქართველოში ევროპული
სტატისტიკის დანერგვის ზოგიერთი პრობლემა
გზა ევროინტეგრაციისაკენ
ქ. თბილისი, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

24-25 სექტემბერი, 2013
ნიკო ნიკოლაძე და ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის
მთავარი ინდიკატორები
ნიკო ნიკოლაძე 170
ქ. თბილისი, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

6-7 აპრილი, 2012 წელი
საერთაშორისო ბიზნეს–გარემოს როლი ბიზნესმენთა
ტაქტიკურ–სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში ეკონომიკურად
განუსაზღვრელობის პირობებში (ბიზნეს გარემოს
მიმზიდველობის სინთეზური, ინტეგრალური სტატისტიკური
ინდიკატორი)
გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე
პრობლემები და განვითარების ტენდენციები
ქ. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ელექტრონული
მისამართი

7 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი

28–29 ოქტომბერი, 2012 წელი
შინამეურნეობები საქართველოს ეკონომიკაში და მათი
საქმიანობის შეფასების სტატისტიკური ასპექტები
სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები
ქ.თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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ელექტრონული
მისამართი

8 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი

18–19 ნოემბერი, 2011 წელი
ფინანსური ანგარიშის როლი ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის
ფორმირებაში
პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების
უზრუნველყოფის მექანიზმები
ქ.თბილისი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ელექტრონული
მისამართი

9 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი

21–22 ოქტომბერი, 2011 წელი
მოსახლეობის ცხოვრების დონის შეფასების სტატისტიკური
ასპექტები
ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის
პირობებში
ქ.თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის
ინსტიტუტი

ელექტრონული
მისამართი

10 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი

24–25 სექტემბერი, 2011 წელი
ეკონომიკური მდგომარეობისა და ცხოვრების დონის შეფასების
ზოგიერთი კრიტერიუმის შესახებ
ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები
თანამედროვე ეტაპზე
ქ.ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ელექტრონული
მისამართი

11 თარიღი
მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი

4–5 ივნისი, 2011 წელი
ტურიზმის სატელიტური ანგარიში ეროვნულ ანგარიშთა
სისტემაში
ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი
ქ.ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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ელექტრონული
მისამართი

12 თარიღი

22-24 ოქტომბერი, 2008 წელი

მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი

მდგრადი განვითარების სტატისტიკური აღრიცხვის ზოგიერთი
მაკროეკონომიკური ასპექტი.
გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი
განვითარების პერსპექტივები
ქ.თბილისი, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ელექტრონული
მისამართი

13 თარიღი

29 ნოემბერი, 2008 წელი

მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი

საწარმოთა სტატისტიკის რეფორმირების ძირითადი
პრობლემები აზერბაიჯანსა და საქართველოში
ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ
კავკასიაში
ქ.თბილისი, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ელექტრონული
მისამართი

14 თარიღი

3–4 ოქტომბერი, 2008 წელი

მოხსენების სათაური
კონფერენციის
დასახელება
ჩატარების ადგილი

სტატისტიკური აღრიცხვის პრობლემები საქართველოს
ტურიზმში
მიმდინარე გამოწვევები ცოდნის მართვაში_,,ცოდნა
ცხოვრებისათვის’’.
ქ.გორი, გორის უნივერსიტეტი

ელექტრონული
მისამართი
საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა
№ განხორციელების
დონორი ორგანიზაცია,
პროექტის
წლები

პროექტის/ხელშეკრულების

დასახელება

როლი
პროექტში

№
1

2018

მომზადებულია შიდა
სამეცნიერო გრანტზე
განაცხადი და
ჩაბარებულია სდასუს
სამეცნიერო კვლევებისა და

შინამეურნეობათა
პროექტის
ევოლუცია
დიდი ხელმძღვანელი
დროითი
- ძირითადი
პერიოდების
მონაწილე
მიხედვით
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უწყვეტი განათლების
ცენტრში

2

2013

(ტრანსფორმაცია,
პრობლემები,
პერსპექტივები)

DAAD–ის (გერმანიის

,,ეკონომიკური

პროექტის

აკადემიური გაცვლის

ზრდისა და

ძირითადი

სამსახური) სტიპენდია

სოციალური

მონაწილე

პროგრესის
შეფასების ახალი
სტატისტიკური
ინდიკატორების
დანერგვის
პრობლემები
საქართველოში’’.
3

2010

შოთა რუსთაველის

ბიზნესმენთა ქცევის

პროექტის

ეროვნული სამეცნიერო

ტაქტიკა და

ძირითადი

ფონდი, №042srg2009

სტრატეგია

მონაწილე

ეკონომიკურად
განუსაზღვრელობის
პირობებში
4

2009

DAAD–ის (გერმანიის
აკადემიური გაცვლის

,,რუსეთის აგრესიის
შედეგად

პროექტის
ძირითადი

სამსახური) სტიპენდია

საქართველოს

მონაწილე

ეკონომიკისადმი
მიყენებული
ზარალის შეფასების
მეთოდოლოგიის
შემუშავება და მისი
ქვეყნის მაკრო
მაჩვენებლებზე
გავლენა’’
5

2004

DAAD–ის (გერმანიის

,,მეწარმეობის

პროექტის

აკადემიური გაცვლის

სტატისტიკა:

ძირითადი

სამსახური) სტიპენდია

პრობლემები, მათი

მონაწილე

გადაჭრის გზები,
განვითარების
პერსპექტივები’’
თანამშრომლობა უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან/სამეცნიერო
ცენტრებთან
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(უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან/სამეცნიერო ცენტრთან
ერთობლივ სასწავლო ან სამეცნიერო პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობა,
მივლინება/სტიპენდია/სტაჟირება და სხვ.)

თანამშრომლობის ფორმა

უნივერსიტეტის / სამეცნიერო ცენტრის

დაწყებისა და

დასახელება

დასრულების
თარიღი

სტაჟირება პოტსდამის

პოტსდამის უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა

1/07/2013-

უნივერსიტეტში

და სოციალურ მეცნიერებათა

27/07/2013

სამეცნიერო პროექტის:

ფაკულტეტში შემავალი კათედრები

,,ეკონომიკური ზრდისა
და სოციალური
პროგრესის შეფასების
ახალი სტატისტიკური
ინდიკატორების
დანერგვის პრობლემები
საქართველოში’’. DAAD–
ის სამეცნიერო
სტიპენდიით.
სტაჟირების შედეგები
განხილული იქნა
ეკონომიკური ზრდის და
მდგრადი განვითარების
კათედრის
ხელმძღვანელთან,
პროფესორ ჰაინემანთან.
დაისახა შემდგომი
თანამშრომლობის
ღონისძიებები და
სტაჟირების თემატიკით
გათვალისწინებული
პუბლიკაციის პროექტი
დაეგზავნა რამდენიმე
საინფორმაციო
საშუალებას.
სამეცნიერო პროექტის

პოტსდამის უნივერსიტეტის

6.07.2009–

,,რუსეთის აგრესიის

სტატისტიკისა და ეკონომეტრიკის

22.07.2009

შედეგად საქართველოს

კათედრა

ეკონომიკისადმი
მიყენებული ზარალის
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შეფასების
მეთოდოლოგიის
შემუშავება და მისი
ქვეყნის მაკრო
მაჩვენებლებზე გავლენა’’
რეალიზება DAAD–ის
სამეცნიერო სტიპენდიით.
სტაჟირების შედეგები
განხილული იქნა
სტატისტიკისა და
ეკონომეტრიკის
კათედრის სადისკუსიო
სემინარზე 2009 წლის 7
ივლისს. პროფესორ
კბილაძის მიერ
გაკეთებული მოხსენების
ირგვლივ თავიანთ
მოსაზრებებს
გამოთქვამდნენ როგორც
უნივერსიტეტის
სხვადასხვა კათედრების
წარმომადგენლები, ასევე
ფედერალური
სტატისტიკური
სამსახურის, ბერლინბრანდერბურგის
ფედერალური მიწის
სტატისტიკური
სამმართველოს
თანამშრომლები, DIW-ის
და სხვა უწყებების
წარმომადგენლები.
სტაჟირება
სამეცნიერო

გერმანიაში პოტსდამის უნივერსიტეტის
პროექტის სტატისტიკისა და ეკონომეტრიკის

,,მეწარმეობის

25.06.2004–
20.07.2004

კათედრა

სტატისტიკა: პრობლემები,
მათი გადაჭრის
განვითარების

გზები,

პერსპექტივები’’. DAAD–ის
სამეცნიერო სტიპენდიით.
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სტაჟირების შედეგები
განხილული იქნა
სტატისტიკისა და
ეკონომეტრიკის
კათედრის სადისკუსიო
სემინარზე. პროფესორ
კბილაძის მიერ
გაკეთებული მოხსენების
ირგვლივ თავიანთ
მოსაზრებებს
გამოთქვამდნენ როგორც
უნივერსიტეტის
სხვადასხვა კათედრების
წარმომადგენლები, ასევე
ფედერალური
სტატისტიკური
სამსახურის, ბერლინბრანდერბურგის
ფედერალური მიწის
სტატისტიკური
სამმართველოს
თანამშრომლები, DIW-ის
და სხვა უწყებების
წარმომადგენლები.
აგრეთვე სტუმრები
აზერბაიჯანიდან (რ.
სალიმოვი) და
საქართველოდან (პროფ.
ს.გელაშვილი)

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები/ტრენინგები
თარიღი

კურსების/ტრენინგების დასახელება

დიპლომის/სერტიფიკატის
ნომერი

29/11/1993- 22/12/1993

ფინანსური და ფულად–

ევროსტატისა და

ეკონომიკური სიდიდეების
სტატისტიკა

გერმანიის ფედერალური
სტატისტიკური
სამმართველოს
სერთიფიკატი,
ბერლინი,22.12.1993
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14/06/2003-29/06/2003

სტატისტიკა ეკონომიკურ

ამერიკის სახელმწიფო

დაგეგმარებაში

დეპარტამენტის
სერთიფიკატი

22/10/2007-2/11/2007

სიახლეები და ინოვაციები

DAAD–ისა და თბილისის

ოფიციალურ სტატისტიკაში,

ეკონომიკურ

ევროკავშირსა და გერმანიაში

ურთიერთობათა
სახელმწიფო
უნივერსიტეტის
სერთიფიკატი

მიღწევები, გამოცდილება, დამსახურება, ჯილდო, სტიპენდია,
პროგრამის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა და სხვ.
N

აქტივობის დასახელება

1

2004, 2009 და 2013 წლებში მოვიპოვე DAAD–ის
(გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური)
სტიპენდია და მივაწოდე ინფორმაცია სტუდენტებს
DAAD–ის სტიპენდიის ფარგლებში მათი შესაძლო
აქტივობების შესახებ.
წელიწადში ხელმძღვანელობას ვუწევ ბაკალავრიატის
10 სტუდენტს საბაკალავრო ნაშრომის მომზადებაში.
ვეწეოდი მოლაპარაკებას გერმანელ დოქტორ კლაუს
ევერსთან და მოვიწვიე 2007 წელს თბილისის ივანე
ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტსა და თბილისის ეკონომიკურ
ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტში
ლექციების კურსის ,,სიახლეები და ინოვაციები
ოფიციალურ სტატისტიკაში, ევროკავშირსა და
გერმანიაში’’ ჩასატარებლად. მისმა ლექციებმა
სტუდენტებისა და პროფესორ–მასწავლებლების
ინტერესი გამოიწვია. მისი მორიგი ვიზიტის თემაა
,,სტატისტიკა ინტერაქტიულ მსოფლიოში’’.
ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიაში, სდასუში და
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში
სტუდენტებისა და პროფესორ–მასწავლებლებისათვის
პერიოდულად ვკითხულობ საჯარო ლექციებს.ბოლო
ასეთი ლექციის თემატიკა იყო: ეკონომიკური ზრდისა
და სოციალური მდგომარეობის შეფასების
თანამედროვე ინდიკატორები საქართველოსა და
დანარჩენ მსოფლიოში.
ვიყავი რამოდენიმე სადოქტორი ნაშრომის
შემფასებელი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში.

2
3

4

5

საგანმანათლებლო
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6

ოფიციალურ სტატისტიკურ ორგანოებში 30 წლის
მანძილზე მუშაობას და 19 წლიან სამეცნიერო
პედაგოგიური მოღვაწეობას ვუთავსებდი არჩევით და
საზოგადოებრივ ორგანოებში საქმიანობას. 2 –ჯერ
ვიყავი არჩეული თბილისის საქალაქო საბჭოს
დეპუტატად, 2 საპარლამენტო ვადით ვასრულებდი
საპარლამენტო მდივნის მოვალეობას საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურიდან, 20 წლის
მანძილზე საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო
დეპარტამენტის კოლეგიის წევრად.
თეუსუში მუშაობისას არჩეული ვიყავი
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის წევრად),
ხოლო თეუსუ–ს თსუს–თან შერწყმის პროცესში
ვითავსებდი თეუსუ–ს ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელის (კანცლერის) თანამდებობას.
სამსახურეობრივი, სასწავლო და სამეცნიერო
მიზნებით ვიმყოფებოდი გერმანიის (13–ჯერ),
ჰოლანდიის (6–ჯერ), საფრანგეთის (2–ჯერ),
პოლონეთის (2–ჯერ), თურქეთის (2–ჯერ), აშშ–ის,
დსთ–ს წევრი ქვეყნების სახელმწიფოების
სტატისტიკურ ორგანოებში სამეცნიერო კვლევით
დაწესებულებებში და უმაღლეს სასწავლებლებში.
1996-2002 წლებში ვიყავი ევროგაერთიანება ტასისის
„სტატისტიკის რეფორმირება“ სამეწარმეო
სტატისტიკის პროექტის ხელმძღვანელი.
2002 წელს დამაჯილდოვეს ,,ღირსების მედლით’’,
1989 წელს საპატიო ,,ნიშნის ორდენით’’.

7

8

9

წიგნების რედაქტორობა და რეცენზირება
N

(ავტორი,მონოგრაფიის/სახელმძღვანელოს დასახელება, გამოცემის წელი)

1

ვლადიმერ ბასარია, რევაზ ბასარია, ეკონომიკის პრინციპები, სახელმძღვანელო. 2017
- რედაქტორი

2

ნოდარ ჭითანავა, საქართველოს სოფლის მეურნეობა: ტრანსფორმაცია, პრობლემები,
პერსპექტივები, მონოგრაფია, 2015 - რეცენზენტი

3

შორენა მეტრეველი, სტატისტიკური აღრიცხვის
ტურიზმში, მონოგრაფია, 2012 - რედაქტორი

4

დავით კბილაძე, ნინო აბესაძე, შორენა მეტრეველი, სტატისტიკა ეკონომიკასა და
ბიზნესში, სახელმძღვანელო, 2008 - რედაქტორი

5

დავით კბილაძე, ნინო აბესაძე, შორენა მეტრეველი, ეკონომიკური სტატისტიკა,
სახელმძღვანელო, 2007- რედაქტორი

პრობლემები

საქართველოს
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შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი
სადისერტაციო და სამეცნიერო საბჭოს წევრობა
N

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასახელება

წელი

1

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - სადისერტაციო

2017

საბჭოს წევრი - 3 - ჯერ

ოფიციალური ოპონენტობით /რეცენზენტობით დაცული საკანდიდატო/სადოქტორო
დისერტაციები
N

დისერტანტის
სახელი, გვარი

1

ლაშა
გოცირიძე

2

ინგა
ბენაშვილი

3

გოგიტა
თოდრაძე

დისერტაციის თემის
დასახელება

წლები

შედეგზე ორიენტირებული
საბიუჯეტო დაგეგმვის
საერთაშორისო გამოცდილების
გამოყენება საქართველოს
საბიუჯეტო პროცესში

საქართველოს ეროვნული
შემოსავლის სტატისტიკური
შესწავლის მეთოდოლოგია და
მისი სრულყოფის გზები

2011

2010

2006

სარკისებური სტატისტიკის
მეთოდოლოგიური
თავისებურებანი (შავი ზღვის
ეკონომიკური თანამშრომლობის
ქვეყნებთან სავაჭრო
ურთიერთობების მაგალითზე)
უცხოური ენების ცოდნა

N
1
2

ენა
რუსული
ინგლისური

სრულყოფლად

კარგად

დამაკმაყოფი
ლებლად

✓
✓

კომპიუტერული უნარები
N
1

მიუთითეთ კომპიუტერული პროგრამა რომელშიც
მუშაობთ
MS Office

შენიშვნა
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