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აკადემიური ხარისხი:       ეკონომიკის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 2011 წლიდან დღემდე სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ბიზნესის 

ადმინისტრირების ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის სპეციალისტი; 

 2010 წლიდან დღემდე სსიპ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ბიზნესის 

ადმინისტრირების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი; 

 2009_2010 წწ. სსიპ ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის და 

მართვის ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორი; 

 2007_2011 წ.წ.  – სსიპ ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ადამიანური 

რესურსების მართვის განყოფილების ხელმძღვანელი. 

განათლება:  

 2009 წ. -  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკის  დოქტორის აკადემიური 

ხარისხი; 

 1994-1997წ.წ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური 

კვლევის ინსტიტუტის ასპირანტურა; 

 1985-1990 წ.წ. -  თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი წარჩინებით, ეკონომისტის კვალიფიკაცია,   

სპეციალობა შრომის ეკონომიკა. 
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სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

1. არსებული კრიტიკული დემოგრაფიული ვითარება და სახელმწიფო ინიციატივები, 

ჟურნალი „ეკონომიკა, ბიზნესი, მართვა”, ახალციხე 2017 წ. 

2. მსო-ს როლი და მნიშვნელობა ზოგიერთი პოსტსოციალისტური ქვეყნის ეკონომიკის 

განვითარებაში (რუსულ ენაზე), უკრაინის მეცნიერების ეროვნული აკადემია, ეკონომიკის 

და პროგნოზირების ინსტიტუტი, კიევი, 2017 წლის 24 ნოემბერი; (თანაავტორობით) 

http://ief.org.ua/docs/scc/5.pdf 

3. მოსახლეობის დემოგრაფიული დაბერების არსებული ტენდენციები, ჟურნალი `ეკონომიკა, 

ბიზნესი, მართვა”, ახალციხე 2016 წ. 

4. სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის ისტორიული განვითარების დემოგრაფიული 

თავისებურებები, ჟურნალი „არავი”, ახალციხე 2016 წ. 

5. დემოგრაფიული განვითარების ზოგიერთი თავისებურებები სამცხე-ჯავახეთში, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია 

„ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები“, შრომების კრებული, ახალციხე 2015 

6. შრომითი პოტენციალის ფორმირებისა და გამოყენების დემოგრაფიულ-სტატისტიკური 

მაჩვენებლების ანალიზი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში (მხარეში), თსუ, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“, შრომების კრებული, 2014 წ. 

7. დემოგრაფიული მდგომარეობის სტატისტიკური ანალიზი და ტენდენციები სამცხე-

ჯავახეთში, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, თბ. 2014 წ 

8. საქართველოს დემოგრაფიული სტატისტიკა, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2014 წ. 

9. შრომითი რესურსების მართვის დემოგრაფიული პრობლემები სამცხე-ჯავახეთში, 

მონოგრაფია, ახალციხე 2014 წ. 

10. სამუშაო ძალის სტატისტიკის არსებული მეთოდოლოგია საქართველოში, სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2013 წ. 

11. ანალიზის არატრადიციული მეთოდები სოციალურ სტატისტიკაში, ჟურნალი `ბიზნესის 

მართვის პრობლემები”, ახალციხე 2013 წ. 

12. კორპორაციული ფინანსები, თეორია, პრაქტიკა, სტრატეგიები ტ. 2, სახელმძღვანელო, 

სოხუმის სახელმწ. უნივერსიტეტი, ახალციხის სახ. სასწ. უნივერსიტეტი, თბ. 2013 

წ.(თანაავტორობით) 

mailto:nanajgarkava@sjuni.edu.ge
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13. კორელაციური კავშირის ასპექტები სიღარიბესა და დემოგრაფიულ განვითარებას შორის, 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენციის 

მასალები, 2013 წ. 

14. ეკონომიკის ინტელექტუალიზაციის როლი ბიზნესის განვითარებაში, ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული `ეროვნული ეკონომიკები და 

გლობალიზაცია“, ტ. 2, თბ. 2012 წ. 

15. კორპორაციული ფინანსები, ტ. 1, სახელმძღვანელო, სოხუმის სახელმწ. უნივერსიტეტი, 

ახალციხის სახ. სასწ. უნივერსიტეტი, თბ. 2012 წ.(თანაავტორობით)  

16. სამცხე-ჯავახეთის მხარის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების კონცეპტუალური 

ასპექტები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011 წ. 

17. მოსახლეობის ცხოვრების დონის სტატისტიკური შესწავლის საკითხისათვის, ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის დაარსებიდან მე-20 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2010 წ. 

18. ადამიანისეული კაპიტალი, როგორც ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების 

მნიშვნელოვანი პოტენციალი, შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

`ინოვაციები ბიზნესში“ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, 

ბათუმი 2010 წ. 

19. საქართველოში სიღარიბის დაძლევის პრიორიტეტები თანამედროვე ეტაპზე, პაატა 

გუგუშვილის დაბადებიდან 105-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2010 წ 

20. დასაქმების და უმუშევრობის პრობლემები და ახალგაზრდობა, სამეცნიერო კონფერენციის 

პროგრამა და მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე 2010 

21. სახელმწიფოს როლი მოსახლეობის დასაქმების აქტივობის ამაღლებაში, ს. ჯიქიას 

დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციაზე 

წაკითხული მოხსენებები, ახალციხე 2009 წ. 

22. დასაქმების პრობლემა _ შრომითი მიგრაციის მნიშვნელოვანი ასპექტი, სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2009 წ. 

23. სოციალურ-დემოგრაფიული სტატისტიკა, სახელმძღვანელო, თბ. გამომც. უნივერსალი,  

2009 წ. (თანაავტორობით) 

mailto:nanajgarkava@sjuni.edu.ge
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24. დასაქმების აქტივობის რეგულირების პრიორიტეტები სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზე, 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის (გლობალური კრიზისი და საქართველოს 

ეკონომიკა) მასალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-

სოციალური ფაკულტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტი, 2009 წ. 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

 „სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლება“, სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტი, 

10.04.2019 წ. 

 „ხარისხის შიდა უზრუნველყოფის მექანიზმების მუშაობის პრინციპები და მათი დანერგვა 

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“, განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი, 15.12.2018 წ. 

 „დაგეგმვა და ხარისხის შიდა უზრუნველყოფა“, განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრი, 2017 წ. 

 `თავისუფლება და ეკონომიკური თავისუფლება”, ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა 

ცენტრი, 2015 წ. 

 “ადამიანური რესურსების მართვა”, ტრენინგებისა და კონსულტაციების ცენტრი ctc,2010 

 `პიროვნული განვითარების პროგრამა”, ახალციხის ზრდასრულთა ცენტრი, 2010 წ 

 “საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი კავკასია”, საკონსულტაციო რეგიონული 

პროგრამა, 2008 წ. 

 „მართვის ეფექტური მექანიზმების დამკვიდრება უმაღლეს სასწავლებლებში“, 

“თავისუფლების ინსტიტუტი”, 2006 წ. 

 „კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში /კაასუს/“; 

ასოციაცია “სკოლა – ოჯახი – საზოგადოება” ფონდი “ღია საზოგადოება – საქართველო”, 

2006 წ. 

 საწვრთნელი კურსები საშუალო სკოლის მასწავლებელთათვის ეკონომიკაში, თსუ 

ეკონომიკის ფაკულტეტი, ასოციაცია “განათლება, დასაქმება, პროგრესი”, 2004 წ. 

 “ქალები კონფლიქტის პრევენციისა და მშვიდობის მშენებლობისათვის სამხრეთ 

კავკასიაში”  - UNIFEM, 2000 წ. 
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უცხო ენა: 

 რუსული  

 ინგლისური  

დამატებითი ინფორმაცია:       

2013 წლიდან - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების 

ფაკულტეტის სამეცნიერო ჟურნალ „ბიზნესის მართვის პრობლემების“ სარედაქციო საბჭოს წევრი; 

2011 წლიდან - ჟურნალ „ახალგაზრდა ეკონომისტის“(საერთაშორისო რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი) სარედაქციო კოლეგიის  წევრი.  
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