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CV 

 

 

ა) პირადი ინფორმაცია  

 
გვარი ხარხელი 

სახელი მანანა 

მამის სახელი ვასილის ასული 

დაბადების თარიღი 4 აპრილი, 1967 წელი 

მოქალაქეობა საქართველო 

მისამართი თბილისი, კანდელაკის ქ. 8, ბ. 54. 

ტელეფონი 2379522,  593-273-092 

ელ.ფოსტა mananakharkheli@yahoo.com 

ბოლო სამსახურებრივი 

პოზიცია 

ასისტენტ- პროფესორი, თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი; 

 

 

 
 

I. კატეგორია: განათლება, აკადემიური ხარისხი და სამსახურებრივი 

გამოცდილება 

1.1 განათლება 
უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 
 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, ბიზნეს-

ინჟინერინგი ფაკულტეტი 

2010-2011 ეკონომიკის დოქტორი 

თბილისის საერთაშორისო 

ურთიერთობათა 

უნივერსიტეტი 

2008-2010 --- (დოქტორანტი) 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ვაჭრობის 

ეკონომიკისა და 

საქონელმცოდნეობის 

ფაკულტეტი 

1995-2000 ---მაძიბელი (ჩაბარებული მაქვს 

პროგრამით გათვალისწინებული 

გამოცდები) 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ვაჭრობის 

ეკონომიკისა და 

საქონელმცოდნეობის 

ფაკულტეტი 

1986-1991 ეკონომისტი (დიპლომი 

წარჩინებით, TB-1   N 084738) 
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1.2 აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  (PhD/ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა ; 
ჰაბილიტაცია/სადოქტორო დისერტაციის დაცვა) 

 
დისერტაციის დაცვის თარიღი 3 თებერვალი 2011 წელი 
დისერტაციის თემა სამშენებლო ბიზნესის მენეჯმენტის (მართვის) 

თანამედროვე მდგომარეობა და მისი სრულყოფის 
გზები საქართველოში 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკის დოქტორი 
კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

DO   N 000386 

 
1.3 სამსახურებრივი გამოცდილება 

 
თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2013 -2015 თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი,მენეჯმენტისა და 

ადმნისტრირების კათედრის ასისტენტ-პროფესორი 

2013-2015 საართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული-

პროფესორი 

2011-2013 საართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ასოცირებული 

პროფესორი კონტრაქტით 

2012-2013 თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მენეჯმენტისა და 

ადმინისტრირების კათედრა. მოწვეული პროფესორი 

 

2011-2012  თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ტურიზმის სკოლა. 

მოწვეული პროფესორი 

 

2008-2010 თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მენეჯმენტისა და 

ადმინისტრირების კათედრა, ასისტენტ-პროფესორი 

2006-2008 თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მარკეტინგის 

კათედრის  მასწავლებელი 

2000-2006 თსუ კომერციის ფაკულტეტი, საქონელმიმოქცევის სფეროს 

ეკონომიკისა და მარკეტინგის კათედრის მასწავლებელი 

1992-1999 თსუ ვაჭრობის ეკონომიკის ფაკულტეტი, საქონელმიმოქცევის 

სფეროს ეკონომიკისა და მართვის კათედრა, ლაბორანტი 

 

1991-1992 თსუ სპეცფაკულტეტი: ბიზნესის უმაღლესი სკოლა, რეფერენტი 

 

 

1.4  პედაგოგიური სტაჟი  

 

 
6 წელზე   მეტი       6 წელზე  ნაკლები   

 
აკრედიტებული/ავტორიზებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

სწავლების 

საფეხური 

სასწავლო კურსები 
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თსუ ბაკალავრიატი მენეჯმენტის საფუძვლები, 

ოპერაციათა მენეჯმენტი, 

ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტი,  

სტრატეგიული მენეჯმენტი,  

ელოქტრონული ვაჭრობა, 

მარკეტინგის საფუძვლები, 

 საგარეო კომერციული საქმე, 

სტუ ბაკალავრიატი მენეჯმენტის საფუძვლები, 

ოპერაციული მენეჯმენტი 

თსუ მაგისტრატურა მენეჯმენტის თანამედროვე 

კონცეფციები, 

 ანტიკრიზისული მენეჯმენტი                                   

მაგისტრთა ხელმძღვანელობა 

სტუ მაგისტრატურა სტრატეგიული მენეჯმენტი, 

ინოვაციური მენეჯმენტი, 

მაგისტრთა ხელმძღვანელობა, 

სტუ დოქტორანტურა დოქტორანტების ხელმძღვანელობა                

 

1.5 შეთავსებით მუშაობა  
 

 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

1999-2002 წწ 
 

მსოფლიო ბანკი საწარმოთა რესტრუქტურიზაციის 

მენეჯმენტის დახმარების ცენტრი, მთავარი კონსულტანტი 

2008-2009 წწ. 
 

AG ჯგუფი და ESM-თბილისი. 

მასწავლებელი 

2005-2015 წწ. საკონსულტაციო ფირმა შპს ”მენეჯმენტის მრჩეველთა 

ჯგუფი”. 

მარკეტინგული კვლევების, ფინანსური და მენეჯერული 

აღრიცხვის კონსულტანტი. 
 

2012-2013 საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური, ხარისხის 

უზრუნველყოფის დეპარტამენტი, კვალიფიკაციის 

ამაღლების კურსები. 

(ტრენერი) 

 

1.6 ინფორმაცია კლინიკური ბაზის შესახებ წარმოდგენილი დანართის სახით 

მედიცინის ფაკულტეტის კონკურსანტებისათვის, რომელიც შეიცავს: 
  

თანხმობის წერილს იმ კლინიკური ბაზის/ბაზების ხელმძღვანელისაგან, სადაც უნდა 

განხორციელდეს აკადემიური და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესი; 

 

კლინიკური ბაზის/ბაზების ძირითად სტატისტიკურ მონაცემებს; 

 

კლინიკურ ბაზაზე/ბაზებზე არსებულ სასწავლო პროცესისათვის  განკუთვნილი სივრცის 

აღწერილობას და სასწავლო პროცესისათვის გამოყოფილი მატერიალურ-ტექნიკური 

აღჭურვილობის ჩამონათვალს. 
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II. კატეგორია:  პედაგოგიური და სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

 
2.1 პედაგოგიური გამოცდილება 

 

საერთო პედაგოგიური სტაჟი  

NN 

ბოლო 6 წლის 

განმავლობაში 

წაკითხული კურსები 

ლ
ექ

ც
ი

ა 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
/ 

სე
მი

ნა
რ

ი
 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
ი

უ

ლ
ი

 ს
ამ

უ
შა

ო
 

უმაღლესი 

სასწავლებლის 

დასახელება 

წელი 

კურსის დასახელება 

1 
მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
× ×  თსუ 1996-2014 

2 
ოპერაციათა 

მენეჯმენტი 
× ×  თსუ 2009-2014 

3 

მენეჯმენტის 

თანამედროვე 

კონცეფციები 

 ×  თსუ 2012-2013 

4 
სტრატეგიული 

მენეჯმენტი 
 ×  თსუ 2006-2010 

5 
ანტიკრიზისული 

მენეჯმენტი 
 ×  თსუ 2013-2014 

6 

ადამიანური 

რესურსების 

მენეჯმენტი 

× ×  თსუ 2006-2010 

 

7 

მენეჯმენტის 

საფუძვლები 
× ×  სტუ 2011-2012 

8 
ოპერაციათა 

მენეჯმენტი 
× ×  სტუ 2011-2012 

9 
სტრატეგიული 

მენეჯმენტი 
× ×  სტუ 2013-2014 

 

 

2.2 სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა 

 

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) 

NN სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის დასახელება, გამოცემის წელი  
(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1 ოპერაციული მენეჯმენტი, ნაწილი I, თბილისი, 2010 წ. 

2 ოპერაციული მენეჯმენტი, ნაწილი II, თბილისი, 2011წ. 

 

3 მენეჯმენტის საფუძვლები, თბილისი 2013 (თანაავტორი გ.ქეშელაშვილი) 

4                 დროის მენეჯმენტი, თბილისი 2015  

სალექციო კურსები (გამოქვეყნებული/ ელექტრონული) 
(ელექტრონული კურსებისთვის -  ელ.მისამართი) 

1 ----- 
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2.3 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 

 

 

2.4  სასწავლო კურსების დასახელება, რომელთა წაკითხვა შეუძლია მ. ხარხელს  

(პრიორიტეტი ენიჭება თსუ-ში მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამის 

კურსთან მიმართებით წარმოდგენილ ინფორმაციას) 

 

NN კურსის დასახელება 
საგანმანათლებლო 

პროგრამა ლ
ექ

ც
ი

ა 

პრ
აქ

ტ
ი

კუ
ლ

ი
 

/ს
ემ

ი
ნა

რ
ი

 

ლ
აბ

ო
რ

ატ
ო

რ
ი

უ
ლ

ი
 ს

ამ
უ

შა
ო

 

1 მენეჯმენტის საფუძვლები 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
× ×  

2 ოპერაციათა მენეჯმენტი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
× ×  

3 სტრატეგიული მენეჯმენტი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
× ×  

4 
ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
× ×  

5 
მენეჯმენტის თანამედროვე 

კონცეფციები 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
× ×  

6 დროის მენეჯმენტი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
× ×  

7 ინოვაციური მენეჯმენტი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
× ×  

 

 

 
III. კატეგორია: სამეცნიერო–კვლევითი  საქმიანობა: 

 
3.1  პუბლიკაციები იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალებში (ცხრილი შეავსეთ 
ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი ინფორმაციით) 
 

№ 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით, 

კონკურსანტის 

გვარი გამოყოფილი 

უნდა იქნეს მუქი 

შრიფტით 

ნაშრომის სათაური 

ჟურნალის 

დასახელება, 

ტიპი/ტომი, 

გვერდები. 

გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 

წე
ლ

ი
 

ჟუ
რ

ნა
ლ

ი
ს 

ი
მპ

აქ
ტ

 ფ
აქ

ტ
ო

რ
ი

 

ც
ი

ტ
ი

რ
ებ

ებ
ი

ს 

რ
აო

დ
ენ

ო
ბ

ა 

2 ----- 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

ESM-თბილისი 2003 სერთიფიკატი 
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1  ---     

  ---     

  ---     
 

 

3.2 სხვა მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები კონკურსანტის შეხედულებისამებრ 
(ცხრილი შეავსეთ ქრონოლოგიური თანმიმდევრობის დაცვით, დაიწყეთ უახლესი 
ინფორმაციით) 

№ 

ავტორები 

ყველა 

თანაავტორის 

მითითებით; 

კონკურსანტის 

გვარი 

გამოყოფილი 

უნდა იქნეს 

მუქი 

შრიფტით 

პუბლიკაციის 

სახეობა 

(მონოგრაფია, 

სტატია 

რეცენზირება

დ,  

საერთაშორის

ო, უცხოურ, 

ადგილობრივ 

ჟურნალში, 

საკონფერენცი

ო მასალები 

(Proceedings)  

და სხვა) 

პუბლიკაციის სათაური, ავტორები, 

ჟურნალის/ გამომცემლობის დასახელება, 

ტიპი/ტომი, გვერდები, პუბლიკაციის 

ელექტრონული მისამართი (არსებობის 

შემთხვევაში). 

გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს 
წე

ლ
ი

 

ც
ი

ტ
ი

რ
ებ

ებ
ი

ს 
რ

აო
დ

ენ
ო

ბ
ა 

1 მ.ხარხელი 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგი და 

ოპერაციული კონსალტინგის როლი მის 

განხორციელებაში. 

ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

საერთაშორისო რეფერირებადი და 

2014  
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რეცენზირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და 

ბიზნესი.  

 N1, თბილისი . გვ.163-176 

ebf.journal@tsu.ge 

 

2 მ.ხარხელი 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

მომხმარებლებთან ურთიერთობის 

მენეჯმენტი და მომხმარებლების ქცევის 

ტრანსფორმაცია. 

ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

საერთაშორისო რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და 

ბიზნესი.  

N4 თბილისი.(იბეჭდება) 

ebf.journal@tsu.ge 

 

2014 

 
 

3 მ.ხარხელი 
საკონფერენცი

ო მასალები 

საგანგებო სიტუაციებში ბიზნესის მართვა. 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის 

ინსტიტუტი 

ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კომფერენცია,  მასალების კრებული. 

თბილისი, გვ.294-295 

2014  

4 მ.ხარხელი 
საკონფერენცი

ო მასალები 

ტუიზმის განვითარების პოტენციალი 

საქართველოს მთიანეთში. 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი. 

ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი 

V საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კომფერენცია,  მასალების 

კრებული. 

ბათუმი-ხიხანი, გვ.150-155 

2014  
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5 
მ.ხარხელი 

ა.ბეჟანიშვილი 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის  

უზრუნველყოფის სისტემა. 

ჟურნალი „‟სოციალური ეკონომიკა‟‟ 

თბილის N 3 გვ 93-101 

2014  

6 მ.ხარხელი 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

საკვანძო კომპეტენციების 

თავისებურებები საცალოდ მოვაჭრე 

მაღაზიებში და მენეჯერის როლი ამ 

სისტემაში, ჟურნალი „ახალი ეკონომისტი“ 

N2,  თბილისი. გვ.72-79. 

info@ekonomisti.ge; info@loi.ge 

2013  

7 მ.ხარხელი 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ფირმის ფასეულობათა ჯაჭვის მართვა. 

ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

საერთაშორისო რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და 

ბიზნესი.  

 

N5 თბილისი გვ.187-198 

ebf.journal@tsu.ge 

 

2013  

8 მ.ხარხელი 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

დროა უფროსების მენეჯმენტი შეიცვალოს 

ლიდერების მენეჯმენტით, 

 ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

საერთაშორისო რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და 

ბიზნესი. თბილისი. გვ. 187-194. 

ebf.journal@tsu.ge 

2013  

9 მ.ხარხელი 
საკონფერენცი

ო მასალები 

„მწვანე ბიზნესის“ განვითარების 

შესაძლებლობები და საჭიროებები 

საქართველოში;  

პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადების 90-

ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია-პოსტკომუნისტური 

ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური 

პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე,  

მასალების კრებული. თბილისი. გვ.394-

397. 

Economics_institute@yahoo.com 

2013  

mailto:info@ekonomisti.ge
mailto:info@loi.ge
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10 მ.ხარხელი 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

გამოვიყენოთ კლასტერები საქართველოს 

დეპრესირებული რეგიონების 

ასაღორძინებლად, ჟურნალი „ახალი 

ეკონომისტი“.  თბილისი. გვ.43-47. 

info@ekonomisti.ge; info@loi.ge 

2012  

11 მ.ხარხელი 
საკონფერენცი

ო მასალები 

კორპორაციული მართვის 

სამართლებრივი ასპექტები 

საქართველოში, საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის 

„გლობალიზაცია, საერთაშორისო 

ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და 

განვითარების ტენდენციები“ მასალები, 

თსუ, თბილისი, გვ.235-241, 

universal@internet.ge 

2012   

12 
მ. ხარხელი  
 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

მოქნილი მართვის გამოყენების 

სფეროები მშენებლობაში, ჟურნალი 

„ეკონომიკა“ N6, თბილისი, გვ.137-141, 

economica_2008@yahoo.com 

2012  

13 
მ. ხარხელი  
 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

კლასტერები: არსი, გავრცელების დონე, 

მართვის მექანიზმები, ჟურნალი 

„ეკონომიკა“ N5, თბილისი,გვ. 88-96, 

economica_2008@yahoo.com 

2012  

14 
მ. ხარხელი  

 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ტურიზმისა და საკურორტო მეორნეობის 

განვითარება საქართველოში მსოფლიო 

გამოცდილების კონტექსტში, ჟურნალი 

„ეკონომიკა“ N11-12, თბილისი. გვ. 83-

89, economica_2008@yahoo.com 

2011  

15 
მ. ხარხელი  

 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

მენეჯერი: პროფესია, სამუშაო 

დავალებები, იერარქიები, თვისებები, 

სტილი, ჩვევები და სამუშაო დღე;  

ჟურნალი „ეკონომიკა“ N7-8, თბილისი, 

გვ.171-180, economica_2008@yahoo.com 

2011  

16 
მ. ხარხელი  

 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ახალი საგადასახადო კოდექსი მეწარმეებს 

და ფინანსურ მენეჯერებს პრობლემებს 

უქმნის;  ჟურნალი „საქართველოს 

ეკონომიკა“ N5, თბილისი, გვ.84-86, 

abloyCRO@gmail.com 

2011  

17 
მ. ხარხელი  

 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

მართვის გამოყოფა საკუთრებისგან ანუ 

როგორ და როდის უშლის  ხელს 

საკუთრება მენეჯმენტს;  ჟურნალი 

„ეკონომიკა“ N5-6,  თბილისი,გვ.124-

130. economica_2008@yahoo.com 

2011  

18 
მ. ხარხელი  

 

საკონფერენცი

ო მასალები 

გლობალიზაცია და საქართველოს 

ინოვაციური განვითარების 

პერსპექტივები; III საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის 

„გლობალიზაცია და საქართველოს 

2010  

mailto:info@ekonomisti.ge
mailto:info@loi.ge
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ეკონომიკური განვითარების 

პერსპექტივები“ მასალები, თსუ, 

თბილისი, გვ.147-151. universal@internet.ge 

19 
მ. ხარხელი  

 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ინვესტიციები სამშენებლო ბიზნესში და 

მისი შემდგომი მობილიზაციის 

ტენდენციები;  ჟურნალი „ეკონომიკა“ 

N10-12,  თბილისი, გვ.184-195. 

economica_2008@yahoo.com 
 

2010  

20 
მ. ხარხელი  

 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

როგორ ვებრძოლოთ კრიზისს 

ეფექტურად;  ჟურნალი „ეკონომიკა“ N3-

6,  თბილისი, გვ.18-22. 

economica_2008@yahoo.com 

2010  

21 
მ. ხარხელი  

 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

ლიზინგის განვითარება 

საქართველოში და მისი პრობლემები; 

ჟურნალი „ეკონომიკა“ N3-6,  

თბილისი, გვ. 217-222. 

economica_2008@yahoo.com 

2010  

22 მ.ხარხელი 
საკონფერენცი

ო მასალები 

გლობალიზაციის  საფრთხეები 

საქართველოსთვის. I საერთაშორისო 

კონფერენციის “ტურიზმი: ეკონომიკა 

და ბიზნესი”, ბათუმი, ტრაპზონი, გვ. 

164-169. universal@internet.ge 
 

2010  

23 
მ. ხარხელი  

 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

კაპიტალური ინვესტიციები 

საქართველოში: სტრუქტურა, 

წყაროები, დინამიკა, ტენდენციები; 

ჟურნალი “საქართველოს ეკონომიკა” 

N3,  თბილისი.გვ. 65-70. 

abloyCRO@gmail.com 
 

2010  

24 
მ. ხარხელი  

 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

საქართველოს კაპიტალური 

მშენებლობის სახელმწიფოებრივ 

მართვას და რეგულირებას სრულყოფა 

სჭირდება; ჟურნალი “საქართველოს 

ეკონომიკა” N12,  თბილისი.გვ. 78-82. 

abloyCRO@gmail.com 
 

2010  

25 
მ. ხარხელი  

 

საკონფერენცი

ო მასალები 

ევროკავშირის ბაზართან საქართველს 

ლიზინგის ბაზრის ინტეგრირების 

საკანონმდებლო პრობლემები 

მარეგულირებელი კანონმდებლობის 

კონტექსტში; II საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის 

„გლობალიზაცია და საქართველოს 

ეკონომიკის მდგრადი განვითარების 

2009  

mailto:economica_2008@yahoo.com
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სულ გამოქვეყნებული შრომების რაოდენობა 54 

(ზემოთ ჩამოთვლილიანად) 

 
3.3 პატენტები (გამოგონებები) 

 
№ გაცემის 

წელი 

პატენტის დასახელება პატენტის გამცემი 

ორგანიზაცია 

პატენტის 

სარეგისტრაციო 

ნომერი 
  ---   

 

3.4 ციტირების ინდექსი, h და g ინდექსები (მიუთითეთ ინფორმაციის შესაბამისი 
წყარო) 
ციტირების ინდექსი h-ინდექსი g-ინდექსი 

   

 

3.5 მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო 6 წლის 

განმავლობაში   

პერსპექტივები“ მასალები, თსუ, 

თბილისი, გვ. 201-205. 

universal@internet.ge 

 

 

26 
მ. ხარხელი  

 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

საქართველოს სამშენებლო ბიზნესის 

თანამედროვე მდგომარეობა, 

სიძნელეები და პრობლემები; 

ჟურნალი „ეკონომიკა“ N12,  თბილისი, 

გვ. 111-116. economica_2008@yahoo.com 

2009  

27 
მ. ხარხელი  

 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

გლობალიზაცია და მმართველობითი 

პრობლემები საქართველოში; 

ჟურნალი „ეკონომისტი“N2, თბილისი, 

გვ. 58-62. tmetreveli@bog.ge 

2009  

28 
მ. ხარხელი  

 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

პროქტის დაგეგმვა. კავშირი 

დაგეგმვასა და შესრულებას შორის. 

ჟურნალი „საქართველოს ეკონომიკა“ 

N7-8, თბილისი.გვ. 84-87. 

abloyCRO@gmail.com 

2008  

29 
მ. ხარხელი  

 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

მართვის ფუნქციები და მართვის 

სისტემები; ჟურნალი „ახალი 

ეკონომისტი“ N2,  თბილისი.გვ. 62-67. 

Karchava-l@myoffice.ge 

2008  

30 
მ. ხარხელი  

 

სტატია 

ადგილობრივ 

ჟურნალში 

სარეკლამო საშუალებების გამოყენების 

სტრატეგია; ჟურნალი „ფინანსები 

ბანკები და ინვესტიციები“N3,  

თბილისი.გვ. 30-33. Lamaria48@mail.ru 

2008  

mailto:universal@internet.ge
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1 თარიღი 5-6 ივლისი 2014 წელი 

 მოხსენების სათაური ტუიზმის განვითარების პოტენციალი 

საქართველოს მთიანეთში 

 კონფერენციის დასახელება ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი 

V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კომფერენცია 

 

 ჩატარების ადგილი  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი. 

         ბათუმი-ხიხანი, 

2 თარიღი 27-28 ივნისი 2014 წელი 

მოხსენების სათაური სანაგანგებო სიტუაციებში ბიზნესის მართვა 

კონფერენციის დასახელება პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის 

დაარსებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კომფერენცია,  მასალების კრებული. 

                     თბილისი. 

ჩატარების ადგილი ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 პაატა გუგუშვილის ეკონიმიკის ინსტიტუტი 

 

3 თარიღი 27-28 ივნისი 2014 წელი 

 მოხსენების სათაური ცვლილებები და გარდაქმნები საქართველოს 

ბიზნეს სუბიექტებში, როგორც ანტიკრიზისული 

ღონისძიებები 

 ჩატარების ადგილი თბილისი 

4 თარიღი 23 ოქტომბერი 2014 წელი 

 კომფერენციის დასახელება მსოფლიო გლობალიზაციის პროცესში 

 ჩატარების ადგილი თბილისი 

5 თარიღი 17-18 ოქტომბერი 2013 წელი 

 მოხსენების სათაური რას ელოდება მართველობითი მეცნიერება 

მენეჯერებისაგან და პირიქით. 

 კონფერენციის დასახელება ეროვნული ეკონომიკის განვითარების 

 მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ. 

პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური 

კონფერენცია 

 

ჩატარების ადგილი  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 

 

6 თარიღი 28-29 ივლისი, 2013 წელი 

 მოხსენების სათაური „მწვანე ბიზნესის“ განვითარების შესაძლებლობები 

და საჭიროებები საქართველოში; 

კონფერენციის დასახელება პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადების 90-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია-

პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების 

აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე 



  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის    სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                                
 

 13 

ჩატარების ადგილი  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, თბილისი 

ჩატარების ადგილი  თსუ, თბილისი 

7 თარიღი 6-7 აპრილი, 2012 წ. 

 მოხსენების სათაური კორპორაციული მართვის სამართლებრივი 

ასპექტები საქართველოში 

კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია: გლობალიზაცია, საერთაშორისო 

ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და 

განვითარების ტენდენციები   

ჩატარების ადგილი  თსუ, თბილისი 

ჩატარების ადგილი  თბილისი 

  

8 თარიღი 25-26 ივნისი, 2010წ. 

მოხსენების სათაური 1. საქართველოს კაპიტალური მშენებლობის 

სახელმწიფოებრივი მართვისა და 

რეგულირების სრულყოფის საკითხები; 

2. კომპანიის კონკურენტუნარიანობის 

დამოკიდებულება მენეჯმენტის ხარისხზე. 

კონფერენციის დასახელება II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: 

გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი 

პრობლემები საქართველოში 

ჩატარების ადგილი  თბილისის უნივერსიტეტი, თბილისი 

  

9 თარიღი 26 ივნისი, 2010 

მოხსენების სათაური ლიზინგის განვითარება საქართველოში და მისი 

ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები 

კონფერენციის დასახელება ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების 

ტენდენციები საქართველოში 

ჩატარების ადგილი  თბილისი 

  

10 თარიღი 5-6 ივნისი, 2010 

მოხსენების სათაური გლობალიზაციის  საფრთხეები 

საქართველოსთვის.  
 

კონფერენციის დასახელება I საერთაშორისო კონფერენცია: ტურიზმი: 

ეკონომიკა და ბიზნესი 

ჩატარების ადგილი  ბათუმი, ტრაპზონი 

  

11 თარიღი 5-6  ნოემბერი, 2009 წ. 

მოხსენების სათაური ევროკავშირის ბაზართან საქართველს ლიზინგის 

ბაზრის ინტეგრირების საკანონმდებლო 

პრობლემები მარეგულირებელი კანონმდებლობის 

კონტექსტში 

კონფერენციის დასახელება II საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია: 

გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის 

მდგრადი განვითარების პერსპექტივები 

ჩატარების ადგილი  თსუ, თბილისი 
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12 თარიღი 28-29 მაისი, 2009წ.  

მოხსენების სათაური წარმოების მართვის პრობლემები: რეინჟინირინგი 

და დაუნსაიზინგი 

კონფერენციის დასახელება გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და 

საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარების ტენდენციები 

ჩატარების ადგილი  თბილისის უნივერსიტეტი, თბილისი 

  

სულ სამეცნიერო კომფერენციებზე გაკეთებულ მოხსენებათა 

რაოდენობა 28(ზემოთ ჩამოთვლილიანად) 

 
3.6  საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა  ბოლო 6 წლის 

განმავლობაში 

 
№ განხორციელებ

ის წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულების 

№ 

პროექტის 

დასახელება 

როლი 

პროექტში 

1 2014 ევროპის რეკონსტრუქციისა 

და განვითარების ბანკი, 

GA-GEO-2014-269053526 

 

შპს „ბაია-ფუდი“ 

სპეციალური 

კვების 

პროდუქტების 

ბაზრის კვლევა 

მარკეტინგული 

კვლევის 

ხელმძღვანელი 

2 2014 ევროპის რეკონსტრუქციისა 

და განვითარების ბანკი, 

GA-GEO-2014-472659 

 

შპს „კახეთი-3000“ 

სტრუქტურუისა 

და აღრიცხვის 

მოწესრიგება 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

3 2014 ევროპის რეკონსტრუქციისა 

და განვითარების ბანკი, 

GA-GEO-2014-805364512 

შპს „‟დოვრუშ-

ალი „‟ 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

4 2011წ 

 

ევროპის რეკონსტრუქციისა 

და განვითარების ბანკი, 

GA-GEO-2011-268643674 

 

შპს „ელ-დკ“, 

სტრუქტურუისა 

და აღრიცხვის 

მოწესრიგება 

მთავარი 

კონსულტანტი 

5 2013წ 

 

ევროპის რეკონსტრუქციისა 

და განვითარების ბანკი, 

GA-GEO-2011-537024741 

 

შპს „ლგ გლასს“, 

სტრუქტურუისა 

და აღრიცხვის 

მოწესრიგება 

მთავარი 

კონსულტანტი 

6 2012წ 

 

ევროპის რეკონსტრუქციისა 

და განვითარების ბანკი, 

GA-GEO-2010-537004212 

 

შპს 

„საგამომცემლო-

სარეკლმო 

კომპანია 

”საუნჯე“, 

აღრიცხვის 

მოწესრიგება 

მთავარი 

კონსულტანტი 

7 2010 ევროპის რეკონსტრუქციისა 

და განვითარების ბანკი, 

GEW-031/04-2009 

ტურისტული 

ბაზრის კვლევა 

მარკეტინგული 

კვლევის 

ხელმძღვანელი 
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8 2009 ევროპის რეკონსტრუქციისა 

და განვითარების ბანკი, 

GEW-027/01-2009 

თეთრეულის 

ბაზრის კვლევა 

მარკეტინგული 

კვლევის 

ხელმძღვანელი 

ამასთან, 2005 წლიდან დღემდე ვმონაწილეობდი სხვა საგრანტო 

პროექტებშიც,სულ პროექტების რაოდენობაა 28-მდე. (  იხილეთ 

შესაბამისი ცნობები). 
 

3.7  თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან (უცხოეთის 
უნივერსიტეტებთან/სამეცნიერო ცენტრთან ერთობლივ სასწავლო ან სამეცნიერო 
პროგრამებში/პროექტებში მონაწილეობა, მივლინება/სტიპენდია/სტაჟირება და სხვ.) 

 
თანამშრომლობის ფორმა უნივერსიტეტის  / სამეცნიერო ცენტრის 

დასახელება 

დაწყებისა და 

დასრულების 

თარიღი 

----   

----   
 

 

 

3.8 სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია/სამოტივაციო წერილი1 (წარმოდგენილი 
უნდა იყოს დანართის სახით)  
 

IV. კატეგორია: სხვა სახის აქტივობა (ბოლო 6 წელი) 

(მიღწევები,  გამოცდილება,  დამსახურება, ჯილდო,  სტიპენდია,   საგანმანათლებლო 
პროგრამის ხელმძღვანელობა/თანახელმძღვანელობა, სტუდენტის ხელმძღვანელობა, 
ახალგაზრდა თაობის დაინტერესება თსუ–ში სწავლით, კომპიუტერთან მუშაობის 
უნარები, ენების ცოდნა და სხვა) 

 
N აქტივობის დასახელება 

1 1988-1991 წლებში დანიშნული მქონდა არჩილ გოკიელის სახელობის სტიპენდია 

2 2008-2010 წლებში  ვეხმარებოდი სტუდენტებს საგნების არჩევაში (ტუტორი) 

3 2006-2010 წლებში ვხელმძღვანელობდი სტუდენტებს საკომფერენციო მასალების 

მომზადებაში 

4 2006 -2010 წლებში  ვხელმძღვანელობდი სტუდენტების პრაქტიკებს 

5 2011-2013  წლებში ვარ ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრთა ხელმძღვანელი 

6 2013  წლიდან ვარ თსუ-ს მაგისტრთა ხელმძღვანელი 

7 2011-2014  წლებში შვიდჯერ ვიყავი საგანმანათლებლო სადოქტორო პროგრამა 

„ბიზნეს ადმინისტრირების“ სადისერტაციო კოლეგიის წევრი. ხუთჯერ  ვიყავი 

სადოქტორო დისერტაციის რეცენზენტი. 

9 2014 ენების მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია, სუხიშვილის 

სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველოს მრავლენოვანი ასოციაცია. 

ტრენინგი:  „სწავლების სტრატეგია“ 

10 2014 საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 

„საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები: მწვანე ეკონომიკის მართვა“.  

                                                 
1 სამეცნიერო კვლევების კონცეფციის წარმოდგენა სავალდებულოა მხოლოს იმ აპლიკანტებისთვის, რომელთაც სურთ  

სრული ან ასოცირებული პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავება, ასიტენტ–პროფესორები  წარმოადგენენ 

სამოტივაციო წერილს.  
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საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

8 კარგად ვიცი რუსული ენა, საშუალო დონეზე ვფლობ ინგლისურ ენას. 

9 შემიძლია მუშაობა საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებზე 

 
დამატებითი  ინფორმაცია  

 
N ----- 
  

 

 

ინფორმაციის  სისწორეს  ვადასტურებ  

                    

-------------------- 

 
ხელმოწერა გარკვევით 

 

21.07.2014 
 


