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თარიღი 15.06.1989 წლიდან 02.01.1990 წლამდე
დამქირავებლის დასახელება შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტი
დამქირავებლის მისამართი ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ.N223
საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა
თანამდებობა ლაბორანტი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები სამეცნიერო-კვლევითი თემის შესრულება და კვლევის

ძირითადი შედეგების პრაქტიკაში დანერგვა
თარიღი 02.01.1990 წლიდან 14.05.1990 წლამდე
დამქირავებლის დასახელება შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტი
დამქირავებლის მისამართი ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ.N223
საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა
თანამდებობა ეკონომისტი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები სამეცნიერო-კვლევითი თემის შესრულება და კვლევის

ძირითადი შედეგების პრაქტიკაში დანერგვა
თარიღი 14.05.1990 წლიდან 03.06.1991 წლამდე
დამქირავებლის დასახელება შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტი
დამქირავებლის მისამართი ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ.N223
საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა
თანამდებობა II კატეგორიის ეკონომისტი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები სამეცნიერო-კვლევითი თემის შესრულება და კვლევის

ძირითადი შედეგების პრაქტიკაში დანერგვა
თარიღი 03.06.1991 წლიდან 01.05.1992 წლამდე
დამქირავებლის დასახელება შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტი
დამქირავებლის მისამართი ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ.N223
საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა
თანამდებობა უმცროსი-მეცნიერ თანამშრომელი
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პასუხისმგებლობა და მოვალეობები სამეცნიერო-კვლევითი თემის შესრულება და კვლევის
ძირითადი შედეგების პრაქტიკაში დანერგვა

თარიღი 01.05.1992 წლიდან 15.01.1994 წლამდე
დამქირავებლის დასახელება შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტი
დამქირავებლის მისამართი ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ.N223
საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა
თანამდებობა მეცნიერ-თანამშრომელი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები სამეცნიერო-კვლევითი თემის შესრულება და კვლევის

ძირითადი შედეგების პრაქტიკაში დანერგვა
თარიღი 15.01.1994 წლიდან 02.06.1994 წლამდე
დამქირავებლის დასახელება შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-

კვლევითი ინსტიტუტი
დამქირავებლის მისამართი ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ.N223
საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა
თანამდებობა უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები სამეცნიერო-კვლევითი თემის შესრულება და კვლევის

ძირითადი შედეგების პრაქტიკაში დანერგვა
თარიღი 02.06.1994 წლიდან 03.10.1996 წლამდე
დამქირავებლის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.N2, X (მაღლივი) კორპუსი
საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
თანამდებობა სამრეწველო საწარმოს ეკონომიკისა და მართვის კათედრის

დოცენტი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია, სემინარებისა და პრაქტიკული მეცადინეობის

ჩატარება, სამეცნიერო საქმიანობა
თარიღი 03.10.1996 წლიდან 03.09.1999 წლამდე
დამქირავებლის დასახელება მიხეილ ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი რუსეთი, ქ. მოსკოვი, ლომონოსოვის პროსპექტი N1, 

უნივერსიტეტის N2 ჰუმანიტარული კორპუსი
საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
თანამდებობა ეკონომიკის ფაკულტეტის დოქტორანტი, მოწვეული

პედაგოგი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობა, სადოქტორო

დისერტაციაზე მუშაობა
თარიღი 03.091999 წლიდან 01.06.2004 წლამდე
დამქირავებლის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.N2, X (მაღლივი) კორპუსი
საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
თანამდებობა სამრეწველო საწარმოს ეკონომიკისა და მართვის კათედრის

დოცენტი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია, სემინარებისა და პრაქტიკული მეცადინეობის

ჩატარება, სამეცნიერო საქმიანობა
თარიღი 01.06.2004 წლიდან
დამქირავებლის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.N2, X (მაღლივი) კორპუსი
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საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
თანამდებობა მენეჯმენტისა და მეწარმეობის ეკონომიკის კათედრის

პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია, სემინარებისა და პრაქტიკული მეცადინეობის

ჩატარება, სამეცნიერო საქმიანობა
თარიღი 01.09.2006 წლიდან 31.03.2008 წლამდე
დამქირავებლის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.N2, X (მაღლივი) კორპუსი
საქმიანობის სფერო სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა
თანამდებობა ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული

პროფესორი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია, სემინარებისა და პრაქტიკული მეცადინეობის

ჩატარება, სამეცნიერო საქმიანობა
თარიღი 23.10.2006 წლიდან 21.03.2007 წლამდე
დამქირავებლის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი .N1, I კორპუსი
საქმიანობის სფერო საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობა
თანამდებობა თსუ საფინანსო სამსახურის უფროსი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები უნივერსიტეტის სასწავლო, სამეცნიერო და საფინანსო

საქმიანობის დაგეგმვის სამუშაოების კოორდინაცია. 
საქართველოს კანომდებლობისა და უნივერსიტეტის
წესდების შესაბამისად უნივერსიტეტისა და მისი
სტრუქტურული ქვედანაყოფების ბიუჯეტის პროექტების
მომზადება. ფინანსური რესურსების მართვა, სხვა საგეგმო
და საფინანსო საქმიანობა.

თარიღი 18.04.2007 წლიდან 03.01.2008 წლამდე  
დამქირავებლის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი .N1, I კორპუსი
საქმიანობის სფერო საკადრო და საფინანსო-ეკონომიკური
თანამდებობა კონსულტანტი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები საკადრო, საგეგმო და საფინანსო საქმიანობა
თარიღი 03.01.2008 წლიდან 12.03.2009 წლამდე  
დამქირავებლის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი N1, I კორპუსი
საქმიანობის სფერო მატერიალური რესურსების მართვა
თანამდებობა საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული მატ. ფასეულობების

(არაფინანსური აქტივების),  მართვა და კონტროლი. 
თარიღი 12.03.2009 წლიდან დღემდე  
დამქირავებლის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი N1, I კორპუსი
საქმიანობის სფერო მატერიალური და საფინასო რესურსების მართვასთან

დაკავშირებული პრობლემატური საკითხების გადაწყვეტა.
თანამდებობა საფინანსო დეპარტამენტისა და მატერიალური რესურსების
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მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული მატერიალური

ფასეულობების (არაფინანსური აქტივების) და ფინასური
რესურსების მართვასა და კონტროლთან დაკავშირებით
პრობლემატური საკითხების გადაწყვეტა. უნივერსიტეტის
ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციის, 
ამორტიზებული და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის
სამუშაოთა კოორდინაცია. 

თარიღი 01.10.2009 წლიდან 01.08.2010 წლამდე  
დამქირავებლის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი
დამქირავებლის მისამართი ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი N1, I კორპუსი
საქმიანობის სფერო პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობა
თანამდებობა მოწვეული დოქტორი
პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია, სემინარებისა და პრაქტიკული მეცადინეობების 

ჩატარება, სამაგისტრო და საბაკალავრო ნაშრომების 
ხელმძღვანელობა, სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოების 
წარმოება, სტუდენტებთან კონსულტაციები და სხვა

წოდება, ხარისხი და გამოქვეყნებული შრომები
(დანართის სახით წარმოადგინეთ გამოქვეყნებული შრომების სია)
სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი
სამეცნიერო წოდება თსუ ასოცირებული პროფესორი
შრომების რაოდენობა 60 (იხ. დანართი-1)
მათ შორის მონოგრაფია 1
მათ შორის ბროშურა ინგლისურ 
ენაზე

1

მათ შორის სახელმძღვანელო 4 თანაავტორობით
შრომების რაოდენობა ბოლო 10 წლის
განმავლობასი

40

შრომების რაოდენობა რეფერირებად
ჟურნალებში

სულ-33. მათ შორის 20 ქართულ, ხოლო 13 უცხოურ
ჟურნალებში (იხ. დანართი-2).

პროფესიული პრემია ან სტიპენდია ვაჟა ფშაველას სახელობის სტიპენდია სტუდენტობის
პერიოდში

კვლევის ძირითადი სფერო და
სამეცნიერო მიღწევები

(იხ. დანართი-3 და სამეცნირო კვლევის კონცეფცია).

განათლება/ტრენინგი (დამადასტურებელი დოკუმენტები იხ. დანართი–4)
თარიღი 1982 წლიდან 1989 წლამდე
დაწესებულება (ფაკულტეტი) თსუ საინჟინრო ეკონომიკური ფაკულტეტის სტუდენტი
სპეციალობა მანქანათმშენებლობის ეკონომიკა და მართვა
დიპლომის/სერტიფიკატის N N069346
კვალიფიკაცია ინჟინერ-ეკონომისტი
თარიღი 1989 წლიდან 1993 წლამდე
დაწესებულება (ფაკულტეტი) თსუ საინჟინრო ეკონომიკური ფაკულტეტის ასპირანტი
სპეციალობა სამრეწველო საწარმოს ეკონომიკა და მართვა
დიპლომის/სერტიფიკატის N ემკ N000203 დოცენტის N000296.
კვალიფიკაცია ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
თარიღი 1996 წლის იანვარ-მარტი
დაწესებულება (ფაკულტეტი) მიხეილ ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო
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უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ბაზაზე
მსოფლიო ბანკის სპეციალური სემინარი სოციალური 
პოლიტიკის სფეროში

სპეციალობა სოციალური პოლიტიკა, პროგრამა, პროექტები
დიპლომის/სერტიფიკატის N 22.01.1996-02.03.1996წ. უნომრო
კვალიფიკაცია მეჯერი სოციალურ სფეროში
თარიღი 1998 წლის იანვარ-აპრილი
დაწესებულება (ფაკულტეტი) მიხეილ ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო

უნივერსიტეტისსასწავლო-მეთოდური ცენტრის ბაზაზე
აუდიტორების მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების
სპეციალური კურსები

სპეციალობა აუდიტი, აღიცხვა, ფინანსები
დიპლომის/სერტიფიკატის N N008174 11.04.1998წ.
კვალიფიკაცია აუდიტორი ზოგადი აუდიტის სფეროში
თარიღი 1996 წლიდან 1999 წლამდე
დაწესებულება (ფაკულტეტი) მიხეილ ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის დოქტორანტურა
სპეციალობა მიკროეკონომიკა, შრომის ეკონომიკა
დიპლომის/სერტიფიკატის N N001431 05.2004წ.
კვალიფიკაცია ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი
თარიღი 1999 წლის სექტემბერ-ოქტომბერი და პერიოდულად 

შემდგომ ყოველი 3 წლის განმავლობაში
დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული

საქმიანობის საბჭოს მოსამზადებელი კურსები
სპეციალობა აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები
დიპლომის/სერტიფიკატის N ზოგადი აუდიტი ზN5/104

საბანკო აუდიტი სN5/105
სადაზღვევო აუდიტი დN5/107
საბირჟო აუდიტი ბN5/106

კვალიფიკაცია აუდიტორი ზოგადი, საბანკო, სადაზღვევო და საბირჟო
საქმიანობის სფეროში

თარიღი 2000 წლის სექტემბერ-დეკემბერი
დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და

აუდიტორთა საზოგადოება
სპეციალობა ფინანსური აღრიცხვა
დიპლომის/სერტიფიკატის N N104  29.12.2000წ.
კვალიფიკაცია ფინანსური მენეჯერი
თარიღი 2003 წლის 05 ივლისიდან 11 ივლისამდე
დაწესებულება (ფაკულტეტი) ქონების შეფასების საერთაშორისო ინსტიტუტის

სპეციალური კურსები
სპეციალობა უძრავი ქონების შეფასების მეთოდიკა
დიპლომის/სერტიფიკატის N 11.06.2003წ. უნომრო
კვალიფიკაცია ექსპერტი, უძრავი ქონების შეფასების დარგში
თარიღი 2005 წლის 25-28 თებერვალი
დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს უძრავი ქონების ასოციაციის სემინარი
სპეციალობა ეთიკის კოდექსი უძრავი ქონების შემფასებლებისათვის
დიპლომის/სერტიფიკატის N 25-28 თებერვალი, 2005წ. უნომრო.
კვალიფიკაცია უძრავი ქონების შემფასებელი ექსპერტი
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თარიღი 2007 წლის 18-23 ივნისი
დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და

აუდიტორთა კავშირი
სპეციალობა სახელმწიფი ფინანსების სტატისტიკა 2001 -  საბიუჯეტო

კლასიფიკაცია.
დიპლომის/სერტიფიკატის N უნომრო, თან ერთვის
კვალიფიკაცია ფინანსური მენეგერი საბიუჯეტო სექტორში

მონაწილეობა პროფესიული და არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაში
ორგანიზაციის დასახელება საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და

აუდიტორთა საზოგადოება
თარიღი 2000 წლიდან დღემდე
თქვენი როლი საზოგადოების გამგეობის თავმჯდომარე საზოგადოებრივ 

საწყისებზე
ორგანიზაციის დასახელება “სიღარიბის დაძლევის პროგრამაზე” დამკვირვებელთა

დამოუკიდებელი ქსელი. არასამთავრობო ორგანიზაცია
ფონდი “ჰორიზონტი”.

თარიღი 28.02.2002წ.
თქვენი როლი “სიღარიბის დაძლევის პროგრამის” სრულყოფისა და სათა–

ნადო რეკომენდაციების მიწოდების მიზნით სადისკუსიო
მოხსენება თემაზე: “შრომის ბაზრისა და დასაქმების
სახელმწიფო რეგულირების პოლიტიკა”.

მონაწილეობა კონფერენციებში, ექსპერიმენტში, ექსპედიციებში ბოლო 10 წლის განმავლობაში
დასახელება და თარიღი 28.02.2002წ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი

“ჰორიზონტი”.
მოხსენების სათაური შრომის ბაზრისა და დასაქმების სახელმწიფო რეგულირების

პოლიტიკა
თქვენი როლი მომხსენებელი
დასახელება და თარიღი 09.2003წ. დასაქმების სახელმწიფო სამსახური. 

უწყებათაშორისი სემინარი.
მოხსენების სათაური ეროვნული შრომის ბაზრის ფორმირების თავისებურებანი

საქართველოში
თქვენი როლი მომხსენებელი
დასახელება და თარიღი 12.2003წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის     

პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის
სამეცნირო კონფერენცია

მოხსენების სათაური სამუშაო ძალის ღირებულების განსაზღვრის მეთოდიკა
თქვენი როლი მომხსენებელი
დასახელება და თარიღი 03.2004წ. საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და

განვითარების ცენტრი
მოხსენების სათაური ეფექტიანი დასაქმება-სიღარიბის დაძლევის მთავარი

ფაქტორი
თქვენი როლი მომხსენებელი, წამყვანი

დასახელება და თარიღი 16.11.2004წ. დასაქმების სახელმწიფო სამსახური
მოხსენების სათაური კომენტარები და წინადადებები ახალი შრომის კოდექსის

სრულყოფისათვის
თქვენი როლი მომხსენებელი
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დასახელება და თარიღი 03.2005 წელი. საქართველოს ეკომომიკურ მეცნიერებათა
აკადემია

მოხსენების სათაური ეროვნული შრომის ბაზრის ფორმირების თავისებურებანი
საქართველოში

თქვენი როლი მომხსენებელი
დასახელება და თარიღი 03.2008წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მიგრაციის კვლევის ცენტრი
მოხსენების სათაური ეროვნული შრომის ბაზრის ინფრასტრუქტურა და

ფუნქციონირების თავისებურებები საქართველოში

თქვენი როლი მომხსენებელი
დასახელება და თარიღი 12.2009 წელი. საქართველოს ეკომომიკურ მეცნიერებათა

აკადემია
მოხსენების სათაური შრომის ბაზრის ფუნქციონირების თავისებურებანი

საქართველოში თანამედროვე გლობალური კრიზისის
პირობებში

თქვენი როლი მომხსენებელი

მიღებული გრანტები ბოლო 10 წლის განმავლობაში
გრანტის დასახელება სოციალური პრობლემების გადაწყვეტის მიმართულებები

სახელმწიფო ჩარევის გარეშე
დონორი ორგანიზაცია ევრაზიის ფონდი. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი

CRRC
თარიღი/ვადები 2006 წლის მაისიდან 2007 წლის მარტამდე
თქვენი როლი/თანამდებობა კონსულტანტი
გრანტის საერთო თანხა -
გრანტის დასახელება
დონორი ორგანიზაცია დანიის ლტოლვილთა საბჭო
თარიღი/ვადები 01.02.2010წ.–01.06.2010წ.
თქვენი როლი/თანამდებობა შემსრულებელი. დასამუშავებელი პრობლემა: საქართველოს

შრომის ბაზრის ფუნქციონირების  თავისებურებანი 
თანამედროვე გლობალური კრიზისის პირობებში

გრანტის საერთო თანხა 8000 ევრო

სამეცნიერო ხელმძღვანელობა, ოპონირება
რამდენი სადოქტორო დისერტაციის კონსულტანტი იყავით 2
რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ხელმძღვანელი იყავით 1
რამდენი სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი იყავით 15 (იხ. დანართი–5)
რამდენი სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი იყავით 2
რამდენი სადოქტორო დისერტაციის ექსპერტი იყავით 2
რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ოპონენტი იყავით 3
რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ექსპერტი იყავით 2

სამეცნიერო საზოგადოებების (აკადემიების) სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგების, 
საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა
რომელი სამეცნიერო საზოგადოებების
(აკადემიების) წევრი ხართ/იყავით და
თქვენი როლი

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის
ნამდვილი წევრი
სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, პრაქტიკული
წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადება შრომის
ბაზრისა და დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის სფეროში
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რომელი სამეცნიერო საბჭოს წევრი
ხართ/იყავით და თქვენი როლი

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის
სამეცნიერო საბჭოს წევრი
სამეცნიერო საბჭოს დებულებით გათვალისწინებული
ვალდებულებების შესრულება და საბჭოს მუშაობაში
აქტიური მონაწილეობა

რომელი წიგნის/კრებულის
რედაქტორი, რეცენზენტი ხართ

ძნელაძე დ. დასაქმება, შრომა და მოსახლეობის
სოციალური დაცვა-რეცენზენტი.
შრომის ეკონომიკა. ავტორთა კოლექტივის მიერ
გამოცემული სახელმძღვანელო-რეცენზენტი.
პაიჭაძე ნ. ხომერიკი თ. ხვინთელიანი ბ. შიხაშვილი    გ. 
მენეჯმენტის საფუძვლები სახელმძღვანელო –
რეცენზენტი.
ღვედაშვილი ნ. ჯანდაცვის ეკონომიკა და მართვა. 
სახელმძღვანელო - რეცენზენტი.
ღუდუშაური ზ. ფინასური მენეჯმენტი. სახელმძღვანელო, 
რეცენზენტი.
პაიჭაძე ნ. ადამიანური რესურსების მართვა (ცნებებისა და
განსაზღვრებათა ლექსიკონი) - რეცენზენტი.

სტუდენტთა რომელი სამეცნიერო წრის
ხელმძღვანელი ხართ/იყავით

საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტის სტუდენტთა
სამეცნიერო წრის თავმჯდომარე

რომელ სალექციო კურსებს 
კითხულობთ/კითხულობდით

შრომის ეკონომიკა
შრომის ეკონომიკა და ორგანიზაცია
შრომის ბაზარი და შრომითი ურთიერთობების მართვა
შრომითი პროცესების დაპროექტება
სოციალური პოლიტიკა
მენეჯერული ანალიზისა და კონტროლის საწარმოო
სისტემები
დასაქმებისა და შრომის ბაზრის რეგულირება
ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება და მართვა
ფირმის სამეწარმეო პოტენციალი და
კონკურენტუნარიანობა
სოციალური დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
საერთაშორისო შრომის ბაზარი და საერთაშორისო
მიგრაცია
შრომის ბაზრის რეგულირება და მართვა

პერსონალის მართვა
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი
ფინასური მენეჯმენტი
შრომის ბაზარი: ანალიზი, მეთოდოლოგია, მართვა
შრომის ბაზრისა და დასაქმების პოლიტიკა
საერთაშორისო  ბუღალტერია და გადასახადები
ფინანსური აღრიცხვა

საზღვარგარეთის რომელ
უნივერსიტეტში ყოფილხართ
მიწვეული და სალექციო კურსები
წაგიკითხავთ

მიხეილ ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო
უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. 
სალექციო კურსი: შრომის ბაზარი და სოციალურ-შრომითი
ურთიერთობები
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ენების ცოდნა – (შესაბამის გრაფებში ჩაწერეთ: კარგად, დამაკმაყოფილებლად, მწირად).
მშობლიური ენა ქართული
უცხო ენა რუსული ინგლისური გერმანული ფრანგული
კითხვა კარგად მწირად კარგად -
წერა კარგად მწირად კარგად -
მეტყველება კარგად - დამაკმაყოფილებლად -

ოჯახური მდგომარეობა _ დასაოჯახებელი

კომპიუტერული პროგრამების (საოფისე, გრაფიკული და სხვა) ცოდნა
პროგრამის დასახელება კარგად დამაკმაყოფილებლად მწირედ
Windows +
Word +
Excel +
PowerPoint +
Internet explorer +
Visual  Basic +
Corel +
Adobe-Photoshop +

ცოდნა და გამოცდილება
გაქვთ თუ არა რაიმე განსაკუთრებული ცხოვრებისეული ცოდნა და/ან გამოცდილება, რომელიც არ
დასტურდება რაიმე ფორმალური სერტიფიკატით, მაგრამ მნიშვნელოვანია თქვენი ცხოვრების გზის
ან კარიერისათვის
პრაქტიკული ცოდნა და გამოცდილება აუდიტის სფეროში და კომპანიის ფინანსურ მენეჯმენტის 
სფეროში
სოციალური უნარ-ჩვევები
ინდივიდუალური მუშაობა უფრო გეხერხებათ თუ გუნდური? ეწევით თუ არა რაიმე
საზოგადოებრივ საქმიანობას?
კარგად ვახერხებ როგორც ინდივიდუალურ, ისე ჯგუფურ მუშაობას. ვარ საქართველოს
დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოების (“ბას”) გამგეობის თავმჯდომარე.
ორგანიზაციული, მენეჯერული, მეწარმეობრივი ნიჭი
შეგიძლიათ თუ არა ხელმძღვანელობა, კოორდინირება და ადმინისტრირება (კადრების, 
პროექტების)?. კმაყოფილი ხართ თუ არა დაკავებული თანამდებობით?. რა თანამდებობაზე
წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი?
შემიძლია ხელმძღვანელობა, კოორდინირება და ადმინისტრირება, რაც დასტურდება 2006 წლიდან
დღემდე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ადმინისტრაციაში სხვადასხვა საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე წარმატებული მუშაობით. 
ამჟამად უპირატესობას ვანიჭებ კონკურსის წესით აკადემიური თანამდებობის დაკავებას.  
ტექნიკური ცოდნა და უნარები
ხომ არ გაქვთ რაიმე სპეციფიკური მანქანა-მოწყობილობების გამოყენების უნარ-ჩვევები
-
შემოქმედებითი ნიჭი
მუსიკა, მხატვრობა, მწერლობა, დიზაინი და ა. შ.
მწერლობა
ჰობი
სამეცნიერო და მხატვრული ლიტერატურა, მუსიკა.
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დანართი-1
მეცნიერული შრომების სია

მურმან ცარციძე - ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი

# დასახელება ნაბეჭდი
ხელნაწ

გამომცემლობა, ჟურნალი, 
გამოშვების წელი, N

ნ/თ
რ-ბა

თანაავტ
ორი

I
წიგნები, მონოგრაფიები, ბროშურები

1 სამუშაო ძალის ბაზარი და ხელფასის
ორგანიზაციის მექანიზმი

ნაბეჭდი გამომცემლობა ს.ს. “ნიკე”, 
თბილისი 1996წ.

12.5 ნ. ლაცა
ბიძე

2 უმუშევრობის პრობლემები და მისი
დაძლევის გზები საქართველოში

ნაბეჭდი თსუ გამომცემლობა, 
„თბილისი“ 1998წ.

4.13 მ. თორია

3 სამუშაო ძალის კვლავწარმოება და
შრომის ანაზღაურება ეროვნული შრომის
ბაზრის ფორმირების პროცესში

ნაბეჭდი მონოგრაფია, თსუ
გამომცემლობა “ცოდნის
წყარო” თბილისი 1999წ.

12.0 -

4 ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი. 
თავი-I.

ნაბეჭდი ლექციების კურსი, გამომ-
ცემლობა „სამთავისი”, 
თბილისი 2009წ. 

22.0 ავტორთა
კოლექტი

ვი
5 შრომის ეკონომიკა. 

თავი-5.
ნაბეჭდი დამხმარე სახელმძღვანე-

ლო. გამომცემლობა “უნი-
ვერსალი”, თბილისი-2009წ.

22.0 ავტორთა
კოლექტი

ვი
6 Formation and Functioning of Georgian Labour 

Market. 
ნაბეჭდი Publisher “Universali”

Tbilisi 2010

2.0 -

II

სამეცნიერო სტატიები

1 შრომის ანაზღაურების რეფორმა
მოსახლეობის სოციალური დაცვისა და
კრიზისიდან თავის დაღწევის
აუცილებელი პირობაა

ნაბეჭდი ჟურნალი “ეკონომიკა”  N3-4, 
1992წ.

0.6

2 ხელფასის ორგანიზაცია, მდგომარეობა, 
გარდაქმნის გზები

ნაბეჭდი ჟურნალი “ეკონომიკა”  N10-
11, 1993წ. გვ. 31-36.

0.4

3 მინიმალური ხელფასისა და
მინიმალური სამომხმარებლო ბიუჯეტის
ფორმირების შესახებ

ნაბეჭდი ჟურნალი “ეკონომიკა”  N2-3, 
1993წ. გვ. 60-66.

0.6

4 შრომის ბაზრის ფორმირების
თავისებურებები და პრობლემები

ნაბეჭდი ჟურნალი “მეცნიერება და
ტექნიკა”  N541, 1996წ.          
გვ. 3-5.

0.6

5 Проблемы занятости в Грузии в условиях 
формирования рыночных отношений

Печ. Материалы доклада между-
народной научной конфе-
ренций молодых ученных 
«Ломоносов-97», МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Эконо-

0,6



11

мический факультет. Мос-ква, 
изд-во "диалог-МГУ" 1997г. 
Стр. 107-114. 

6 Проблемы занятости специалистов в 
Грузии в условях формирования рыночных 
отношении

Печ. Материалы доклада между-
народной научной конфере-
нций студентов аспирантов и 
молодых ученных «Ломо-
носов-98», МГУ им. М.В. 
Ломоносова, Экономичес-кий 
факультет. Москва,изд-во 
"ТЕИС" 1998г. стр. 64-71.

0,7

7 Между неэффективной занятостью и 
безработицей

Печ. Журнал "Человек и труд" №5, 
Москва 1998г. с. 57-59.

0,5

8 ხელფასის ორგანიზაციის პრობლემები
ეროვნული შრომის ბაზრის ფორმირების
პროცესში

ნაბეჭდი ჟურნალი “მაკრო
მიკროეკონომიკა”, მარტი
N3, 1999წ. გვ. 28-31. გვ. 66.

0.5 ნ. ლაცა-
ბიძე

9 Особенности и проблемы формирования 
национального рынка труда в Грузии

Печ. Журнал "Вестник Москов-
ского Университета, Серия 
№6, Экономика" №2, изд-во 
Московского университета 
"Знак почета", Москва 1999г. 
стр. 102-113.

0,8

10 Проблемы оплаты труда и прожиточного 
минимума в Грузии

Печ. Журнал " ЭКО" № 7, изд-во 
"Наука", Новосибирск, 1999г. 
стр. 168-172.

0,5 Лаца-
бидзе Н.

11 შრომის ბაზრისა და მოსახლეობის
დასაქმების პრობლემები საქართველოში

ნაბეჭდი ახალგაზრდა მეცნიერთა სა–
ერთაშორისო კონფერენციის
მოხსენების მასალები, ქუ–
თაისის ნ. მუსხელიშვილის
სახელობის ტექნიკური უნი–
ვერსიტეტი, გამომცემლობა
“საქართველო”, ქ. ქუთაისი
1999წ. გვ. 107-109. 

0.4

12 მინიმალური ხელფასი და მისი
რეგულირების აუცილებლობა

ნაბეჭდი ჟურნალი “მეცნიერება და
ტექნიკა”  N10-12, 1999წ.   გვ. 
10-14.

0.5 ნ. ლაცა-
ბიძე

13 შრომის ბაზრის არსის თანამედროვე
გაგება

ნაბეჭდი ჟურნალი “მაკრო მიკრო–
ეკონომიკა”, ნოემბერ-
დეკემბერი N11-12, 1999წ. გვ. 
41-42.

0.5 ნ. ლაცა-
ბიძე

14 საქართველოს მოსახლეობის დასაქმებისა
და მისი სახელმწიფო რეგულირების
ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ

ნაბეჭდი ჟურნალი “ეკონომიკა” N7, 
2001წ. გვ. 139-143.

0.5

15 შრომის ბაზრის თავისებურებები და
განვითარების ტენდენციები
საქართველოში

ნაბეჭდი ჟურნალი “ეკონომიკა” N8, 
2001წ. გვ. 25-30.

0.5

16 Проблемы государственной политики 
занятости в Грузии

Печ. Журнал "Общество и 
экономика" №10, Москва 
2001г. стр. 137-142. 

0.6

17 ხელფასის რეფორმირების ძირითადი
მიმართულებები ეროვნული შრომის
ბაზრის ფორმირების პროცესში

ნაბეჭდი ჟურნალი “ეკონომიკა” N3-4, 
2002წ. გვ. 11-16.

0.6
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18 ხელფასის ორგანიზაციის პრინციპები და
მისი რეგულირების ძირითადი
მიმართულებები

ნაბეჭდი ჟურნალი “სოციალური
ეკონომიკა” მაის-ივნისი N3, 
2002წ. გვ.26-32.

0.6

19 Минимальная зарплата и необходимость ее 
регулирования

Печ. Журнал "Современные 
аспекты экономики" №9(22), 
Санкт-Петербург, центр 
оперативной поли-графий, 
2002г. стр.82-91. 

0.6

20 შრომის ბაზარი და არაფორმალური
დასაქმება საქართველოში

ნაბეჭდი ჟურნალი “სოციალური
ეკონომიკა” სექტემბერ-
ოქტომბერი N5, 2002წ. 
გვ.10-17.

0.8

21 შრომის ბაზრის არსისა და ფუნქციების
თანამედროვე გაგება

ნაბეჭდი ჟურნალი “საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის
მაცნე-ეკონომიკის სერია”, 
ტომი 10, N3-4, 2002წ. გვ. 
260-274.

0.9

22 Эффективная занятость населения как 
главный фактор преодоления бедности

Печ. Журнал "Современные ас-
пекты экономики" №10 (23), 
Санкт-Петербург, центр 
оперативной полиг-рафий, 
2002г. стр.250-260.

0,7

23 სამუშაო ძალის ღირებულება და ფასი
შრომის ბაზრის ელემენტების სისტემაში

ნაბეჭდი ჟურნალი “სოციალური
ეკონომიკა” იანვარ-თებე–
რვალი N1, 2003წ. გვ. 42-51.

0.8

24 სამუშაო ძალის ღირებულების
განსაზღვრის მეთოდიკა

ნაბეჭდი საქართველოს მეცნიერება-
თა აკადემიის პ. გუგუშვი-
ლის სახელობის ეკონომიკის
ინსტიტუტის სამეცნიერო
შრომების კრებული, ტომი
III, საბაზრო ეკონომიკის
განვითარების პრობლემები
საქართველოში, გამომცემ–
ლობა “მეცნიერება”, ქ. თბი–
ლისი 2003წ. გვ. 290-303.

0.8

25 National labor market of Georgia: the 
peculiarities of formation and tendenses of 
development

ნაბეჭდი ჟურნალი “სოციალური
ეკონომიკა” სექტემბერ-
ოქტომბერი N5, 2003წ.        
გვ. 19-22.

0.4

26 Specific Features and  Trends in the  
Development and Functioning of the Georgian  
Labor Market

Печ. Problems of Economic 
Transition. NO. 7, M.E. Sharpe 
Inc. Armonk NY. November 
2003. P.65-68. 

0.2

27 ეფექტიანი დასაქმება-სიღარიბის
დაძლევის უმთავრესი ფაქტორი

ნაბეჭდი საქართველოს
სტრატეგიული კვლევებისა
და განვითარების ცენტრის
ბიულეტენი, დეკემბერი
N82, 2003წ. გვ. 3-35.

2.0
ნ. ლაცა-
ბიძე, მ. 
კვირკ-

ვაია

28 О  преодолении  массовой безработицы и 
обеспечении эффективной занятости в 
Грузии. 

Печ. Журнал "Общество и 
экономика" №10, Москва 
2004г.

0,7
Лаца–

бидзе Н.А
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29 მინიმალური ხელფასის სახელმწიფო

რეგულირების სრულყოფისათვის

ნაბეჭდი ჟურნალი “სოციალური
ეკონომიკა”, იანვარ-თებე–
რვალი N1, 2005წ. გვ. 5-16.

0.6

30 უმუშევრობის შემცირების

მიმართულებები

ნაბეჭდი საქართველოს სტრატეგიუ–
ლი კვლევებისა და
განვითარების ცენტრი, 
ბიულეტენი, აგვისტო N94, 
2005წ. გვ. 2-49.

2.0

31 მოთხოვნა სამუშაო ძალაზე და

დასაქმების თავისებურებები                    

(ქ. თბილისის მაგალითზე)

ნაბეჭდი ჟურნალი “სოციალური
ეკონომიკა”, ნოემბერ-დეკემ–
ბერი N6, 2005წ. გვ. 34-49.

0.7
ნ. ლაცა-
ბიძე, მ. 
კვირკ-

ვაია

32 Спрос на рабочую силу и тенденции его 
изменения

Печ. Журнал " ЭКО" № 2, изд-во 
"Наука", Новосибирск, 2006г. 
стр. 160-168.

0.6 Лаца-
бидзе Н.

33 ეროვნული შრომის ბაზრის ფორმირების
თავისებურებანი საქართველოში

ნაბეჭდი საქართველოს ეკონომიკურ
მეცნიერებათა აკადემიის
შრომების კრებული, ტომი 5, 
საგამომცემლო ფირმა
“სიახლე”, თბილისი 2005.

0.8

34 პრინციპული შენიშვნები
“ბუღალტრული აღრიცხვისა და
აუდიტის შესახებ” კანონპროექტთან
დაკავშირებით

ნაბეჭდი ჟურნალი “აუდიტი, 
აღრიცხვა, ფინანსები”, 
N1(85) 2007წ.

0.6

35 направления регулирования занятости в 
условиях меняющейся коньюнктуры на 
рынке труда

Печ. Shadow Ekonomiks and Social 
Economic Consequences of 
Corruption Tax Evasion  And 
Property rights violation.
Publishing House “universal”, 
Tbilisi-2008.

0.8 Лаца-
бидзе Н.

36 ეროვნული შრომის ბაზრის ინფრა-

სტრუქტურა და ფუნქციონირების

თავისებურებები საქართველოში

ნაბეჭდი ივანე ჯავახიშვილის სახე–
ლობის თბილის სახელმ–
წიფო უნივერსიტეტი. 
შრომის ეკონომიკის
კათედრა. მიგრაცია-2.
გამომცემლობა “უნივერსა–
ლი”, თბილისი-2008წ. 

0.8 ნ. ლაცა
ბიძე

37 შრომის ბაზრის ფორმირების

თავისებურებები საქართველოში

ნაბეჭდი Social-economics problems 
in transition countries. 
Publishing House 
“universal”, Tbilisi-2008.

0.6 ნ. ლაცა
ბიძე

მ. კვირ
კვაია

38 უმუშევრობის ეკონომიკური და

სოციალური შედეგები საქართველოში

ნაბეჭდი ჟურნალი “სოციალური
ეკონომიკა”, მარტი-აპრილი
2009წელი.

0.6 ნ. ლაცა
ბიძე
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39 შრომის ბაზარი და სიღარიბე საქართვე–

ლოში თანამედროვე გლობალური

ეკონომიკური კრიზისის პირობებში

ნაბეჭდი ჟურნალი “ეკონომიკა და
ბიზნესი”, მარტი-აპრილი
2010 წელი.

0.8 -

40 საქართველოში შრომის ბაზრის

ფუნქციონირების თავისებურებანი

თანამედროვე გლობალური

ეკონომიკური კრიზისის პირობებში

ნაბეჭდი საქართველოს ეკონომიკურ
მეცნიერებათა აკადემიის
შრომების კრებული, ტომი 8, 
საგამომცემლო ფირმა
“სიახლე”, თბილისი 2010.

0.8 -

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და წარმოების 

ორგანიზაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ბაზაზე შესრულებული

სამეცნიერო-კვლევითი შრომები

1 შრომის ანაზღაურების ორგანიზაცია
საბაზრო ეკონომიკის პირობებში

ხელნა
ბეჭდი

1993 4.6 ნ. ქინქლაძე

2 ხელფასის ფორმირების პრობლემები
(ანალიზი, გამოცდილება, 
წინადადებები)

ხელნა
ბეჭდი

1994 3.9 ქ. საღარაძე

3 ხელფასის სახელმწიფო რეგულირება
საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ
პერიოდში

ხელნა
ბეჭდი

1995 3.8 მ. კვირკვაია

4 ხელფასის რეგულირების საბაზრო
მექანიზმი მისი ორგანიზაციის
სრულყოფის ძირითადი
მიმართულებები

ხელნა
ბეჭდი

1996 5.3 ქ. საღარაძე

5 სამუშაო ძალის ღირებულების
გაზომვის მეთოდოლოგია და მისი
რეგულირების გზები

ხელნა
ბეჭდი

1998 5.1 მ. კვირკვაია

6 საერთაშორისო შრომითი და
სოციალური ნორმების შესაბამისობა
საქართველოში მოქმედ
კანონმდებლობასთან

ხელნა
ბეჭდი

2000 3.75 ნ. ლაცაბიძე

7 შრომითი ურთიერთობების სფეროში
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება

ხელნა
ბეჭდი

2000 3.5 ნ. ლაცაბიძე

8 შრომითი რესურსების ბალანსის
შედგენა

ხელნა
ბეჭდი

2001 6.25 ნ. ლაცაბიძე
მ. კვირკვაია

9 დასაქმების ფორმები და მისი
სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობა

ხელნა
ბეჭდი

2001 4.25 ნ. ლაცაბიძე
მ. კვირკვაია

10 საბიუჯეტო სფეროში შრომის ხელნა 2002 4.75 ნ. ლაცაბიძე



15

ანაზღაურების სისტემის სრულყოფის
ძირითადი მიმართულებები

ბეჭდი მ. კვირკვაია

11 მინიმალური ხელფასის სახელმწიფო
რეგულირების სრულყოფის ძირითადი
მიმართულებები

ხელნა
ბეჭდი

2003 4.25 ნ. ლაცაბიძე
მ. კვირკვაია

12 შრომის ბაზრის ფორმირების
თავისებურებანი, ინფრასტრუქტურა და
კონიუნქტურა საქართველოში

ხელნა
ბეჭდი

2004 4.25 ნ. ლაცაბიძე
მ. კვირკვაია

13 შრომის ბაზრის ფუნქციონირების
სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები
საქართველოში

ხელნა
ბეჭდი

2005 4.26 ნ. ლაცაბიძე
მ. კვირკვაია

14 ქრონიკული უმუშევრობა და მისი
სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები
საქართველოში

ხელნა
ბეჭდი

2005 4.10 ნ. ღვედაშვილი
გ. წიკლაური

           

უცხოურ რეფერირებად ჟურნალებში გამოქვეყნებული შრომების სია

! Проблемы занятости в Грузии в 
условиях формирования рыночных 
отношений

Материалы доклада международной научной 
конференций молодых ученных «Ломоносов-97», МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет. Москва, 
изд-во "диалог-МГУ" 1997г. Стр. 107-114. 

@ Проблемы занятости специалистов в 
Грузии в условях формирования 
рыночных отношении

Материалы доклада международной научной 
конференций студентов аспирантов и молодых ученных 
«Ломоносов-98», МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Экономический факультет. Москва, изд-во "ТЕИС" 1998г. 
стр. 64-71.

# Между неэффективной занятостью и 
безработицей

Журнал "Человек и труд" №5, Москва 1998г. с. 57-59.

$ Особенности и проблемы 
формирования национального рынка 
труда в Грузии

Журнал "Вестник Московского Университета, Серия №6, 
Экономика" №2, изд-во Московского университета "Знак 
почета", Москва 1999г. стр. 102-113.

% Проблемы оплаты труда и 
прожиточного минимума в Грузии

Журнал " ЭКО" № 7, изд-во "Наука", Новосибирск, 1999г. 
стр. 168-172.

^ Проблемы государственной 
политики занятости в Грузии

Журнал "Общество и экономика" №10, Москва 2001г. стр. 
137-142. 

* Минимальная зарплата и 
необходимость ее регулирования

Журнал "Современные аспекты экономики" №9(22), 
Санкт-Петербург, центр оперативной полиграфий, 2002г. 
стр.82-91. 

( Эффективная занятость населения 
как главный фактор преодоления 
бедности

Журнал "Современные ас-пекты экономики" №10 (23), 
Санкт-Петербург, центр оперативной полиг-рафий, 2002г. 
стр.250-260.

) Specific Features and  Trends in the  
Development and Functioning of the 
Georgian Labor Market

Problems of Economic Transition. NO. 7, M.E. Sharpe Inc. 
Armonk NY. November 2003. P. 65-68. 

!_ О  преодолении  массовой 
безработицы и обеспечении 
эффективной занятости в Грузии. 

Журнал "Общество и экономика" №10, Москва 2004г.

11 Спрос на рабочую силу и тенденции 
его изменения

Журнал " ЭКО" № 2, изд-во "Наука", Новосибирск, 2006г. 
стр. 160-168.
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12 направления регулирования 
занятости в условиях меняющейся 
коньюнктуры на рынке труда

Shadow Ekonomiks and Social Economic
Consequences of Corruption Tax Evasion  And Property rights 
violation.
Publishing House “universal”, Tbilisi-2008.

13 შრომის ბაზრის ფორმირების

თავისებურებები საქართველოში

Social-economics problems in transition countries. Publishing 
House “universal”, Tbilisi-2008.

  

კვლევის ძირითადი სფერო და სამეცნიერო მიღწევები

კვლევის ძირითად სფეროს წარმოადგენს - საქართველოს შრომის ბაზრის ფუნქციონირებასა და 

საერთოდ სოციალურ-შრომითი ურთიერთობების სფეროსთან დაკავშირებული აქტუალური 

პრობლემები. კერძოდ, საქართველოში შრომის ბაზრის ინფრასტრუქტურისა და კონიუნქტურის, 

თანამედროვე მდგომარეობისა და ტენდენციების, ადამიანური რესურსების ფორმირების, 

დასაქმებისა და განვითარების, უმუშევრობის მდგომარეობის, შრომის შიდა და რეგიონული 

ბაზრების ფუნქციონირების თავისებურებების, აგრეთვე მოსახლეობის ცხოვრების დონესთან, 

სიღარიბის დაძლევასთან, მომუშავეთა მოტივაციასთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები.  

კვლევის მიზანია- შრომის ბაზრის, დასაქმების რეგულირების და სოციალური პოლიტიკის იმ 

ძირითადი მიმართულებების ჩამოყალიბება, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში სიღარიბის 

დაძლევას, მასობრივი უმუშევრობის პრევენციას, ადამიანური კაპიტალის განვითარებას და შრომითი 

ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას, საბოლოოდ კი მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლებას. 

შრომის ბაზრის ფუნქციონირების თავისებურებებიდან გამომდინარე, მისი რეგულირებისა და 

მოსახლეობის ეფექტიანი დასაქმების უზრუნველყოფის მიმართულებები ასახულ იქნება 

საქართველოს შრომის ბაზრის 2020 წლამდე პერიოდში განვითარებისა და რეგულირების 

კონცეფციაში.

სამეცნიერო მიღწევები:
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 სტუდენტობის პერიოდში აქტიური სამეცნიერო საქმიანობისა და საფაკულტეტო, 

საუნივერსიტეტო, რესპუბლიკურ და საკავშირო სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებისათვის 

მიღებული აქვს სხვადასხვა ხარისხის დიპლომი და სიგელი.

 1993 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და მიენიჭა ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის 

სამეცნიერო ხარისხი – “სამრეწველო საწარმოს ეკონომიკისა და მართვის” სპეციალობით.

 1997 წელს მ. ცარციძე კონკურსის წესით ჩაირიცხა მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის დოქტორანტურაში, სადაც იგი ეწეოდა 

აქტიურ სამეცნიერო-კვლევით და პედაგოგიურ საქმიანობას.

 2004 წლის თებერვალში წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და მიენიჭა ეკონომიკის 

მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი;

 2004 წლის 25 დეკემბრიდან იგი არჩეულია საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის 

წევრად, აკადემიკოსად.

 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და წარმოების 

ორგანიზაციის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში (სადაც იგი შეთავსებით მუშაობდა უფროს 

მეცნიერ-თანამშრომლად, განყოფილების გამგის თანამდებობაზე) მისი ხელმძღვანელობითა და 

უშუალო მონაწილეობით შესრულებულია 14 სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომი.

 მ. ცარციძე არის 46 სამეცნირო პუბლიკაციის ავტორი საქართველოში და საღვარგარეთ. მათ 

შორისაა ერთი მონოგრაფია, ერთი ბროშურა ინგლისურ ენაზე და ოთხი სახელმძღვანელო 

ავტორთა კოლექტივთან თანამონაწილეობით. მონოგრაფია-“სამუშაო ძალის კვლავწარმოება და 

შრომის ანაზღაურება ეროვნული შრომის ბაზრის ფორმირების პროცესში”, საერთაშორისო 

გაცვლის წესით დაგზავნილია 24 სხვადასხვა ქვეყნის სამეცნირო ბიბლიოთეკაში, 

რეფერირებულია და ჩართულია რეფერირებულ გამოცემათა სიაში რუსეთის მეცნიერებათა 

აკადემიის სრულიად რუსეთის სამეცნიერო და ტექნიკური ინფორმაციის ინსტიტუტის (ინიონი) 

მიერ.

 მ. ცარციძეს არაერთგზის აქვს მონაწილეობა მიღებული მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, დასაქმების სახელმწიფო 

სამსახურის, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ სემინარებსა და საერთაშორისო კონფერენციებზე.

 მ. ცარციძის მიერ მიღებული კვლევის შედეგები და მის მიერ დამუშავებული-“მასობრივი 

უმუშევრობის დაძლევისა და მოსახლეობის ეფექტიანი დასაქმების უზრუნველყოფის 

კონცეპტუალური მიმართულებები” გამოყენებულია შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის სამინისტროსა და დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის მიერ დასაქმების რეგიონული, 

დარგობრივი პროგრამების დამუშავებისას და დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი 

მიმართულებების განსაზღვრისას.
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 მეცნიერული კვლევის შედეგები ასევე ასასხულია “უმუშევართა სოციალური დაცვისა და 

დასაქმების ხელშეწყობის” და “მინიმალური ხელფასისა და საარსებო მინიმუმის თანაფარდობის 

გაუმჯობესების 2002-2005 წლების” სახელმწიფო პროგრამებში.

      (დამადასტურებელი დოკუმენტები თან ერთვის, გვ. 18.19.20).

სამომავლო მუშაობის გეგმა:

მ. ცარციძე დღესაც განაგრძობს აქტიურ სამეცნიერო მუშაობას საქართველოს შრომის ბაზრის

ფუნქციონირებასა და საერთოდ სოციალურ-შრომითი ურთიერთობების სფეროსთან დაკავშირებულ

აქტუალურ პრობლემებზე. სამომავლოდ სამეცნიერო კვლევების შესახებ დეტალური ინფორმაცია 

წარმოდგენილია 2010-2013 წლების სამეცნიერო კვლევის კონცეფციაში.

ბოლო 5 წლის განმავლობაში სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა

# წელი სამაგისტრო ნაშრომის თემა მაგისტრანტის
სახელი და გვარი

1 2003 სოციალური დაზღვევის სისტემა და მისი განვითარების

მიმართულებები საქართველოში

ბესიკ ჩუბინიძე

2 2004 შრომის საერთაშორისო ბაზარი და მიგრაცია თეონა ქორიძე

3 2004 სამუშაო ძალის ხარისხი და პროფესიული განათლების

სისტემა საქართველოში

თეიმურაზ კორშია

4 2004 უცხოური ინვესტიციები და საინვესტიციო პოლიტიკის

სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში

ნათია გულუა

5 2004 მცირე და საშუალო ბიზნესის ეფექტიანობა და მისი

განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

მაია იმერლიშვილი

6 2005 შრომის ბაზრის ფორმირება და დასაქმების

თავისებურებები საქართველოში

ნაირა საბაძე

7 2005 ინვესტიციები ადამიანურ კაპიტალში და მისი

ეფექტიანობა

ნინო მათურელი

8 2006 საპენსიო სისტემის რეფორმის მიმართულებები

საქართველოში

რამაზ ობოლაძე

9 2006 ხელფასის ორგანიზაციის თანამედროვე სისტემები და

შრომის მოტივაცია სამრეწველო ფირმებში

ირმა ტყემალაძე
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10 2006 საწარმოო პერსონალის მართვის სისტემა და მისი

ეფექტიანობა სამრეწველო ფირმაში

სოფიო აფშილავა

11 2006 შრომის ბაზრის ფორმირების თანამედროვე

მდგომარეობა, ინფრასტრუქტურა და კონიუნქტურა

საქართველოში

თამარ ჩაჩანიძე

12 2007 უმუშევრობის დაძლევის გზები საქართველოში მაია ნადირაძე

13 2007 უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის ძირითადი

ამოცანები საქართველოში

ლალი დავითაშვილი

14 2008 ინვესტიციები ადამიანურ კაპიტალში და მისი

ეფექტიანობა

ნინო მოსია

15 2008 სოციალური დაზღვევის სისტემის რეფორმირების

მიმართულებები საქართველიში

გიორგი ბეროშვილი
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CURRICULUM  VITAE

		ცარციძე

		მურმანი

		გერვასის ძე





დაბადების თარიღი და ადგილი: 23 თებერვალი 1965წ. საქართველო, საჩხერის რაიონი, სოფელი ჯალაურთა

სამუშაო ადგილი _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, საფინანსო დეპარტამენტისა და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარ-ტამენტის ექსპერტი8


მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი N2. ტელ/ფაქსი 25.19.46 


                               ელ. ფოსტა: murman.tsartsidze@tsu.ge;  lomi1965@ mail.ru   

საცხოვრებელი ადგილი: 

მისამართი: ვაჟა-ფშაველას გამზირი 100, მე-6 კვარტალი, მე-3 კორპუსი, ქ. თბილისი 0154,  საქართველო.


ტელეფონები: ბინა 30.42.17;  877-422722; 877-515257.


ელ. ფოსტა:  murman.tsartsidze@tsu.ge;  lomi1965@ mail.ru   

სამსახურებრივი გამოცდილება

		თარიღი

		15.06.1989 წლიდან 02.01.1990 წლამდე



		დამქირავებლის დასახელება

		შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი



		დამქირავებლის მისამართი

		ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ.N223



		საქმიანობის სფერო

		სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა



		თანამდებობა

		ლაბორანტი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		სამეცნიერო-კვლევითი თემის შესრულება და კვლევის ძირითადი შედეგების პრაქტიკაში დანერგვა



		თარიღი

		02.01.1990 წლიდან 14.05.1990 წლამდე



		დამქირავებლის დასახელება

		შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი



		დამქირავებლის მისამართი

		ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ.N223



		საქმიანობის სფერო

		სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა



		თანამდებობა

		ეკონომისტი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		სამეცნიერო-კვლევითი თემის შესრულება და კვლევის ძირითადი შედეგების პრაქტიკაში დანერგვა



		თარიღი

		14.05.1990 წლიდან 03.06.1991 წლამდე



		დამქირავებლის დასახელება

		შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი



		დამქირავებლის მისამართი

		ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ.N223



		საქმიანობის სფერო

		სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა



		თანამდებობა

		II კატეგორიის ეკონომისტი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		სამეცნიერო-კვლევითი თემის შესრულება და კვლევის ძირითადი შედეგების პრაქტიკაში დანერგვა



		თარიღი

		03.06.1991 წლიდან 01.05.1992 წლამდე



		დამქირავებლის დასახელება

		შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი



		დამქირავებლის მისამართი

		ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ.N223



		საქმიანობის სფერო

		სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა



		თანამდებობა

		უმცროსი-მეცნიერ თანამშრომელი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		სამეცნიერო-კვლევითი თემის შესრულება და კვლევის ძირითადი შედეგების პრაქტიკაში დანერგვა



		თარიღი

		01.05.1992 წლიდან 15.01.1994 წლამდე



		დამქირავებლის დასახელება

		შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი



		დამქირავებლის მისამართი

		ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ.N223



		საქმიანობის სფერო

		სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა



		თანამდებობა

		მეცნიერ-თანამშრომელი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		სამეცნიერო-კვლევითი თემის შესრულება და კვლევის ძირითადი შედეგების პრაქტიკაში დანერგვა



		თარიღი

		15.01.1994 წლიდან 02.06.1994 წლამდე



		დამქირავებლის დასახელება

		შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი



		დამქირავებლის მისამართი

		ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ.N223



		საქმიანობის სფერო

		სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა



		თანამდებობა

		უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		სამეცნიერო-კვლევითი თემის შესრულება და კვლევის ძირითადი შედეგების პრაქტიკაში დანერგვა



		თარიღი

		02.06.1994 წლიდან 03.10.1996 წლამდე



		დამქირავებლის დასახელება

		ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამქირავებლის მისამართი

		ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.N2, X (მაღლივი) კორპუსი



		საქმიანობის სფერო

		სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა



		თანამდებობა

		სამრეწველო საწარმოს ეკონომიკისა და მართვის კათედრის დოცენტი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია, სემინარებისა და პრაქტიკული მეცადინეობის ჩატარება, სამეცნიერო საქმიანობა



		თარიღი

		03.10.1996 წლიდან 03.09.1999 წლამდე



		დამქირავებლის დასახელება

		მიხეილ ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამქირავებლის მისამართი

		რუსეთი, ქ. მოსკოვი, ლომონოსოვის პროსპექტი N1, უნივერსიტეტის N2 ჰუმანიტარული კორპუსი



		საქმიანობის სფერო

		სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა



		თანამდებობა

		ეკონომიკის ფაკულტეტის დოქტორანტი, მოწვეული პედაგოგი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობა, სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობა 



		თარიღი

		03.091999 წლიდან 01.06.2004 წლამდე



		დამქირავებლის დასახელება

		ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამქირავებლის მისამართი

		ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.N2, X (მაღლივი) კორპუსი



		საქმიანობის სფერო

		სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა



		თანამდებობა

		სამრეწველო საწარმოს ეკონომიკისა და მართვის კათედრის დოცენტი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია, სემინარებისა და პრაქტიკული მეცადინეობის ჩატარება, სამეცნიერო საქმიანობა



		თარიღი

		01.06.2004 წლიდან



		დამქირავებლის დასახელება

		ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამქირავებლის მისამართი

		ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.N2, X (მაღლივი) კორპუსი



		საქმიანობის სფერო

		სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა



		თანამდებობა

		მენეჯმენტისა და მეწარმეობის ეკონომიკის კათედრის პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია, სემინარებისა და პრაქტიკული მეცადინეობის ჩატარება, სამეცნიერო საქმიანობა



		თარიღი

		01.09.2006 წლიდან 31.03.2008 წლამდე



		დამქირავებლის დასახელება

		ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამქირავებლის მისამართი

		ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.N2, X (მაღლივი) კორპუსი



		საქმიანობის სფერო

		სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობა



		თანამდებობა

		ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია, სემინარებისა და პრაქტიკული მეცადინეობის ჩატარება, სამეცნიერო საქმიანობა



		თარიღი

		23.10.2006 წლიდან 21.03.2007 წლამდე



		დამქირავებლის დასახელება

		ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამქირავებლის მისამართი

		ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი .N1, I კორპუსი



		საქმიანობის სფერო

		საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობა



		თანამდებობა

		თსუ საფინანსო სამსახურის უფროსი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		უნივერსიტეტის სასწავლო, სამეცნიერო და საფინანსო საქმიანობის დაგეგმვის სამუშაოების კოორდინაცია. საქართველოს კანომდებლობისა და უნივერსიტეტის წესდების შესაბამისად უნივერსიტეტისა და მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფების ბიუჯეტის პროექტების მომზადება. ფინანსური რესურსების მართვა, სხვა საგეგმო და საფინანსო საქმიანობა.



		თარიღი

		18.04.2007 წლიდან 03.01.2008 წლამდე  



		დამქირავებლის დასახელება

		ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამქირავებლის მისამართი

		ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი .N1, I კორპუსი



		საქმიანობის სფერო

		საკადრო და საფინანსო-ეკონომიკური



		თანამდებობა

		კონსულტანტი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		საკადრო, საგეგმო და საფინანსო საქმიანობა



		თარიღი

		03.01.2008 წლიდან 12.03.2009 წლამდე  



		დამქირავებლის დასახელება

		ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამქირავებლის მისამართი

		ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი N1, I კორპუსი



		საქმიანობის სფერო

		მატერიალური რესურსების მართვა



		თანამდებობა

		საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული მატ.  ფასეულობების (არაფინანსური აქტივების),  მართვა და კონტროლი. 



		თარიღი

		12.03.2009 წლიდან დღემდე  



		დამქირავებლის დასახელება

		ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამქირავებლის მისამართი

		ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი N1, I კორპუსი



		საქმიანობის სფერო

		მატერიალური და საფინასო რესურსების მართვასთან დაკავშირებული პრობლემატური საკითხების გადაწყვეტა.



		თანამდებობა

		საფინანსო დეპარტამენტისა და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული მატერიალური ფასეულობების (არაფინანსური აქტივების) და ფინასური რესურსების მართვასა და კონტროლთან დაკავშირებით პრობლემატური საკითხების გადაწყვეტა. უნივერსიტეტის ბალანსზე რიცხული ქონების ინვენტარიზაციის, ამორტიზებული და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის სამუშაოთა კოორდინაცია. 



		თარიღი

		01.10.2009 წლიდან 01.08.2010 წლამდე  



		დამქირავებლის დასახელება

		ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამქირავებლის მისამართი

		ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი N1, I კორპუსი



		საქმიანობის სფერო

		პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობა



		თანამდებობა

		მოწვეული დოქტორი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია, სემინარებისა და პრაქტიკული მეცადინეობების ჩატარება, სამაგისტრო და საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, სამეცნიერო–კვლევითი სამუშაოების წარმოება, სტუდენტებთან კონსულტაციები და სხვა





წოდება, ხარისხი და გამოქვეყნებული შრომები

(დანართის სახით წარმოადგინეთ გამოქვეყნებული შრომების სია)

		სამეცნიერო ხარისხი

		ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი



		სამეცნიერო წოდება

		თსუ ასოცირებული პროფესორი



		შრომების რაოდენობა

		60 (იხ. დანართი-1)



		მათ შორის მონოგრაფია

		1



		მათ შორის ბროშურა ინგლისურ ენაზე

		1



		მათ შორის სახელმძღვანელო

		4 თანაავტორობით



		შრომების რაოდენობა ბოლო 10 წლის განმავლობასი

		40



		შრომების რაოდენობა რეფერირებად ჟურნალებში

		სულ-33. მათ შორის 20 ქართულ, ხოლო 13 უცხოურ ჟურნალებში (იხ. დანართი-2).



		პროფესიული პრემია ან სტიპენდია

		ვაჟა ფშაველას სახელობის სტიპენდია სტუდენტობის პერიოდში



		კვლევის ძირითადი სფერო და სამეცნიერო მიღწევები

		(იხ. დანართი-3 და სამეცნირო კვლევის კონცეფცია).





განათლება/ტრენინგი (დამადასტურებელი დოკუმენტები იხ. დანართი–4)

		თარიღი

		1982 წლიდან 1989 წლამდე



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		თსუ საინჟინრო ეკონომიკური ფაკულტეტის სტუდენტი



		სპეციალობა

		მანქანათმშენებლობის ეკონომიკა და მართვა



		დიპლომის/სერტიფიკატის N

		N069346



		კვალიფიკაცია

		ინჟინერ-ეკონომისტი



		თარიღი

		1989 წლიდან 1993 წლამდე



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		თსუ საინჟინრო ეკონომიკური ფაკულტეტის ასპირანტი



		სპეციალობა

		სამრეწველო საწარმოს ეკონომიკა და მართვა



		დიპლომის/სერტიფიკატის N

		ემკ N000203 დოცენტის N000296.



		კვალიფიკაცია

		ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი



		თარიღი

		1996 წლის იანვარ-მარტი



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		მიხეილ ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ბაზაზე მსოფლიო ბანკის სპეციალური სემინარი სოციალური პოლიტიკის სფეროში



		სპეციალობა

		სოციალური პოლიტიკა, პროგრამა, პროექტები



		დიპლომის/სერტიფიკატის N

		22.01.1996-02.03.1996წ. უნომრო



		კვალიფიკაცია

		მეჯერი სოციალურ სფეროში



		თარიღი

		1998 წლის იანვარ-აპრილი



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		მიხეილ ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტისსასწავლო-მეთოდური ცენტრის ბაზაზე აუდიტორების მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სპეციალური კურსები



		სპეციალობა

		აუდიტი, აღიცხვა, ფინანსები



		დიპლომის/სერტიფიკატის N

		N008174 11.04.1998წ.



		კვალიფიკაცია

		აუდიტორი ზოგადი აუდიტის სფეროში



		თარიღი

		1996 წლიდან 1999 წლამდე



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		მიხეილ ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის დოქტორანტურა



		სპეციალობა

		მიკროეკონომიკა, შრომის ეკონომიკა



		დიპლომის/სერტიფიკატის N

		N001431 05.2004წ.



		კვალიფიკაცია

		ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი



		თარიღი

		1999 წლის სექტემბერ-ოქტომბერი და პერიოდულად შემდგომ ყოველი 3 წლის განმავლობაში



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს მოსამზადებელი კურსები



		სპეციალობა

		აუდიტი, აღრიცხვა, ფინანსები



		დიპლომის/სერტიფიკატის N

		ზოგადი აუდიტი ზN5/104



		

		საბანკო აუდიტი სN5/105



		

		სადაზღვევო აუდიტი დN5/107



		

		საბირჟო აუდიტი ბN5/106



		კვალიფიკაცია

		აუდიტორი ზოგადი, საბანკო, სადაზღვევო და საბირჟო საქმიანობის სფეროში



		თარიღი

		2000 წლის სექტემბერ-დეკემბერი



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოება



		სპეციალობა

		ფინანსური აღრიცხვა



		დიპლომის/სერტიფიკატის N

		N104  29.12.2000წ.



		კვალიფიკაცია

		ფინანსური მენეჯერი



		თარიღი

		2003 წლის 05 ივლისიდან 11 ივლისამდე



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		ქონების შეფასების საერთაშორისო ინსტიტუტის სპეციალური კურსები



		სპეციალობა

		უძრავი ქონების შეფასების მეთოდიკა



		დიპლომის/სერტიფიკატის N

		11.06.2003წ. უნომრო



		კვალიფიკაცია

		ექსპერტი, უძრავი ქონების შეფასების დარგში



		თარიღი

		2005 წლის 25-28 თებერვალი



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		საქართველოს უძრავი ქონების ასოციაციის სემინარი



		სპეციალობა

		ეთიკის კოდექსი უძრავი ქონების შემფასებლებისათვის



		დიპლომის/სერტიფიკატის N

		25-28 თებერვალი, 2005წ. უნომრო.



		კვალიფიკაცია

		უძრავი ქონების შემფასებელი ექსპერტი





		თარიღი

		2007 წლის 18-23 ივნისი



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა კავშირი



		სპეციალობა

		სახელმწიფი ფინანსების სტატისტიკა 2001 -  საბიუჯეტო კლასიფიკაცია.



		დიპლომის/სერტიფიკატის N

		უნომრო, თან ერთვის



		კვალიფიკაცია

		ფინანსური მენეგერი საბიუჯეტო სექტორში





მონაწილეობა პროფესიული და არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობაში

		ორგანიზაციის დასახელება

		საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა საზოგადოება



		თარიღი

		2000 წლიდან დღემდე



		თქვენი როლი

		საზოგადოების გამგეობის თავმჯდომარე საზოგადოებრივ საწყისებზე



		ორგანიზაციის დასახელება

		“სიღარიბის დაძლევის პროგრამაზე” დამკვირვებელთა დამოუკიდებელი ქსელი. არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი “ჰორიზონტი”.



		თარიღი

		28.02.2002წ.



		თქვენი როლი

		“სიღარიბის დაძლევის პროგრამის” სრულყოფისა და სათა–ნადო რეკომენდაციების მიწოდების მიზნით სადისკუსიო მოხსენება თემაზე: “შრომის ბაზრისა და დასაქმების სახელმწიფო რეგულირების პოლიტიკა”.





მონაწილეობა კონფერენციებში, ექსპერიმენტში, ექსპედიციებში ბოლო 10 წლის განმავლობაში

		დასახელება და თარიღი

		28.02.2002წ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ფონდი “ჰორიზონტი”.



		მოხსენების სათაური

		შრომის ბაზრისა და დასაქმების სახელმწიფო რეგულირების პოლიტიკა



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		09.2003წ. დასაქმების სახელმწიფო სამსახური. უწყებათაშორისი სემინარი.



		მოხსენების სათაური

		ეროვნული შრომის ბაზრის ფორმირების თავისებურებანი საქართველოში



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		12.2003წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის                     პ. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნირო კონფერენცია



		მოხსენების სათაური

		სამუშაო ძალის ღირებულების განსაზღვრის მეთოდიკა



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		03.2004წ. საქართველოს სტრატეგიული კვლევისა და განვითარების ცენტრი



		მოხსენების სათაური

		ეფექტიანი დასაქმება-სიღარიბის დაძლევის მთავარი ფაქტორი



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი, წამყვანი





		დასახელება და თარიღი

		16.11.2004წ. დასაქმების სახელმწიფო სამსახური



		მოხსენების სათაური

		კომენტარები და წინადადებები ახალი შრომის კოდექსის სრულყოფისათვის



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		03.2005 წელი. საქართველოს ეკომომიკურ მეცნიერებათა აკადემია



		მოხსენების სათაური

		ეროვნული შრომის ბაზრის ფორმირების თავისებურებანი საქართველოში



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		03.2008წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მიგრაციის კვლევის ცენტრი



		მოხსენების სათაური

		ეროვნული შრომის ბაზრის ინფრასტრუქტურა და ფუნქციონირების თავისებურებები საქართველოში



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		12.2009 წელი. საქართველოს ეკომომიკურ მეცნიერებათა აკადემია



		მოხსენების სათაური

		შრომის ბაზრის ფუნქციონირების თავისებურებანი საქართველოში თანამედროვე გლობალური კრიზისის პირობებში



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი





მიღებული გრანტები ბოლო 10 წლის განმავლობაში

		გრანტის დასახელება

		სოციალური პრობლემების გადაწყვეტის მიმართულებები სახელმწიფო ჩარევის გარეშე



		დონორი ორგანიზაცია

		ევრაზიის ფონდი. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი CRRC



		თარიღი/ვადები

		2006 წლის მაისიდან 2007 წლის მარტამდე



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		კონსულტანტი



		გრანტის საერთო თანხა

		-



		გრანტის დასახელება

		



		დონორი ორგანიზაცია

		დანიის ლტოლვილთა საბჭო



		თარიღი/ვადები

		01.02.2010წ.–01.06.2010წ.



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		შემსრულებელი. დასამუშავებელი პრობლემა: საქართველოს

 შრომის ბაზრის ფუნქციონირების  თავისებურებანი 


თანამედროვე გლობალური კრიზისის პირობებში



		გრანტის საერთო თანხა

		8000 ევრო





სამეცნიერო ხელმძღვანელობა, ოპონირება

		რამდენი სადოქტორო დისერტაციის კონსულტანტი იყავით

		2



		რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ხელმძღვანელი იყავით

		1



		რამდენი სამაგისტრო ნაშრომის ხელმძღვანელი იყავით

		15 (იხ. დანართი–5)



		რამდენი სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი იყავით

		2



		რამდენი სადოქტორო დისერტაციის ექსპერტი იყავით

		2



		რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ოპონენტი იყავით

		3



		რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ექსპერტი იყავით

		2





სამეცნიერო საზოგადოებების (აკადემიების) სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგების, საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა

		რომელი სამეცნიერო საზოგადოებების (აკადემიების) წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი

		საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი



		

		სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა, პრაქტიკული წინადადებებისა და რეკომენდაციების მომზადება შრომის ბაზრისა და დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის სფეროში



		რომელი სამეცნიერო საბჭოს წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი

		გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი



		

		სამეცნიერო საბჭოს დებულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება და საბჭოს მუშაობაში აქტიური მონაწილეობა



		რომელი წიგნის/კრებულის რედაქტორი, რეცენზენტი ხართ

		ძნელაძე დ. დასაქმება, შრომა და მოსახლეობის სოციალური დაცვა-რეცენზენტი.



		

		შრომის ეკონომიკა. ავტორთა კოლექტივის მიერ გამოცემული სახელმძღვანელო-რეცენზენტი.



		

		პაიჭაძე ნ. ხომერიკი თ. ხვინთელიანი ბ. შიხაშვილი    გ. მენეჯმენტის საფუძვლები სახელმძღვანელო – რეცენზენტი.



		

		ღვედაშვილი ნ. ჯანდაცვის ეკონომიკა და მართვა. სახელმძღვანელო - რეცენზენტი.



		

		ღუდუშაური ზ. ფინასური მენეჯმენტი. სახელმძღვანელო, რეცენზენტი.



		

		პაიჭაძე ნ. ადამიანური რესურსების მართვა (ცნებებისა და განსაზღვრებათა ლექსიკონი) - რეცენზენტი.



		სტუდენტთა რომელი სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელი ხართ/იყავით

		საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო წრის თავმჯდომარე 



		რომელ სალექციო კურსებს კითხულობთ/კითხულობდით

		შრომის ეკონომიკა



		

		შრომის ეკონომიკა და ორგანიზაცია



		

		შრომის ბაზარი და შრომითი ურთიერთობების მართვა



		

		შრომითი პროცესების დაპროექტება



		

		სოციალური პოლიტიკა



		

		მენეჯერული ანალიზისა და კონტროლის საწარმოო სისტემები



		

		დასაქმებისა და შრომის ბაზრის რეგულირება



		

		ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება და მართვა 



		

		ფირმის სამეწარმეო პოტენციალი და კონკურენტუნარიანობა



		

		სოციალური დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა



		

		საერთაშორისო შრომის ბაზარი და საერთაშორისო მიგრაცია



		

		შრომის ბაზრის რეგულირება და მართვა



		

		პერსონალის მართვა



		

		ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი



		

		ფინასური მენეჯმენტი



		

		შრომის ბაზარი: ანალიზი, მეთოდოლოგია, მართვა



		

		შრომის ბაზრისა და დასაქმების პოლიტიკა



		

		საერთაშორისო  ბუღალტერია და გადასახადები



		

		ფინანსური აღრიცხვა



		საზღვარგარეთის რომელ უნივერსიტეტში ყოფილხართ მიწვეული და სალექციო კურსები წაგიკითხავთ

		მიხეილ ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. 
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სამეცნიერო მიღწევები:


· სტუდენტობის პერიოდში აქტიური სამეცნიერო საქმიანობისა და საფაკულტეტო, საუნივერსიტეტო, რესპუბლიკურ და საკავშირო სამეცნიერო კონფერენციებში გამარჯვებისათვის მიღებული აქვს სხვადასხვა ხარისხის დიპლომი და სიგელი.


· 1993 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და მიენიჭა ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი – “სამრეწველო საწარმოს ეკონომიკისა და მართვის” სპეციალობით.


· 1997 წელს მ. ცარციძე კონკურსის წესით ჩაირიცხა მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის დოქტორანტურაში, სადაც იგი ეწეოდა აქტიურ სამეცნიერო-კვლევით და პედაგოგიურ საქმიანობას.

· 2004 წლის თებერვალში წარმატებით დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და მიენიჭა ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხი;

· 2004 წლის 25 დეკემბრიდან იგი არჩეულია საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრად, აკადემიკოსად.

· შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომისა და წარმოების ორგანიზაციის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში (სადაც იგი შეთავსებით მუშაობდა უფროს მეცნიერ-თანამშრომლად, განყოფილების გამგის თანამდებობაზე) მისი ხელმძღვანელობითა და უშუალო მონაწილეობით შესრულებულია 14 სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომი.

· მ. ცარციძე არის 46 სამეცნირო პუბლიკაციის ავტორი საქართველოში და საღვარგარეთ. მათ შორისაა ერთი მონოგრაფია, ერთი ბროშურა ინგლისურ ენაზე და ოთხი სახელმძღვანელო ავტორთა კოლექტივთან თანამონაწილეობით. მონოგრაფია-“სამუშაო ძალის კვლავწარმოება და შრომის ანაზღაურება ეროვნული შრომის ბაზრის ფორმირების პროცესში”, საერთაშორისო გაცვლის წესით დაგზავნილია 24 სხვადასხვა ქვეყნის სამეცნირო ბიბლიოთეკაში, რეფერირებულია და ჩართულია რეფერირებულ გამოცემათა სიაში რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სრულიად რუსეთის სამეცნიერო და ტექნიკური ინფორმაციის ინსტიტუტის (ინიონი) მიერ.

· მ. ცარციძეს არაერთგზის აქვს მონაწილეობა მიღებული მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის, შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ სემინარებსა და საერთაშორისო კონფერენციებზე.

· მ. ცარციძის მიერ მიღებული კვლევის შედეგები და მის მიერ დამუშავებული-“მასობრივი უმუშევრობის დაძლევისა და მოსახლეობის ეფექტიანი დასაქმების უზრუნველყოფის კონცეპტუალური მიმართულებები” გამოყენებულია შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და დასაქმების სახელმწიფო სამსახურის მიერ დასაქმების რეგიონული, დარგობრივი პროგრამების დამუშავებისას და დასაქმების სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრისას.

· მეცნიერული კვლევის შედეგები ასევე ასასხულია “უმუშევართა სოციალური დაცვისა და დასაქმების ხელშეწყობის” და “მინიმალური ხელფასისა და საარსებო მინიმუმის თანაფარდობის გაუმჯობესების 2002-2005 წლების” სახელმწიფო პროგრამებში.

      (დამადასტურებელი დოკუმენტები თან ერთვის, გვ. 18.19.20). 


სამომავლო მუშაობის გეგმა:


მ. ცარციძე დღესაც განაგრძობს აქტიურ სამეცნიერო მუშაობას საქართველოს შრომის ბაზრის ფუნქციონირებასა და საერთოდ სოციალურ-შრომითი ურთიერთობების სფეროსთან დაკავშირებულ აქტუალურ პრობლემებზე. სამომავლოდ სამეცნიერო კვლევების შესახებ დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია 2010-2013 წლების სამეცნიერო კვლევის კონცეფციაში.

ბოლო 5 წლის განმავლობაში სამაგისტრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა

		#

		წელი

		სამაგისტრო ნაშრომის თემა

		მაგისტრანტის სახელი და გვარი



		1

		2003

		სოციალური დაზღვევის სისტემა და მისი განვითარების მიმართულებები საქართველოში 

		ბესიკ ჩუბინიძე



		2

		2004

		შრომის საერთაშორისო ბაზარი და მიგრაცია 

		თეონა ქორიძე



		3

		2004

		სამუშაო ძალის ხარისხი და პროფესიული განათლების სისტემა საქართველოში

		თეიმურაზ კორშია



		4

		2004

		უცხოური ინვესტიციები და საინვესტიციო პოლიტიკის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში

		ნათია გულუა



		5

		2004

		მცირე და საშუალო ბიზნესის ეფექტიანობა და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში 

		მაია იმერლიშვილი



		6

		2005

		შრომის ბაზრის ფორმირება და დასაქმების თავისებურებები საქართველოში

		ნაირა საბაძე





		7

		2005

		ინვესტიციები ადამიანურ კაპიტალში და მისი ეფექტიანობა 

		ნინო მათურელი



		8

		2006

		საპენსიო სისტემის რეფორმის მიმართულებები საქართველოში 

		რამაზ ობოლაძე



		9

		2006

		ხელფასის ორგანიზაციის თანამედროვე სისტემები და შრომის მოტივაცია სამრეწველო ფირმებში 

		ირმა ტყემალაძე





		10

		2006

		საწარმოო პერსონალის მართვის სისტემა და მისი ეფექტიანობა სამრეწველო ფირმაში

		სოფიო აფშილავა



		11

		2006

		შრომის ბაზრის ფორმირების თანამედროვე მდგომარეობა, ინფრასტრუქტურა და კონიუნქტურა საქართველოში

		თამარ ჩაჩანიძე



		12

		2007

		უმუშევრობის დაძლევის გზები საქართველოში

		მაია ნადირაძე



		13

		2007

		უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის ძირითადი ამოცანები საქართველოში

		ლალი დავითაშვილი



		14

		2008




		ინვესტიციები ადამიანურ კაპიტალში და მისი ეფექტიანობა

		ნინო მოსია



		15

		2008

		სოციალური დაზღვევის სისტემის რეფორმირების მიმართულებები საქართველიში

		გიორგი ბეროშვილი





