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განათლება 1982 – 1987w.w. 

 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტეტი, 

სპეციალობა-მანქანათმშენებლობის ეკონომიკა და მართვა 

 დიპლომი HB #063989 
 

 

1990-1994 წწ. 

თსუ-ს საინჟინრო- ეკონომიკის ფაკულტეტი 

მანქანათმშენებლობის ეკონომიკა და მართვა 

კრებსითი უწყისი მინიმუმის გამოცდების ჩაბარების 

შესახებ. 22.11.2005 წ. #326. 
 

12. 11. 2008 წ. 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

ეკონომიკა 

დიპლომი 

აკადემიური დოქტორი 

 

 

საერთაშორისო და 

ადგილობრივ 

ტრეინინგებში 

მონაწილეობა 

 

 თბილისი 30 მარტი – 4 აპრილი, 2009 წ. 

 ციურიხის უნივერსიტეტი – თსუ, საერთაშორისო 

სერთიფიცირებული ტრეინინგი 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eეკონომიკური დისციპლინების სწავლების ინოვაციური 

მეთოდები უმაღლეს სასწავლებლებში/ევროპული 

უნივერსიტეტების გამოცდილება. 
 
 

2008 წლის 18 მაისი – 18 ივნისი / თბილისი (საქართველო) 
 

საბანკო სწავლების ცენტრი 

mailto:niniparesashvili@mail.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

სამეცნიერო ხარისხი, 

წოდება 
 
 

საბანკო სფეროს მენეჯმენტი და მარკეტინგი 
 

2008 წლის მაისი / თბილისი (საქართველო) 

თეუსუ 

ბიზნეს გეგმის შედგენა 
 
 

2007 წლის 25 ივნისი – 19 ივლისი / თბილისი 

(საქართველო) 
 

საქართველოს ბანკების ასოციაცია 

საბანკო სფეროს მენეჯმენტი და მართვა 
 
 

2004 წლის  დეკემბერი _ 2005 წლის თებერვალი / 

თბილისი (საქართველო 

შპს მოწესრიგებული ბუღალტრული აღრიცხვა (ბაფი 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა 

და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი ორთვიანი კურსი 
 

2003 წლის 02 თებერვალი _ 07 მარტი / თბილისი 

(საქართველო) 
 

საერთაშორისო სასწავლო ცენტრი ,,ILC~ 

კომპიუტერული პროგრამების შესწავლა 
 

 მეცნიერებათა კანდიდატი, ეკონომიკის აკადემიური 

დოქტორი ასისტენტ პროფესორი  
 

პროფესიული                                                  

გამოცდილება 

          2008 წლიდან დღემდე 

ივჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნუნივერსიტეტი 

თბილისი, უნივერსიტეტის ქ.¹2 

  ასისტენტ პროფესორი პარალელურად: 

 

2006 წლიდან დღემდე  

წლამდე თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი 
 

01. 09.1993-დან 01.09.2006-მდე 

თსუ-ს მენეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრა  

მასწავლებელი 

21.11.1990-დან 01.09.1993-მდე 

თსუ-ს მართვის საფუძვლებისა და სამრეწველო 

საწარმოთა ეკონომიკისა და ორგანიზაციის კათედრა 

ლაბორანტი 

03.08.1990-დან 07.12.1990-მდე 



საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო ბიურო ,,დიზაინპროექტი” 

მთავარი ეკონომისტი 
 

07.12.1988-დან 03.08.1990-მდე 

თბილისის ლენინის რაი-საბჭოს აღმასკომი 

საგეგმო-საწარმოო განყოფილების ეკონომისტი 

18.09.1987-დან 07.12.1988-მდე 

თბილისის ლენინის რაი-საბჭოს აღმასკომი 

თბილისი, ც. დადიანის ქუჩა #22 
samecniero-teqnikuri progresis marTvis seqtoris 
ufrosi 

სამეცნიერო შრომები     50 სამეცნიერო ნაშრომი  

ბოლო   3 წლის განმავლობაში: 43 ნაშრომი. 

მ.მმ.შ. 1 მონოგრაფია, 4 სახელმძღვანელო, ერთი  

სა სალექციო კურსი, 3 დამხმარე სახელმძღვანელო,  

მზმომზადებულია პრაქტიკული მენეჯმენტის  

ე  ელექტრონული ვერსია.  

 

მაგისტრანტებისა და 

დოქტორანტების 

ხელმძღვანელობა,  

დისერტაციის ოპონირება 

3 მაგისტრანტის ხელმძღვანელი  (2010 წ.) 

 დ  
 

საერთაშორისო 

კონფერენციებში 

მონაწილეობა (უკანასკნელი 

5 წლის განმავლობაში) 

A18 საერთაშორისო და რესპუბლიკური კონფერენციის 

მონაწილე 
 
 

თსუ-ს სტუდენტთა 

საუნივერსიტეტთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის 

საორგანიზაციო 

კომიტეტის წევრი 

თსუ, 2010 წლის 17 აპრილი 

თსუ, 2009 წლის 17 მაისი 
 

წიგნის/კრებულის 

რედაქტორი,  

რეცენზენტი                              

  2  სახელმძღვანელოს და სალექციო კურსის რეცენზენტი  
 

ენების ცოდნა                            მშობლიური ენა-ქართული ენა. 

რუსული ენა (კარგად) 

ინგლისური (დამაკმაყოფილებლად) 
 
 



 

 

 

                                                                                      
                               

                                                                          

                   

 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kკომპიუტერული 

პროგრამების (საოფისე, 

გრაფიკული და სხვა) 

ცოდნა 
 

Ms-Windows, 

Ms-Word, 

Ms- Excel 

Poverprint 

ოჯახური მდგომარეობა                 დაოჯახებული, ორი შვილი 

შვილი-ეძგვერაძე თეონა  128 საჯარო სკოლის VI კლ. 

მოსწავლე; 

შვილი –ეძგვერაძე ანი    128 საჯარო სკოლის V კლასის 

მოსწავლე 

ჰობი  მოგზაურობა, მუსიკა. 
 



დანართი 2 

ნინო ფარესაშვილის მიერ გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები: 

წიგნები, სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები და სტატიები. 

M 

მონოგრაფია 

1. ,,შრომის ბაზრის ფუნქციონირების სრულყოფის ძირითადი   მიმართულებები 

საქართველოში’’, გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, 2010 წ.  

 

სახელმძღვანელო 
1. სახელმძღვანელო ,,პროექტების მენეჯმენტი", გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, 

2008 წ. (თანაავტორი); 

2. სახელმძღვანელო ,,ორგანიზაციული ქცევა’’, I ნაწილი, გამომცემლობა     

,,უნივერსალი’’, 2010 წ.  

3. სახელმძღვანელო ,,ორგანიზაციული ქცევა’’, II ნაწილი, გამომცემლობა 

,,უნივერსალი’’, 2010 წ.  

 

დამხმარე სახელმძღვანელო 
1. დამხმარე სახელმძღვანელო ,,პრაქტიკული მენეჯმენტი", გამომცემლობა 

,,უნივერსალი’’, 2008 წ., (თანაავტორი). 

2. დამხმარე სახელმძღვანელო ,,პროექტების მართვა", გამომცემლობა 

,,უნივერსალი’’, 2008 წ., (თანაავტორი). 

3. ,,ანტიკრიზისული მენეჯმენტი’’, გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, 2010 წ. 

 

ლექციების კურსი 

1. ,,ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი”, გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’,  2009წ. 

 

სტატიები 

1. ,,უმუშევრობის თანამედროვე მდგომარეობა და ტენდენციები საქართველოში", 

ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა", #5, 2005 w. 

2. ,,დასაქმების სახელმწიფო რეგულირების უცხოური გამოცდილება და 

პრობლემათა გადაჭრის გზები საქართველოში", ჟურნალი ,,საქართველოს 

ეკონომიკა", #11, 2005 w. 

3. ,,შრომის ბაზრის თავისებურებები და მისი რეგულირება", ჟურნალი 

,,ეკონომიკა", #2, 2006 w. 

4. “საქართველოს უმუშევრობის რეგულირების მეთოდოლოგიური და 

ორგანიზაციული საკითხები”, ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა”, #4, 2007 w.  



5. ,,საინვესტიციო საქმიანობის ძირითადი ტენდენციები რეგიონში: 

საზღვარგარეთის გამოცდილება და საქართველოს რეალობა (შიდა ქართლის 

მაგალითზე) ", ჟურნალი ,,კომერსანტი", @#1(2), 2007 w.  

6. ,,უმუშევრობა და მისი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები საქართველოში”, 

ჟურნალი “ეკონომიკა”, #3-4, 2007 w. 

7. “საქმიანობის სფეროს შერჩევა საგარეო ბაზრებზე”, ჟურნალი “საქართველოს 

ეკონომიკა”, #4, 2008 w.  

8. “დასაქმების პოლიტიკა, როგორც სოციალური პოლიტიკის კომპონენტი”, 

ჟურნალი “საქართველოს ეკონომიკა”, #5, 2008 w. 

9. ,,ადამიან-კაპიტალის კონცეფციის განვითარება გლობალიზაციის პირობებში", 

ჟურნალი ,,ეკონომიკა და ბიზნესი", #6, 2008w. 

10. ,,გლობალიზაცია და საერთაშორისო შრომის ბაზარი", ჟურნალი 

,,საქართველოს ეკონომიკა", #9, 2008 w. 

11. ,,ბიზნესის რეალური ღირებულების განსაზღვრა”, ჟურნალი ,,ეკონომიკა’’, 
#5_6, 2009 w. 

12. ,,მენეჯმენტი მუდმივი ცვლილებების პირობებში”, ჟურნალი ,,ეკონომიკა”, #7, 
2009 w. 

13. ,,მსოფლიო ეკონომიკის თანამედროვე პრობლემები’’, ჟურნალი ,,ეკონომიკა და       

ბიზნესი’’, #01—02, 2010 w. 
14. ,,Статистический анализ  инвестиционной политики  Грузии  на фоне всемирного 

финансового кризиса’’, ყაზახეთი, ასტანის ევრაზიის ნაციონალურ უნივერსიტეტში 
#6,  2010. 
15. ,,О некоторих вопросах изучения занятости в Грузии’’ , Ереван,  Ж. 

,,Информационные технологии в упровлении’’, #5,  2010.  
16. ,,ფირმათაშორისი საწარმოო კოოპერაციების ფორმები და ამოცანები’’,  
ჟურნალი ,,ეკონომიკა’’, #3_6, 2010 weli. 

17. ,,ინტელექტუალური კაპიტალის მართვის თავისებურებები’’, ჟურნალი 

,,ეკონომიკა’’, #3_6, 2010 წელი. 

 

 

სამეცნიერო კონფერენციებიK 

1. “მომგებიანი პროექტი _ წარმატებული ბიზნესის საწინდარი”. საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციაზე თემაზე:   ,,ბიზნესი და საყოველთაო 

კეთილდღეობა’’, თსუ, 2008 წ.  

2. “შრომის ბაზრის სტრუქტურული ცვლილებები გლობალიზაციის პირობებში”. 

საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენციაზე თემაზე: ,,ბიზნესი და საყოველთაო 
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