
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

CV  
1. პერსონალური ინფორმაცია   

  

სახელი  დავით  

გვარი  ჩახვაშვილი  

ელ. ფოსტა  davit.chakhvashvili@seu.edu.ge  

  

2. პოზიცია და მიმართულება: 

 

3. აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი   

 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.   

  

მიმართულება / სპეციალობა  ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი  

ჩარიცხვის წელი  2005  

დისერტაციის დაცვის წელი  2008  

მინიჭებული კვალიფიკაცია  ეკონომიკის დოქტორი  

სადისერტაციო თემის სათაური  
სამეწარმეო საქმიანობის საფინანსო უზრუნველყოფის 

სახელმწიფოებრივი რეგულირება საბაზრო მეურნეობის 

პირობებში.  

ნაშრომის ხელმძღვანელი  პროფ. კარლო ღურწკაია  

  

  

4. სხვა განათლება  

 

I   

თანამდებობა: 
 

პროფესორი 

მიმართულება: მენეჯმენტი 
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უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.    

ფაკულტეტი / სპეციალობა  
ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი  

საბანკო საქმის მენეჯმენტი  
 

ჩარიცხვის და დამთავრების წლები  
დაწყება (წწ)  დასრულება (წწ)   

1998  2001   

მინიჭებული კვალიფიკაცია    ეკონომისტი   

II   

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება  
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი   

ფაკულტეტი / სპეციალობა  
ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი  

სამართალმცოდნეობა.  
 

ჩარიცხვის/დამთავრების წლები  დაწყება (წწ)  დასრულება (წწ)   

2002   2005  

მინიჭებული კვალიფიკაცია    იურისტი   

  

  

5. პროფესიული გამოცდილება   
 

თარიღი (თთ/წწ)  
დამსაქმებელი  

პოზიცია / სამსახურებრივი 

მოვალეობანი  -დან  -მდე  

2018  

  

დღემდე  სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა 

და ფინანსები“  
მთავარი რედაქტორი  

2018  

  

დღემდე  შპს „ეკონომიკის კვლევის და 

განვითარების ინსტიტუტი“  
თანადამფუძნებელი  

2008 დღემდე  შპს „რეინი“  თანადამფუძნებელი  

2008  

  

2010  ყოველკვირეული გაზეთი „კვირის 

პალიტრა“ (დანართი -  
„ეკონომიკური პალიტრა“)   

კორესპონდენტი  

2005  

  

2005  შეფასებისა და გამოცდების 

ეროვნული ცენტრი  
პროექტის კორდინატორი  

                  

6. სამეცნიერო-პედაგოგიური  

  

თარიღი (თთ/წწ)  დაწესებულების დასახელება  სასწავლო კურსი /კვლევითი 

პროექტი  
სწავლების  
საფეხური  -დან  -მდე  
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2018  დღემდე  საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი (ბიზნესის 

მართვის ფაკულტეტი)  

მენეჯმენტის საფუძვლები, 

ლიდერობა და გუნდის მართვა, 

ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტის საფუძვლები, 

ადამიანური რესურსების 

მართვა (თეორია და პრაქტიკა)  

ბაკალავრიატი/ 

მაგისტრატურა  

2010  2018  საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი (ბიზნესის 

მართვის ფაკულტეტი)  

მენეჯმენტის საფუძვლები, 

ლიდერობა და გუნდის მართვა, 

ადამიანური რესურსების 

მენეჯმენტის საფუძვლები, 

ადამიანური რესურსების 

მართვა (თეორია და პრაქტიკა)  

ბაკალავრიატი/ 

მაგისტრატურა  

2010  2013  საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. 

(ბიზნესინჟინერინგის 

ფაკულტეტი)  

ეკონომიკური თეორიის 

საფუძვლები. ეკონომიკის 

პრინციპები. ბიზნესის 

საფუძვლები. მაკროეკონომიკა. 

სტრატეგიული მენეჯმენტი. 

ოპერაციათა მენეჯმენტი.  

ბაკალავრიატი/ 

მაგისტრატურა  

2009  
  

2010  საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. 

(ჰუმანიტარულტექნიკური 

ფაკულტეტი)  

ეკონომიკური თეორიის 

საფუძვლები. ეკონომიკის 

პრინციპები. ბიზნესის 

საფუძვლები. მაკროეკონომიკა. 

სტრატეგიული მენეჯმენტი.  

ბაკალავრიატი  

   ოპერაციათა მენეჯმენტი.   

2002  
  

2009  საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი. (ინფორმატიკისა 

და მართვის სისტემების 

ფაკულტეტი)  

ეკონომიკური თეორიის 

საფუძვლები. ბიზნესის 

საფუძვლები. მაკროეკონომიკა. 

მენეჯმენტის საფუძვლები.  

ბაკალავრიატი  

  

7. სამეცნიერო პუბლიკაციები   

  

თარიღი  ნაშრომის სათაური  ჟურნალის დასახელება  გამომცემლობა  

2020  
მენეჯმენტის მოდელების ანალიზი  

„ეკონომიკა და ფინანსები“  
(ISSN – 2587 - 5000) #3  

გამომცემლობა „დანი“  

2020  ახალი პროდუქტის განვითარების პროცესი 

და ონლაინ პლატფორმების როლი მის 

წარმატებით დანერგვაში  

„ეკონომიკა და ფინანსები“  
(ISSN – 2587 - 5000) #1  

გამომცემლობა „დანი“  

2020  ინტერნეტ მარკეტინგის როლი ბიზნესში და 

მისი განვითარება საქართველოშიც  
„ეკონომიკა და ფინანსები“  
(ISSN – 2587 - 5000) #1  

გამომცემლობა „დანი“  

2019  თანამედროვე HR მენეჯერის აქტუალური 

მიზნები და ამოანები  
„SEU მეცნიერება“ (ISNN  
1987-8591)  #7  

გამომცემლობა 

„ფორმა“  

2019  
  

სოციალური მედიის როლი ბიზნესში და 

ზოგადი ტენდენციები საქართველოში  
„ეკონომიკა და ფინანსები“  
(ISSN – 2587 - 5000) #4  

გამომცემლობა „დანი“  

2019  ქართულ ბიზნეს ორგანიზაციების მენეჯერების 

არაეფექტური სამოტივაციო პროგრამები  
„ეკონომიკა და ფინანსები“  
(ISSN – 2587 - 5000) #4  

გამომცემლობა „დანი“  

2019  საქართველოს კომერციული ბანკების საკრედიტო 

პოტენციალის ანალიზი  
„ეკონომიკა და ფინანსები“  
(ISSN – 2587 - 5000) #3  

გამომცემლობა „დანი“  

2019  ხელმძღვანელობის ქცევისა და მართვის 

ფსიქოლოგიის გავლენა თანამედროვე 

ორგანიზაციის მენეჯმენტზე  

„ეკონომიკა და ფინანსები“  
(ISSN – 2587 - 5000) #3  

გამომცემლობა „დანი“  
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2019  ოფშორული პროგრამირება როგორც ბიზნესი 

მართვის საშუალება და მისი განვითარების 

პერსპექტივები საქართველოში  

„ეკონომიკა და ფინანსები“  
(ISSN – 2587 - 5000) #2  

გამომცემლობა „დანი“  

2019  ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირების 

ალტერნატიული მოდელები და მისი გამოყენების 

სპეციფიკა საქართველოში  

„ეკონომიკა და ფინანსები“  
(ISSN – 2587 - 5000) #4  

გამომცემლობა „დანი“  

2018  ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების კორეული 

მოდელის თავისებურებები  
„ეკონომიკა და ფინანსები“  
(ISSN – 2587 - 5000) #4  

გამომცემლობა „დანი“  

2018  ულტრა-პრემიალური პროდუქცია და მისი ადგილი 

თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

ბაზარზე  

„ეკონომიკა და ფინანსები“  
(ISSN – 2587 - 5000) #3  

გამომცემლობა „დანი“  

2018  აუთსორსინგის განვითარების პერსპექტივები, 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების ბაზრარზე  
„ეკონომიკა და ფინანსები“  
(ISSN – 2587 - 5000) #2  

გამომცემლობა „დანი“  

2018  პერსონალის მოტივაციის ეფექტური სისტემები 

მომსახურეობის სფეროში  
„SEU მეცნიერება“ (ISNN  
1987-8591)  #6  

გამომცემლობა 

„ფორმა“  

2017  პედაგოგი ლიდერი ინფორმაციულ-ტექნოლოგიურ 

საზოგადოებაში  
„SEU მეცნიერება“ (ISNN  
1987-8591)  #5  

გამომცემლობა 

„ფორმა“  

2016  ფუნქციონალური და სტრუქტურული მიდგომის 

ინსტრუმენტები თანამედროვე მენეჯმენტში  
„SEU მეცნიერება“ (ISNN  
1987-8591)  #4  

გამომცემლობა 

„ფორმა“  

2015  მართველობითი გადაწყვეტილების მიღების 

პრობლემები არასტაბილურ  გარემოში  
„SEU მეცნიერება“ (ISNN  
1987-8591)  #3  

გამომცემლობა 

„ფორმა“  

  

  

8. სხვა სახის აქტივობა  

 

N  აქტივობის დასახელება და აღწერა  

1  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მეცნიერება და პრაქტიკა განვითარებისთვის - ბაქო 

2020. საორგანიზაციო კომიტეტის თავჯდომარე.   

2  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია SEU ISC 2019. სარედაქციო კომიტეტის წევრი.  
მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა;  

3  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მეცნიერება და პრაქტიკა განვითარებისთვის - რიგა 

2019“. საორგანიზაციო კომიტეტის თავჯდომარე.   

4  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მეცნიერება და პრაქტიკა განვითარებისთვის - ბაქო 

2019. საორგანიზაციო კომიტეტის თავჯდომარე.   

5  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მეცნიერება და პრაქტიკა განვითარებისთვის - ქარელი 

2019. საორგანიზაციო კომიტეტის თავჯდომარე.   

  
6  

პროექტი «პროფესიული ასოციაციების ჩამოყალიბებისა და განვითარების ხელშეწყობა“. 

მასტერკლასები და ტრეინინგები თემებზე: ეფექტური პრეზენტაციისა და კომუნიკაციის უნარები. 

(2016)  

  
7  

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი – სწავლების 

თანამედროვე მეთოდოლოგიის ზოგადი კურსი.  

 


