სახელი, გვარი

სილაგაძე დალი

დაბადების თარიღი: 03. 03. 1950
ტელ: 599 77 57 79
577 19 79 26
26 43 40

01.09.2015 წ. დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული
პროფესორი.
2011 წელი 31 აგვისტო აკადემიური საბჭოს დადგენილება #3 (1/12) სსპი აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო უნივერსაიტეტის ეკონომიკის და ბიზნესის მართვის
დეპარტამენტის ტურიზმის და აგრობიზნესის მიმართულება (ქვემიმართულება
აგრობიზნესი) ასოცირებული პროფესორი.
2011 წელი 01 იანვარი საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ეკონომიკის და
ბიზნესის მართვის დეპარტამენტის ტურიზმის და აგრობიზნესის მიმართულების
სპეციალისტი.
29.09.2009 ბრძანება 377

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი.

ბიზნესისი

მართვისა

დეპარტამენტი.

ასოცირებული

და

პროფესორი.

პროგრამების ხელმძღვანელი.
2009-2010 წლებში საქართველოს

ინფორმაციული
საბაკალავრო

სუბტროპიკული

ტექნოლოგიების
და

სამაგისტრო

მეურნეობის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი.
2009- 2013

წლებში

ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ქუთაისის

განყოფილება, მოწვეული პროფესორი
2009 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: "მცირე ბიზნესის ეკონომიკური
ეფექტიანობა და განვითარების პერსპექტივები იმერეთის მაგალითზე".
2008-2010 წლებში

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი,საუნივერსიტეტო გაზეთის ''ალიონის'' რედაქტორის მოადგილე
2006 წელს საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
ასისტენტ პროფესორი სუბტროპიკული ნეურნეობის, ეკონომიკისა ტურიზმის
ფაკულტეტის საბჭოს წევრი.
2003-2010 წლებში
კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი ''სოხუმი'' ,ტრენერი,
[კონფლიქტოლოგია, მცირე ბიზნესი]
1989-2006წლებში საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი,უფროსი
მასწავლებელი

1

1988-1989

წლებში

საქართველოს

სუბტროპიკული

მეურნეობის

ინსტიტუტი,

მეურნეობის

ინსტიტუტი,

ეკონომიკის კათედრის უფროსი ლაბორანტი
1979-1988 წლებში საქართველოს
ეკონომიკის კათედრა,ლაბორანტი.

სუბტროპიკული

1979-1988 წლებში ბრძანებით ვკითხულობდი ლექციებს 240 აკ/საათი,რომელიც
მეთვლებოდა პედაგოგიურ სტაჟში.
1975-1979 წლებში სოხუმის რაიონის მთავარი ეკონომისტი. გაზეთ "საბჭოთა
აფხაზეთის"(შემდგომში "აფხაზეთის ხმა")შტატგარეშე კორესპონდეტი.
1975 წელს დაამთავრა საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო
ინსტიტუტი.
სამეცნიერო ინტერესების სფერო

აგრობიზნესი, წარმოების ეკონომიკა და ორგანიზაცია, სოფლის მეურნეობის
საფუძვლები,ფერმერული მეურნეობის ორგანიზაცია და მართვა, სასოფლოსამეურნეო სტატისტიკა, ეკონომიკური ანალიზი.
სამეცნიერო შრომების სია
1. მევენახეობის რეაბილიტაციის საკითხები ცაგერის რაიონში. აგრარული
მეცნიერების პრობლემები სამეცნიერო შრომათა კრებული XXIII თბილისი
2003.
2. ბიზნესის არსი და მნიშვნელობა საბაზრო ურთიერთობათა
საქართველოს მეცნიერებათა

აკადემიის

სისიტემაში.

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის

შრომები ტ.XIII თბილისი 2005.
3. მცირე ბიზნესის მენეჯმენტი

საქართველოს მეცნიერებათა

აკადემიის

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის შრომები ტ.XIII თბილისი 2005.
4. სოფლის მეურნეობის საწარმოო პოტენციალის გამოყენების დონე ტყიბულის
რაიონში

საქართველოს მეცნიერებათა

აკადემიის ქუთაისის სამეცნიერო

ცენტრის შრომები ტ.XIII თბილისი 2005
5. მცირე ბიზნესის და მეწარმეობის განვიტარება შ.პ.ს. ,,ქვიტირის” მაგალითზე
საქართველოს მეცნიერებათა

აკადემიის

ქუთაისი

სამეცნიერო ცენტრის

შრომები ტ.XII თბილისი 2005
6. Отрасневая струк тура селъского хозяйства Имерети. Аграрная наука Научотеоретический и производственный журнал 11, 2005 М
7. მცირე საწარმოთა

[მცირე ბიზნესის] განვითარება,საქართველოს

სოფლის

მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე 20 ტ. თბ. 2007 გვ. 454-456
8. ფერმერული და სხვა ტიპის სასოფლო–სამეურნეო საწარმოების მენეჯმენტის
ოპტიმიზირებული

მოდელები.

სუბტროპიკული

ზონის

დარგების

პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. ქუთაისი, 2010 გვ.178–181
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9. მარცვეუის წარმოების გაზრდის რეზერვები იმერთში. სუბტროპიკული ზონის
დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. ქუთაისი, 2010 გვ. 181-184
10. სამეწარმეო სფეროს ძირითადი ეკონომიკური მაჩვენებლების ანალიზი.
ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ნოვაცია"
N8 2011.გვ.149-154
11. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ სოფლის მეურნეობის დაფინანსება.
ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრი პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ნოვაცია"
N8 2011.გვ 46-50
12. მცირე ბიზნესის ეკონომიკური ეფექტიანობა და განვითარების პერსპექტივები
იმერეთის მაგალითზე – მონოგრაფია. ქუთაისი 2009. 1–100
13. ფერმერული

მეურნეობის

ფუნქციონირების

ფაქტორები

და

პირობები;

სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ეკონომიკური პროფილი“ #10, 2012 წ
გვ.52-57
14. აგრარული პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები, ჟურნალი „ნოვაცია“
2013 წ
15. ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების ღონისძიებები და მათი რეალიზაციის გზები,
სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი ეკონომიკური პროფილი, #12, 2013 წლის
მაისი
16. კოოპერატივები

აგრობიზნესში

-

სამეცნიერო

პრაქტიკული

ჟურნალი

ეკონომიკური პროფილი, #13, 2013 წლის დეკემბერი
17. აგრარული პროდუქციის წარმოების ეკონომიკურ ეფექტიანობაზე მოქმედი
ფაქტორები.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
მოამბე.N 33 თბ.2014 გვ.255-258
18. გარემოს დაცვა და მისი შემდგომი გაჯანსაღების ღონისძიებები.საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე N33 თბ.2014გვ.219-221
19. აგრობიზნესის

საწარმოთა

რაციონალური

გაძღოლის

საფუძვლები.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის
მოამბე N33 თბ.2014 გვ.259-262
20. მცირე

და

საშუალო

მეთოდოლოგიური

და

ბიზნესის

ხელშეწყობა.საერთაშორისო

პრაქტიკული,ყოველკვარტალური

სამეცნიერო

რეფერირებადი

ჟურნალი აგრარულ-ეკონომიკური მეცნიერება და ტექნოლოგიები N3 თბ.2014
გვ.6-11
21. აგრარული სექტორი საქართველოს ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი სფეროაქუთაისის

სამეცნიერო

ცენტრის

პერიოდული

სამეცნიერო

ჟურნალი“ნოვაცია“2015
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22. მოაგვარებს თუ არა სასოფლო-სამეურნეო კოპერატივები ფერმერების წინაშე
მდგარ

პრობლემებს--ქუთაისის

სამეცნიერო

ცენტრის

პერიოდული

სამეცნიერო ჟურნალი“ნოვაცია“2015
23. მეფრინველეობა

სოფლის

მეურნეობის

უმთავრესი

ქვედარგი-ქუთაისის

სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი“ნოვაცია“ 17 2016
გვ.92-97
24. რეგულაციები სასოფლო სამეურნეო მიწების გაყიდვასთან დაკავშირებითქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი“ნოვაცია“
17 2016 გვ. 97-103
25. საინფორმაციო-საკონსულტაციო

სამსახურების

მხარდაჭერა

რეგიონის

ფერმერებს-პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი აგროNEVS, #2 2016 გვ.169-176
26. გარემოს ეკონომიკური და სოციალური მდგრადობა-პერიოდული სამეცნიერო
ჟურნალი აგროNEVS 2017
27. სოფლის მეურნეობის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი და მისი
განვითარების ტენდენციების გამოვლენა- ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი“ნოვაცია“ 2017
გამოშვებული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
მონოგრაფია მცირე ბიზნესის ეკონომიკური ეფექტიანობა და განვითარების
პერსპექტივები იმერეთის მაგალითზე. ქუთაისი 2009. გვ. 1–100
სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა
1. 2010 წელი საერთაშორისო

სამეცნიერო–პრაქტიკული

კონფერენცია

“სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები
ქუთაისი 2010 თემა; ფერმერული და სხვა სახის სასოფლო–სამეურნეო
საწარმოების მენჯმენტის ოპტიმიზირებული მოდელები.
2. 2010 წელი საერთაშორისო

სამეცნიერო–პრაქტიკული

კონფერენცია

“სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები
ქუთაისი

2010

თემა; მარცვეუის წარმოების გაზრდის რეზერვები

იმერეთში.
3. 2007

წელი

საერთაშორისო

სამეცნიერო

პრაქტიკული

კონფერენცია

,,აგრარული პრობლემები 2007“ თემა: მცირე საწარმოთა (მცირე ბიზნესის )
განვითარება
4. მეწარმეობაში არსებული მდგომარეობა და მისი განვითარების ხელშეწყობა
-აკ.წერეთლის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

მიერ

ცატარებული

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2013 წ. 24-25 მაისი
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5. მცირე ბიზნესის ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების გზები და
რეკომენდაციები

აგრარულ

უნივერსიტეტის

მიერ

სექტორში,

ჩატარებული

თბილისის

სასწავლო

საერთაშორისო

სამეცნიერო

კონფერენცია, 2013 წ 7 მაისი
6. გარემოს დაცვისა და ბუნებათსარგებლობის ეკონომიკური რეგულირება,
აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის
საერთასორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 2013 წ
7. საოჯახო

ბიზნესის

უნივერსიტეტის

შესაძლებლობები
ტექნოლოგიური

-

აკ.წერეთლის

ფაკულტეტის

სახელმწიფო
საერთასორისო

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, 2013 წ
8. კოოპერატივების როლი აგრარული სექტორის განვითარებაში, ქუთაისის
უნივერსიტეტის

მიერ

ჩატარებული

საერთაშორისო

სამეცნიერო

-

პრაქტიკული კონფერენცია, 2013 წ, 26-27 ოქტომბერი
9. იმერეთის

მხარის

ტექნიკური

აგრობიზნესის

ზოგადი

მიმოხილვა.საქართველოს

უნივერსიტეტი.ყოველკვარტალური

რეცენზირებადი

სამეცნიერო

ჟურნალი

რეფერირებადი

და

ბიზნეს-ინჟინერინგი.მეორე

საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია გვ.174-176
10. საქართველოს

სასურსათო

წარმოება

და

სასურსათო

უსაფრთხოება.

აკ.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ივნისი 2014
11. სოფლის

მეურნეობის

დარგობრივი

საკითხისათვის.ქუთაისის

სტრუქტურის

ფორმირების

უნივერსიტეტი.საერთაშორისო

სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია.2014 ნოემბერი გვ.85-88
12. ბიოლოგიური აგროწარმოება ჯანმრთელობის სადარაჯოზე. აკ წერეთლის
საინჯინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია.ქუთაისი 2014 ნოემბერი გვ.162-165
13. იმერეთის მხარის აგრობიზნესის ზოგადი მიმოხილვა. საქართველოს
ტექნიკური

უნივერსიტეტი.

მეორე

საერთაშორისო

ეკონომიკური

კონფერენცია. ეროვნული განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.
თბილისი 2014 გვ.174-177
14. .თავისუფალი სამეწარმეო გარემოს ჩამოყალიბება აგრარულ სექტორში.
საქართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტი.

მესამე

საერთაშორისო

ეკონომიკური კონფერენცია. ეროვნული განვითარების მოდელები: გუშინ,
დღეს, ხვალ. თბილისი 2015
15. . აგრარული სექტორის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა და
პერსპექტივები.
ბიზნესის,სამართლისა

აკ.

წერეთლის
და

სოციალურ

სახელმწიფო
მეცნიერებათა

უნივერსიტეტი.
ფაკულტეტის
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პირველი

საერთაშორისო

კონფერენცია

„თანამედროვე

განვითარების

ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები-2015
16.

მევენახეობისა

და

მეღვინეობის

დარგი-ეკონომიკის

განვითარების

საფუძველი. აკაი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია. 2015-2016 დეკემბერიანვარი. გვ.143-153
17. კოოპერირებული
საქართველოს

საწარმოების

ტექნიკური

განვითარების

უნივერსიტეტი.

უზრუნველყოფა-

მეოთხე

საერთაშორისო

ეკონომიკური კონფერენცია. ეროვნული განვითარების მოდელები: გუშინ,
დღეს, ხვალ. თბილისი-ქუთაისი 2016
18. სწორად არჩეული პროფესია წარმატებული საქმიანობის საწინდარია-აკაკი
წერეთლის სახელმწიფო

უნივერსიტეტი,

საერთაშორისო

სამეცნიერო

ინტერნეტ კონფერენცია NENTI 2017
19. აგრარულ სექტორში დასაქმებულთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლებათბილისი 2017
პროგრამების ხელმძღვანელობა
2009-2013 აგრობიზნესის მენეჯმენტი- ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა
2014-2017 აგრობიზნესის მენეჯმენტი (mainor) ბაკალავრიატი
2011- 2017 სოფლის მეურნეობის ბიზნესის მწარმოებელი IV საფეხური
პროფესიული
სამეცნიერო ხელმძღვანელობა (კონსულტანტობა), ოპონირება
სამაგისტრო შრომების ხელმძღვანელობა
სადოქტორო დისერტაციის ექსპერტი
აკადემიების, სამეცნიერო საზოგადოებების წევრობა
საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო საზოგადოების წევრი
აკაკი

წერეთლის

სახელმწიფო

უნივერსიტეტის

საზოგადოებრივ

მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი.
ტრენინგები
1. 2000 ქ.ქუთაისი, სერთიფიკატი-კომპიუტერის კურსი
2. 2000

ქ.ქუთაისი,

სერთიფიკატი-საერთაშორისო

ბუღალტერიის

მიმართულებაში, „ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების კურსი“
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3. 2003

პედაგოგთა კავშირი „განათლება და სამყარო“ ქ. ქუთაისი.

დაფინანსებული ნორვეგიის ლტოლვილთა საბჭოს (
სერთიფიკატი-მასწავლებელთა

კვალიფიკაციის

NRC)

ამაღლების

მიერ,
სემინარი

თემებზე: განათლების ფსიქოლოგია, ინტერაქტიური სწავლება, დრამაპედაგოგიკა, გენდერი, ადამიანის უფლებები, ჯანსაღი ცხოვრების წესი.
4. 2010

წელი

სერთიფიკატი–

საერთაშორისო

სამეცნიერო

პრაქტიკულ

კონფერენციაში , ,,სუბტროპიკული ზონის დარგების პრობლემები და მათი
გადაჭრის გზები“ მონაწილეობისათვის. 2010 წელი. ქუთაისი.
5. 2010 წელი.სერთიფიკატი–,,ფაკულტეტის განვითრების“ ტრენინგში 2010
წლის ივლისში, აგრობიზნესის კვლევის და განათლების ცენტრი და USDA
FAS CADI- ის მხარდაჭერით. ერევანი, სომხეთი.
6. 2010 წელი სერთიფიკატი– სასწავლო კურსი ბიზნეს–დაგეგმარებაში
7. 2004-2010 კონფლიქტოლოგია, უფლებების დაცვა. სახელმწიფო სტრატეგია,
კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებზე. ტრენინგების ჩატარების
სემინარები.
8. 2014

წელი

სერთიფიკატი-მეორე

კონფერენცია“ეროვნული

საერთაშორისო

ეკონომიკის

სამეცნიერო
განვითარების

მოდელები:გუშინ,დღეს,ხვალ“. თბილისი 2014
9. 2015 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მესამე საერთაშორისო
კონფერენცია IEC-2015 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:
გუშინ, დღეს, ხვალ.
10.

2015 State University Akaki Tsereteli ( Georgia)". Certificate of Completion.
Has succesfully compled An IntensiveCourse of Extension for Rural Development
of 55 Through “Improvement of education gualitu at Akaki Tsereteli State
Universitetu (Georgia)”

11.

2015 State University Akaki Tsereteli ( Georgia)". Certificate of Completion.
Has succesfully compled Workshop on increasing the skills of university teachers
of 15 hours Through ,,Improvement of education quality at
12. .
2015 სერთიფიკატი -„მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
კურსი აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“ ტრენერი პრაღის
უნივერსიტეტის პროფესორი ვოტავა.
13.

2015 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სერთიფიკატი.
"პირველი საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვე განვითარების
ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები
14. 2016 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეოთხე საერთაშორისო
კონფერენცია IEC-201 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:
გუშინ, დღეს, ხვალ.
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15. Sertificate of participation The Second International conference
Higher Education-Nev Technologies end Innovations,held at AKAKI TSERETELI
STATE UNIVERSITU, May 1-2, 2017, Kutaisi, Georgia.
სასწავლო კურსი, რომლებსაც ვუძღვები
ბაკალავრიატი
აგრობიზნესის საფუძვლები
სოფლის მეურნეობის საფუძვლები
სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია
ბუნებათსარგებლობა და მდგრადი განვითარება
სასოფლო-სამეურნეო სტატისტიკა
ფერმერული მეურნეობის ორგანიზაცია და მართვა
პროფესიული
აგრობიზნესის და მეწარმეობის საფუძვლები
აგრო საწარმოთა დაგეგმარება
მაგისტრატურა
საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურება აგრობიზნესში
სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა ეკონომიკა
აგრობიზნესის დაგეგმვა
სხვა აქტივობები
2016 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეოთხე საერთაშორისო
კონფერენცია IEC-201 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:
გუშინ, დღეს, ხვალ. სექცია-აგრობიზნესისა და ტურიზმის განვითარების
სტრატეგიები-თანათამჯდომარე
ექსპერტი- ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის,
საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის კონცენტრაციის პირველი კურსის
დოქტორანტის ნატალია საღარეიშვილის სასემინარო თემაზე: აგრო ექსპორტის
ღონისძიებები და მათი ეფექტურობა საქართველოში.

ენების ცოდნა:
ქართული (მშობლიური), რუსული (კარგად),ინგლისური (ლექსიკონით).

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები: MS Word, MS Exeel, pover Point
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