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განათლება



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი, სპეც:
„სტატისტიკა“. 1974-1979

 1999-2002 წწ., ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკის ფაკულტეტის ასპირანტურა

სამეცნიერო ხარისხი
სამუშაო გამოცდილება

 ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, სპეც.-ით „სტატისტიკა; საბუღალტრო
აღრიცხვა; ეკონომიკური ინფორმატიკა“, 2002 წ.
აკადემიური:
•
•
•
•
•
•

1981-1986 წწ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქუთაისის
ფილიალის მასწავლებელი.
1994-1995 წწ საქართველოს სსრ ქუთაისის საქალაქო სამმართველოს ფასებისა და ტარიფების
რეგისტრაციის განყოფილების უფროსი.
1994-2002 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკის კათედრის
მასწავლებელი.
2003-2006 წწ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის კათედრის დოცენტი.
2006 წლიდან დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული
პროფესორი.
2006 წლიდან დღემდე ქუთაისის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

ადმინისტრაციული:
•
•
•
•
•

1979-1980 წწ. საქართველოს სსრ ცსს სოციოლოგიის განყოფილების ეკონომისტი.
სახელმწიფო უნივერსიტეტის
1979-1981 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
მასწავლებელი.
1980-1993 წწ.საქართველოს სსრ ცსს ქუთაისის ავტოქარხნის რაიონის სტატისტიკის ინსპექტორი.
2007 წლიდან 2011 წლამდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,საბუღალტრო
აღიცვისა და საგადასახადო საქმის " მიმართულების ხელმძღვანელი.
2011 წლიდან დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ეკონომიკის
დეპარტამენტის სტატისტიკის მიმართულების ხელმძღვანელი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1
ინგლისური
რუსული

A2

B1

B2

C1

C2

X
X
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კომპიუტერული უნარები Word, Exell, Power-Point
სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)



ვირსალაძე ნ. ,,მოსახლეობის ცხოვრების დონის ზოგიერთი განზოგადებული
მაჩვენებელი’’, საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროსთან
არსებული
ფინანსების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული. ტ.5. თბ.,
2001, გვ., 458-467.



ვირსალაძე ნ. ,,საარსებო საშუალებების

მოხმარების დონე და სტრუქტურა

საქართველოში.’’ ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’, თბ., 2001, №3, გვ. 5-15.


ვირსალაძე ნ. ,,მოსახლეობის შემოსავლებისა და დანახარჯების მაჩვენებლები
საქართველოში.’’ ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა’’, თბ., 2001, №5, გვ. 128-136.



ვირსალაძე ნ.

,, საბაზრო ეკონომიკა და მოსახლეობის ცხოვრების დონის

ეკონომიკურ-სტატისტიკური

მაჩვენებლები.’’ აწსუ შრომების კრებული,

ქუთაისი 2001, ტომი 2(36), სერია 3, გვ. 85-90.




ვირსალაძენ. ბაკურაძე ა. გუგეშაშვილი თ. ‘’საქართველოს მოსახლეობის
სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის
საკითხისათვის’’
ჟურნალი
,,ეკონომიკური პროფილი’’, №1 , ქუთაისი, 2006 წელი, ივლისი, გვ.38-41.
ბაკურაძე ა. ვირსალაძე ნ. ,, ოჯახის შექმნისა და სიმტკიცის ქრისტიანული
სწავლების

საკითხისათვის’’, ჟურნალი ,,ეკონომიკური პროფილი’’, №1,

ქუთაისი, 2006 წლის ივლისი, გვ. 45-47.












ვირსალაძე ნ.
,,საქართველოს მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი
სტრუქტურა და გენდერული თანასწორობის სტატისტიკა ’’ ჟურნალი ,,
ეკონომიკური პროფილი’’, № 3, თბ., 2007 წელი, ივლისი,გვ. 17-21.
ვირსალაძე ნ. ,,საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობის დინამიკა და
დემოგრაფიული პრობლემები ’’ ჟურნალი ,, ეკონომიკური პროფილი’’ № 5, 2009
წელი, იანვარი, ,გვ. 17-21.
ბაკურაძე ა.
ვირსალაძე ნ. ,,დანაშაულობის ეკონომიკურ-სტატისტიკური
ანალიზის საკითხისათვის’’ ჟურნალი ,, ეკონომიკური პროფილი’’ №6 , ქუთაისი,
2009 წელი, აპრილი, გვ. 25-28.
ბაკურაძე ა.
ვირსალაძე ნ. ,, საერთაშორისო შედარებებში ინდექსების
გამოყენების საკითხისათვის’’ ეკონომიკური პროფილი’’ №6 , ქუთაისი, 2009
წელი, აპრილი, გვ. 29-33.
ვირსალაძე ნ. ბაკურაძე ა., ,, საინვესტიციო პორტფელის შემოსავლიანობის
გაანგარიშება და რისკების შეფასების სტატისტიკური მეთოდები’’ ჟურნალი ,,
ეკონომიკური პროფილი’’ №7 , 2010 წელი, იანვარი, გვ. 23-29.
ვირსალაძე ნ. ბაკურაძე ა, კუხიანიძე-ახვლედიანი ნ. ,,გარემომცველი სამყაროსა
და ბუნებრივი რესურსების სტატისტიკა და ეკოლოგიური პრობლემები’’, თბ.,
ჟურნალი ეკონომიკა, №8, თბ., 2006.გვ.26-32.



ვირსალაძე ნ.

კუხიანიძე-ახვლედიანი ნ. ,,უმუშევრობის სტატისტიკა და

დემოგრაფიული პრობლემები’’ , თბ., ჟურნალი ეკონომიკა, №12, თბ., 2005.გვ.
157-161


ვირსალაძე ნ. დავითულიანი ც. ,,ტურიზმის განვითარების ეროვნული და
გლობალური საკითხისათვის’’. ჟურნალი ,, ეკონომიკური პროფილი’’ №8 , 2010
წელი, დეკემბერი, გვ. 59-67.



ვირსალაძე ნ. ‘’საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების ზოგიერთი
ასპექტები’’. ჟურნალი ,, ეკონომიკური პროფილი’’ №9 , 2011 წელი, მაისი, გვ. 5358.



ვირსალაძე ნ. დავითულიანი ც.

‘’ენერგორესურსების წარმოებისა და
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მოხმარების დინამიკა საქართველოში.’’ ჟურნალი ,, ეკონომიკური პროფილი’’
№10 , 2012 წელი, თებერვალი, გვ. 57-63.




ვირსალაძე ნ. დავითულიანი ც. ‘’ეკონომიკური კრიზისი სამხრეთ კავკასიის სამ
სახელმწიფოში’’ ’’ ჟურნალი ,, ეკონომიკური პროფილი’’ №11, 2012 წელი,
დეკემბერი, გვ. 9-13.
ვირსალაძე ნ. ‘’წარმოების საზღვრები ეროვნულ ანგარისთა სისტემაში და
დაუკვირვებადი

ეკონომიკის მასშტაბები

მთლიან შიდა პროდუქტში.’’

ჟურნალი ,, ეკონომიკური პროფილი’’ №12, 2013 წელი, მაისი, გვ. 22-26.


ვირსალაძე ნ. ჩახვაშვილი

დ.

‘’ინფლაციისა და სამომხმარებლო

ფასების

ცვლილების გავლენა მოსახლეობის შემოსავლებზე’’. ჟურნალი ,, ეკონომიკური
პროფილი’’ №12, 2013 წელი, მაისი, გვ. 29-33.



ვირსალაძე ნ. ,,მოვლენებს შორის კავშირის შესწავლის ისტორიული ასპექტები’’
ჟურნალი ,, ეკონომიკური პროფილი’’ №13, 2013 წლის დეკემბერი, გვ. 8-12.
კუხიანიძე-ახვლედიანი ნ., ვირსალაძე ნ., ‘’პროგნოზირების მეთოდები
მენეჯმენტში’’ ჟურნალი ეკონომიკა, თბ. 2005, №11, გვ. 154-161.
Bakuradze A. Virsaladze N. ‘’Concerning the Definition of the Main Point of Labour’’
Науковий вiсник ДННК. ‘’Ужгородська Украiнська богословська академiя iменi
святих Кирила i Мефодiя –Карпатський унiиверситет iменi Августина Волошина
‘’ , Серiя: Соцiиално –гуманiтарнi та природничi науки, Випуск 8, Ужгород 2011.
ბაკურაძე ა. ვირსალაძე ნ.,,სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში’’ (ნაწ. I
),ლექციების კურსი, ქუთაისი, 2008, 232 გვერდი.
ვირსალაძე ნ. ბაკურაძე ა. ,,სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში’’ (ნაწ. II



ვირსალაძე ნ. შონია ნ. ბაკურაძე ა. ,,საფონდო და სავალუტო ბირჟების







),ლექციების კურსი, ქუთაისი, 2009, 300 გვერდი.
სტატისტიკა’’,ლექციების კურსი, თბ., 2009, 203 გვერდი.


ვირსალაძე ნ. ,,ინდექსების როლი საერთაშორისო შედარებებში’’, ჟურნალი
,,ეკონომიკური პროფილი’’ №14, 2014 წლის მარტი, გვ. 28-32.



ბაკურაძე ა., ვირსალაძე ნ. ,,სტატისტიკის თეორია’’, ლექციების კურსი, ქუთაისი
2014, 300 გვერდი



ვირსალაძე ნ. საერთასორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სტატისტიკა , 4
თავი, ელექტრონული ვერსია.



ვირსალაძე ნ. ,,საქართველოს მოსახლეობის შრომითი მიგრაცია და
ეთნოდემოგრაფიული სურათი’’ , ჟურნალი ,,ეკონომიკური პროფილი’’ №15,
2015 წლის თებერვალი, გვ., 38-42.



ვირსალაძე ნ. ,,საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის აქტუალური საკითხისათვის’’.
ჟურნალი ,,ეკონომიკური პროფილი’’ №16, 2016 წლის დეკემბერი., გვ., 38-42.



საერთაშორისო

სამეცნიერო-პრაქტიკული

კონფერენცია

თემაზე

,,გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია,’’ აწსუ ,ქუთაისი,

სამეცნიერო
კონფერენციები

2009 წ., 16-17 მაისი. ‘’საქართველო მსოფლიო ეკონომიკურ ურთირთობათა
სისტემაში’’, გვ.279-285.


პროფესორ-მასწავლებელთა

I

რესპუბლიკური

სამეცნიერო-პრაქტიკული

კონფერენცია თემაზე: ,,გლობალიზაცია და მსოფლიო კრიზისი’’, ქუთაისის
სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, 2009 წ. , 26-28 მაისი.
,,საქართველო და გლობალიზაციის შუქ-ჩრდილები’’, გვ. 59-62


პროფესორ-მასწავლებელთა II რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია თემაზე ,,საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების
სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები’’, ქუთაისის უნივერსიტეტი, 2010 წ., 18
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ტრენინგები / სემინარები

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

დამატებითი ინფორმაცია

სახელი, გვარი

დეკემბერი, ‘’ საბაზრო ეკონომიკა და მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური
პრობლემები საქართველოში’’, გვ. 64-67
ქუთაისის უნივერსიტეტის დაარსებიდან 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი
სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის
თანამედროვე პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”ქუთაისი, 2011 წ.
5-6 ნოემბერი, ,,საერთაშორისო მიგრაციული პროცესები და საქართველოს
დემოგრაფიული უსაფრთხოება’’, გვ. 67-70.
საერთაშორისო
სამეცნიერო-პრაქტიკული
კონფერენცია
,,ეკონომიკის
მდგრადი განვითარების
პრობლემები:რეალობა და პერსპექტივები’’,
ქუთაისის უნივერსიტეტი,საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტა ასოციაცია,
ქუთაისი, 2012 წ., 20-21 ოქტომბერი. ,,დემოგრაფიული ვითარების
ეკონომიკური ასპექტები და პენსიით უზრუნველყოფილი სიბერე
საქართველოში’’ ,გვ. 61-66.

 „გამოყენებითი კვლევა სასწავლო დაწესებულების მართვაში“, ქ. ქუთაისი
 „სწავლა-სწავლების შეფასების თანამედროვე მეთოდები“, ქ. ქუთაისი
 ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები, ქ. თბილისი

 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და
სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრი
 ჟ., „ეკონომიკური პროფილი“, სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი (რედკოლეგიის.
წევრი)

მყავს ორი შვილი: მეუღლე რევაზ ნიკოლაძე, შვილი თამარ ნიკოლაძე და ორი
შვილიშვილი ანასტასია და თეკლა.
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