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1პერსონალური ინფორმაცია Gela Svirava 
 

  

16,Baqo str , zugdidi, 2100, საქართველო 

 577 295 592      

 gsvirava@gmail.com 

 

Gela svirava   

სქესი:         | დაბადების თარიღი: 28/სექტემბერი/1968 | ქართველი 

 

სამუშაო გამოცდილება 

2008 წლიდან - დღემდე 

 

 
 

2010 წლიდან - დღემდე 

 

 

2014 .29.04 -2017.20.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

პროფესორი. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი. ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. 

მიმართულების ხელმძღვანელი. ბიზნესის ადმინისტრირებისა და მცირე 

ბიზნესის მართვის პროგრამების ხელმძღვანელი. 

 

ჟურნალი ,,ახალი ეკონომისტი“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი 

 

აბაშის, ზუგდიდის, სენაკის, მესტიის, მარტვილის, წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, 

ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმმართველ ქალაქ ფოთში სახელმწიფო 

რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი.  

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია. ზუგდიდი. ზვიად გამსახურდიას გამზირი N 45 (szs.gov.ge). 

 

ა) მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისა და სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურში გაწვევის პროცესის სახელმწიფო ზედამხედველობის 

განხორციელების მიზნით სახელმწიფო რწმუნებულისათვის-

გუბერნატორისათვის რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება; 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გამწვევ კომისიებთან 

კოორდინირებული მოქმედება; 

ბ) თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამოქალაქო თავდაცვის 

ღონისძიებათა განხორციელებაში მონაწილეობა და სამხედრო-სასწავლო 

შეკრებებისა და სამხედრო მომზადების ორგანიზების ღონისძიებათა 

განხორციელების ხელშეწყობა; 

გ) საქართველოს მთავრობის დავალებების ან შესაბამისი სამინისტროს 

მიმართვის საფუძველზე ცალკეულ საკითხებზე ადგილობრივ 

თვითმმართველ ერთეულებთან კონსულტაციის ორგანიზება; 

ე) კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რწმუნებულისათვის-

გუბერნატორისათვის სათანადო ინფორმაციისა და რეკომენდაციების 

მიწოდება; 

ვ) ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის 

სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

სამსახური, რომელსაც 

მიმართავთ 

პოზიცია, რომელზეც 

მიმართავთ 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ბიზნესისა 

და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი.  პროფესორი. 
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2014.29.01 - 2014 .29.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დადგენილი წესის თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების საქმიანობის სამართლებრივი და დელეგირებული  

ზ) ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის 

სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესის თანახმად განხორციელებულ სახელმწიფო 

ზედამხედველობასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობისა და 

საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენად ანგარიშის მომზადება; 

თ) საქართველოს კონსტიტუციის 73-ე მუხლის პირველი ,,კ“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში საქართველოს მთავრობისათვის 

წარსადგენად საკრებულოს საქმიანობის შეჩერების ან დათხოვნის შესახებ 

წინადადებების მომზადება. 

საჯარო 

 

აბაშის, ზუგდიდის, სენაკის, მარტვილის, მესტიის, წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, 

ხობის მუნიციპალიტეტებსა და თვითმართველ ქალაქ ფოთში სახელმწიფო 

რწმუნებულის-გუბერნატორის ადმინისტრაციის ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის 

დროებით მოვალეობის შემსრულებელი. 

 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია. ზუგდიდი. ზვიად გამსახურდიას გამზირი N 45 (szs.gov.ge) 

ა) მოქალაქეთა სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანისა და სამხედრო სავალდებულო 

სამსახურში გაწვევის პროცესის სახელმწიფო ზედამხედველობის 

განხორციელების მიზნით სახელმწიფო რწმუნებულისათვის-

გუბერნატორისათვის რეკომენდაციებისა და წინადადებების მომზადება; 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გამწვევ კომისიებთან 

კოორდინირებული მოქმედება; 

ბ) თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისა და სამოქალაქო თავდაცვის 

ღონისძიებათა განხორციელებაში მონაწილეობა და სამხედრო-სასწავლო 

შეკრებებისა და სამხედრო მომზადების ორგანიზების ღონისძიებათა 

განხორციელების ხელშეწყობა; 

გ) საქართველოს მთავრობის დავალებების ან შესაბამისი სამინისტროს 

მიმართვის საფუძველზე ცალკეულ საკითხებზე ადგილობრივ 

თვითმმართველ ერთეულებთან კონსულტაციის ორგანიზება; 

ე) კომპეტენციის ფარგლებში სახელმწიფო რწმუნებულისათვის-

გუბერნატორისათვის სათანადო ინფორმაციისა და რეკომენდაციების 

მიწოდება; 

ვ) ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის 

სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესის თანახმად ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების საქმიანობის სამართლებრივი და დელეგირებული 

უფლებამოსილებების მათ მიერ სახელმწიფო ინტერესების შესაბამისად 

ღონისძიებების გატარება; 

ზ) საქართველოს მთავრობის დავალების შესაბამისად სოფლის მეურნეობის 

განვითარების პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; 
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2014.29.04 -2007.01.08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 წლიდან -  დღემდე 

 

 

2006.05.09-2007.01.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თ) საერთაშორისო და  არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანაშრომლობის 

გაღრმავების ხელშეწყობა. 

საჯარო 

 

 

სამეგრელო-ზემო სვანეთში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო 

რწმუნებულის აპარატის რეგიონული განვითარების სამსახურის უფროსი 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია. ზუგდიდი. ზვიად გამსახურდიას გამზირი N 45 (szs.gov.ge) 

ა) სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორის 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების რეგიონული პროგრამების 

შემუშავებისა და განხორციელების ორგანიზება; 

ბ) საქართველოს მთავრობის დავალების შესაბამისად რეგიონული 

განვითარების ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; 

გ) საქართველოს მთავრობისთვის წარსადგენი რეკომენდაციებისა და 

წინადადებების მომზადება ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 

ერთეულების ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტული 

მიმართულებების შესახებ; 

დ) კომპეტენციის ფარგლებში საგარეო სოციალურ-ეკონომიკური და 

კულტურული ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა; 

ე) სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის და საზღვარგარეთის 

სახელმწიფოების რეგიონებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობათა განვითარების ხელშეწყობა; 

ვ) შესაბამის ინსტიტუტებსა და სპეციალისტებთან ერთად სასოფლო-

სამეურნეო კულტურების წარმოების ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის 

მომზადება და დაინტერესებული პირებისათვის მიწოდება; 

ზ) საქართველოს მთავრობის დავალების შესაბამისად სოფლის მეურნეობის 

განვითარების პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; 

თ) საერთაშორისო და  არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანაშრომლობის 

გაღრმავების ხელშეწყობა. 

საჯარო 

 

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების 

კრებულის სამეცნიერო-სარედაქციო საბჭოს წევრი. 

 

სამეგრელო-ზემო სვანეთში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო 

რწმუნებულის აპარატის ეკონომიკური და საერთაშორისო 

(არასამთავრობო) ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამსახურის 

უფროსი 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია. ზუგდიდი. ზვიად გამსახურდიას გამზირი N 45 (szs.gov.ge) 

ა) სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორის 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების რეგიონული პროგრამების 

შემუშავებისა და განხორციელების ორგანიზება; 

ბ) საქართველოს მთავრობის დავალების შესაბამისად რეგიონული 

განვითარების ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; 
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2004.08.12 - 2006.05.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გ) საქართველოს მთავრობისთვის წარსადგენი რეკომენდაციებისა და 

წინადადებების მომზადება ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 

ერთეულების ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტული 

მიმართულებების შესახებ; 

დ) კომპეტენციის ფარგლებში საგარეო სოციალურ-ეკონომიკური და 

კულტურული ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა; 

 

ე) სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის და საზღვარგარეთის 

სახელმწიფოების რეგიონებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობათა განვითარების ხელშეწყობა; 

ვ) შესაბამის ინსტიტუტებსა და სპეციალისტებთან ერთად სასოფლო-

სამეურნეო კულტურების წარმოების ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის 

მომზადება და დაინტერესებული პირებისათვის მიწოდება; 

ზ) საქართველოს მთავრობის დავალების შესაბამისად სოფლის მეურნეობის 

განვითარების პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; 

თ) საერთაშორისო და  არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანაშრომლობის 

გაღრმავების ხელშეწყობა. 

 

საჯარო 

 

 

სამეგრელო-ზემო სვანეთში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო 

რწმუნებულის აპარატის ეკონომიკური განვითარების  სამსახურის 

უფროსი 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის 

ადმინისტრაცია. ზუგდიდი. ზვიად გამსახურდიას გამზირი N 45 (szs.gov.ge) 
 

ა) სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის სამოქმედო ტერიტორის 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების რეგიონული პროგრამების 

შემუშავებისა და განხორციელების ორგანიზება; 

ბ) საქართველოს მთავრობის დავალების შესაბამისად რეგიონული 

განვითარების ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; 

მომზადება და დაინტერესებული პირებისათვის მიწოდება; 

გ) საქართველოს მთავრობისთვის წარსადგენი რეკომენდაციებისა და 

წინადადებების მომზადება ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული 

ერთეულების ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტული 

მიმართულებების შესახებ; 

დ) კომპეტენციის ფარგლებში საგარეო სოციალურ-ეკონომიკური და 

კულტურული ურთიერთობების განვითარების ხელშეწყობა; 

ე) სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის და საზღვარგარეთის 

სახელმწიფოების რეგიონებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებს შორის ურთიერთობათა განვითარების ხელშეწყობა; 

ვ) შესაბამის ინსტიტუტებსა და სპეციალისტებთან ერთად სასოფლო-

სამეურნეო კულტურების წარმოების ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის 

მომზადება და დაინტერესებული პირებისათვის მიწოდება; 

ზ) საქართველოს მთავრობის დავალების შესაბამისად სოფლის მეურნეობის 

განვითარების პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა; 
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1998 - 2006 

 

 

 

2003.01.04 -2004.30.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1994.01.08 - 2003.01.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993.20.05 - 1994.01.08   

 

  

 

 

 
 

  

თ) საერთაშორისო და  არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანაშრომლობის 

გაღრმავების ხელშეწყობა. 

 

საჯარო 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ზუგდიდის ფილიალის მოწვეული პროფესორი 

ზუგდიდის ფილიალის ადმინისტრაცია. სოხუმის ქუჩა 2. 

 

საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული 

ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტის რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების ცენტრის 

დირექტორის მოადგილე. 

საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული 

ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტი.  თბილისი. ზანდუკელის ქუჩა 16. 

 

ინსტიტუტის სამეცნიერო - კვლევით საქმიანობაში მონაწილეობა. ცალკეული 

მიმართულებით კვლევებიც ჩატარება, სამეცნიერო ნაშრომები მომზადება. 

 

საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული 

ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტის ზუგდიდის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი. 

 

საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული 

ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტი. თბილისი. ზანდუკელის ქუჩა 16. 

 

ინსტიტუტის სამეცნიერო - კვლევით საქმიანობაში მონაწილეობა. 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და სხვა  

მიმართულებით კვლევებიც ჩატარება, სამეცნიერო ნაშრომები მომზადება. 

 

საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული 

ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტის ზუგდიდის. რაიონთაშორისო განყოფილებაში უმცროსი 

მეცნიერ მუშაკი. 

 

საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტროსთან არსებული 

ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების სამეცნიერო კვლევითი 

ინსტიტუტი. თბილისი. ზანდუკელის ქუჩა 16. 

 

ინსტიტუტის სამეცნიერო - კვლევით საქმიანობაში მონაწილეობა. 

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და სხვა  

მიმართულებით კვლევებიც ჩატარება, სამეცნიერო ნაშრომები მომზადება. 
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განათლება და ტრენინგები   

 
 

 

 

 

2013.10 

 

 

 

 

 

 

 

2013.01.06 -2013.02.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.29.11 – 2011.2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011.02.10 – 2011.08.10 

 

 

 

 

 

2010.25.10 – 2010.29.10 

 

 

 

 

 

 

2010.27.09 -2010.30.09 

 

 

 

 

 

ტრენინგი თემაზე ,,საპროექტო წინადადებების წერა“ 

ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის 

სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი. 

გაეროს განვითარების პროგრამა ( UNDP ), პროექტი ,,რეგიონული 

და ადგილობრივი განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში“. 

 

საქართველო 

 

ტრენინგი თემაზე ,,თვითმმართველი ერთეულების 

პრიორიტეტების დოკუმენტი“ 

ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის 

სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი. 

გაეროს განვითარების პროგრამა ( UNDP ), პროექტი ,,რეგიონული 

და ადგილობრივი განვითარების მხარდაჭერა საქართველოში“ 

 

საქართველო 

  

,, Principles of preparation of operational programmes  in the framework 

of development policy implementation”. 

 

The training was organized by the ministry of Regional Development of 

the Republic of Poland 

 

Batumi 

 

,, System and instruments for the implementation of the regional 

development strategy” 

The training was organized by the ministry of Regional Development of 

the Republic of Poland. 

Warsaw 

 

,, Training in Poland concerning the development of the National 

Innovation Policy, promotion of innovation and cluster creation”   

The training was organized by the ministry of Regional Development of 

the Republic of Poland. 

Warsaw 

 

,, Training in Georgia concerning the development of local and regional 

statistics, trans-border cooperation (between self-government units) and 

depressed regions” 

The training was organized by the ministry of Regional Development of 

the Republic of Poland. 
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2009.10.11 – 2009.12.11 

 

 

 

 

 

 

2008.27.11 – 2008.29.11 

 

 

 

 

 

 

2008.27.06 -2008.29.06 

 

 

 

 

 

2006.10 - 2006.12 

 

 

 

 

 

 

 

1998.09 

 

 

 

1985 – 1992 

 

 

 

 

 

პიროვნული უნარები 

 

 

 

 

მშობლიური ენა ქართული 

Tbilisi 

 

,, Principles of functioning and implementation system of regional 

policy” 

The training was organized by the ministry of Regional Development of 

the Republic of Poland. 

Tbilisi 

 

,, რეგიონული განვითარების, დეცენტრალიზაციის რეფორმის და 

საჯარო ფინანსების საკითხები“ 

პოლონეთის რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის 

კანცელარიის, იან ნოვაკ-იეჟიორანსკის სახელობის აღმოსავლეთ 

ევროპის კოლეგიისა და ჩეგსტარ-ის  მიერ ორგანიზებული. 

ბაკურიანი 

 

,, ჩვენი ძალა - ჩვენშია ... პოლონურ-ქართული გამოცდილება 

ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისათვის“. 

 

პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 2008 წლის 

საზღვარგარეთის დახმარების პროგრამის ფარგლებში. 

 

,,AIA Urban Strategic Management Course” 

 

Polish - Canadian Development Cooperation and local Government and 

public Service Reform Initiative Open Society Institute 

 

Tbilisi 

 

Ec.  08.14 C N4 სადისერტაციო საბჭოს გადაწყვეტილება. 

 

ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. 

 

ეკონომისტი 

 

მაღალი პასუხისმგებლობის, მოკვლევის, სწრაფად ათვისების, 

ანალიზის, სტრატეგიების განსაზღვრის, გუნდური მუშაობის, 

დარწმუნების, მედიაციის, კონფლიქტის მოგვარების, 

გადაწყვეტილების მიღების, ორგანიზაციული მენეჯმენტის. 

 

ქართული 
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დაამტებითი ინფორმაცია 
  

 

 

 

  
  

სხვა ენები გაგება  ლაპარაკი  წერა  

მოსმენა  კითხვა  
ინტერაქტიული 

საუბარი  
საუბრის გააზრება   

რუსული ენა C 2 C 2 C 2 C 1 B 2 
 ენის სერტიფიკატის დასახელება. დონე, თუ მითითებულია 

გერმანული ენა A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 
 ენის სერტიფიკატის დასახელება. დონე, თუ მითითებულია 

 დონეები: A1/2: საბაზისო მომხმარებელი - B1/2: დამოუკიდებელი მომხმარებელი - C1/2 საუცხოო მომხმარებელი 

ევროპის საერთო ენის შეფასების ჩარჩოს მიხედვით 

საკომუნიკაციო უნარები ▪ დისკუსიის წარმართვის, წერილობითი მასალების მომზადების, 

პრეზენტაციის მომზადება-წარდგენის, გუნდში მუშაობის,  დარწმუნების,  

კონფლიქტის მოგვარებისა და მედიაციის, საქმიანი ურთიერთობების 

ეტიკეტისა და ნორმების დაცვის, თვითმოტივირებისა და ინიციატივების 

გამოვლენის უნარები. 

საორგანიზაციო/მენეჯერული 

უნარები 
სამეცნიერო და საჯარო   მართვის სფეროში მოღვაწეობის 25 წლიანი 

გამოცდილების შედეგად მაქვს გარკვეული  საორგანიზაციო და მენეჯერული 

უნარები, რომლის დახმარებითაც წარმატებით ვახორციელებდი ორგანიზება, 

დაგეგმავა და განხორციელების ოპერაციებს. 
  

  

კომპიუტერული უანრები  Microsoft Office Tools, (Word, Excel, Power Point).     
 

მართვის მოწმობა  BC 

 

პუბლიკაციები 

 

პრეზენტაციები 

 

 

კონფერენციები 

 

 

 

 

 

 

გამოქვეყნებული 30 სამეცნიერო ნაშრომი 

„სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების გეგმა 2006-2009 წლები“. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. 

2005 წელი 

უნივერსიტეტის 10 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი: განვითარება და 

ინოვაციები. 2017  

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის 

პირობებში. თბილისი 2011. 
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დანართები 

 

წიგნები და სტატიები 

1. გელა სვირავა, გიორგი სვირავა ,,ბიზნესის მდგრადი და უსაფრთხო 

განვითარების რეგიონული ასპექტები“.  გამომცემლობა 

,,უნივერსალი“. თბილისი. 2011. 230 გვ. 

2. გელა სვირავა, ,,მიკროეკონომიკა“. გამომცემლობა ,,ცოდნა“. 

თბილისი. 2003. 340 გვ. 

3. გელა სვირავა და სხვა, ,, წარმოება და ფინანსები“ გამომცემლობა 

,,ცოდნა“ თბილისი. 1999. 275 გვ. 

4. გელა სვირავა, ,,ფინანსური აქტივები და საფონდო ბირჟა“ 

გამომცემლობა ,,ზუგდიდი“. ზუგდიდი. 1995. 104 გვ. 

5. გელა სვირავა, მაია ჭანია, ,,საქართველოს რეგიონების ბიუჯეტებისა 

და საბიუჯეტო ფედერალიზმის ფორმირების ძირითადი 

პრინციპები“ საერთაშორისო სამეცნიერო პერიოდული გამოცემა 

კულტურათაშორისი კომუნიკაციები N8. თბილისი. 2009. გვ. 183-

190. 

6. გელა სვირავა, ,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის 

ადგილობრივი ბიუჯეტის ზრდისა და ინფრასტრუქტურის 

რეაბილიტაცია-მშენებლობის სამუშაოების გაფართოების 

თავისებურებები და ტენდენციები“. შოთა მესხიას ზუგდიდის 

სახელმწიფო ინსტიტუტის შრომების კრებული. ტომი I. 2008. გვ. 

192-196. 

7. გელა სვირავა, გიორგი სვირავა, ,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის 

რეგიონის ეკონომიკური განვითარების თავისებურებები და 

ტენდენციები“.  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო 

ინსტიტუტის შრომების კრებული. ტომი I. 2008. გვ. 197-204. 

8. მაია ჭანია, გელა სვირავა, ,,სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის  

მრეწველობის განვითარების ძირითადი მიმართულებები“. შოთა 

მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო ინსტიტუტის შრომების კრებული. 

ტომი I I. 2009. გვ. 167-175.  

9. გელა სვირავა, გიორგი სვირავა, ,,სოფლის მეურნეობის 

განვითარების თავისებურებები და ტენდენციები სამეგრელო-ზემო 

სვანეთის რეგიონის მაგალითზე“.  შოთა მესხიას ზუგდიდის 

სახელმწიფო ინსტიტუტის შრომების კრებული. ტომი I I. 2009. გვ. 

167-175. 

10. გელა სვირავა, ,,რეგიონის ეკონომიკური უსაფრთხოების 

ინდიკატორებ“. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის შრომების კრებული. ტომი I I I. 2010. გვ. 140-146. 

11. გელა სვირავა, ,,გამოთანაბრებითი ფინანსური პოლიტიკა 

საქართველოსა და განვითარებულ ქვეყნებში“. შოთა მესხიას 

ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების 

კრებული. ტომი I I I. 2010. გვ. 147-173. 
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12. გელა სვირავა, ,,ინფრასტრუქტურის როლი ტურისტული ბიზნესის 

განვითარებაში“. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის შრომების კრებული. ტომი IV.  2011. გვ. 166-185. 

13. გელა სვირავა, ,,ქვეყნის ბიზნესის მშენებლობისა და ვაჭრობის 

სეგმენტში შექმნილი მდგომარეობის ანალიზი“. შოთა მესხიას 

ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების 

კრებული. ტომი IV.  2011. გვ. 185-198. 

14. გელა სვირავა, ,,ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის ზრდისათვის 

კლასტერების შექმნის აუცილებლობა“. შოთა მესხიას ზუგდიდის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების კრებული. ტომი 

IV.  2011. გვ. 198-210. 

15. გელა სვირავა, მოსახლეობა, დემოგრაფია, მიგრაციული პროცესები 

და დასაქმება სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში. შოთა მესხიას 

ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შრომების 

კრებული. ტომი VI .  2013. გვ. 188-202. 

16. გელა სვირავა, ,,ბიზნესის განვითარების ანალიზი, შეფასებები და 

ტენდენციები“. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის შრომების კრებული. ტომი VII - VIII .  2017. გვ. 188-

202. 

 
 

 ▪ . 


