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გვარი – ხიზანიშვილი 

სახელი – ნანული 

დაბადების თარიღი  - 1964წ. 1 თებერვალი 

დაბადების ადგილი – ახმეტა, საქართველო 

ბინის მისამართი – თელავი, 26 მაისის ქ. II ჩიხი, #3 

ტელეფონი – ბ. 8(250) 7 01 02; მობ: 871 71 71 50. 

განათლება – სამეცნიერო ხარისხი –ეკონომიკურ მეცნიერებათა   

               დოქტორი, 2008 წ. 

2000-2003წწ. – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პ. გუგუშვილის სახელობის 
ეკონომიკის ინსტიტუტის ასპირანტურა. სპეციალობა 08.00.01. - `ეკონომიკის თეორია~. 

1984-1989წწ. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 
ეკონომიკის ფაკულტეტი, კვალიფიკაცია ეკონომისტი.  

1970-1980წწ. ახმეტის რაიონის სოფ. საკობიანოს საშუალო სკოლა.  

სამუშაო გამოცდილება:  

1. 2009წლიდან დღემდე თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სოციალურ 
მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის 
აკადემიურ თანამდებობაზე. 

2. 2008-2009წწ. – იაკობ გოგებაშვილი სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის მოწვეულ მასწავლებლად საათობრივი ანაზღაურების წესით, სოციალურ 
მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართლის ფაკულტეტზე. 

3. 2006-2008წწ. იაკობ გოგებაშვილი სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ეკონომიკის 
მიმართულებით.  



4. 2005-2006წწ. - იაკობ გოგებაშვილი სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის მოწვეულ მასწავლებლად საათობრივი ანაზღაურების წესით. 

5. 2004-2005წწ. - იაკობ გოგებაშვილი სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის მასწავლებლად ერთ საშტატო ერთეულზე პოლიტოლოგიის კათედრაზე. 

6. 1998-2004წწ. - იაკობ გოგებაშვილი სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის მასწავლებლად 0.5 საშტატო ერთეულზე პოლიტოლოგიის კათედრაზე.  

უცხო ენები – რუსული, ინგლისური (ლექსიკონით) 

პუბლიკაციები:  2006-2009წწ. – 7 სამეცნიერო სტატია. მონოგრაფია და ავტორეფერატი 
(დისერტაციის ირგვლივ). აქედან 5 სტატია საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემაში, 2 
სტატია – ადგილობრივი შრომების კრებულში.  

1. სახელმწიფოს ეკონომიკური ფუნქციების ეფექტიანი გამოყენების გზები სოციალური 
პრობლემის გადაწყვეტაში. ი. გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული #2(22) თელავი 2007. გვ. 132-135.  

2. მცირე და საშუალო ბიზნესის როლი და მნიშვნელობა შემოსავლების გადიდებისა და 
დასაქმების პრობლემების მოგვარებაში. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი 
და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა“ თბილისი 2008 წ. #7-8 გვ. 221-224.  

3. სახელმწიფო ეკონომიკური როლის ტრანსფორმაცია ქვეყნის განვითარების სხვადასხვა 
ეტაპზე. თესაუ #1(23) თელავის 2008 წ. გვ. 193-195. 

 4. ტურიზმის მენეჯმენტის ეკონომიკური და სოციალური ეფექტიანობა. ,,ეკონომიკა“ 
თბილისი. 2009 წ. #1-2. გვ. 191-196. 

 5. სოციალურ-დემოგრაფიული გარემოს სტატისტიკის როლი თანამედროვე ბიზნესის 
განვითარებაში. ,,ეკონომიკა“ თბილისი. 2009 წ. #5-6. გვ. 49-53.  

6. ცხოვრების დონე - საზოგადოების განვითარების მაჩვენებელი. ,,ეკონომიკა“ #7 2009 წ. 
გვ. 31-35. 7. მეწარმეობის ცნება და სტატისტიკის ამოცანები. ,,ეკონომიკა“ 2009 წ. #7. გვ. 36-
39.  

8. მონოგრაფია. სახელმწიფოს ეკონომიკური ფუნქციების ეფექტიანი გამოყენების 
სრულყოფის გზები საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში. თბილისი. 2008 წ. 
გვ. 139. 


