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  გვარი ლომაია 

სახელი ციალა 

დაბადების თარიღი 25.07.1955 

მისამართი თბილისი მიცკევიჩის ქ.19, ბინა 45 

ელ.-ფოსტა ts.lomaia@gtu.ge 

ტელეფონი 237 9635;  558 126101 

  განათლება: 
 

1973-1978 
საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის 

ინსტიტუტი  

 
ეკონომისტი, სწავლული აგრონომი 

  

1978-1982 

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის 

ინსტიტუტი, ასპირანტურა,სპეციალობით 

ეკონომიკა, ორგანიზაცია, მართვა და 

დაგეგმარება 

  
1990-1990 

დავიცავი დისერტაცია საქართველოს სასოფლო- 

სამეურნეო ინსტიტუტში, მომენიჭა ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა  

 

კანდიდატის ხარისხი 

  სამუშაო გამოცდილება: 
 

1978-1992 წწ. 

სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი, 

ეკონომიკისა და მართვის კათედრა, უფროსი 

მასწავლებელი, დოცენტი 

  

1992-2011 

თბილისის საბანკო-საფინანსო და მენეჯმენტის 

უნივერსიტეტი 

 

დოცენტი, სრული პროფესორი 

  1995-2004 სავაჭრო ეკონომიკურ ინსტიტუტში 

 

სრული პროფესორი 

  2004-2014 ევროპული უნივერსიტეტი 

 

მოწვეული პროფესორი 

  

2011-2013 

თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო 

უნივერსიტეტი. სრული პროფესორი 

  
  

mailto:lomaia55@mail.ru


2011-დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

 

ბიზნეს-ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი,ასოცირებული პროფესორი 

  2011-დღემდე კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტრი  

 
ასოცირებული პროფესორი 

ტრენინგი: 

 მოსკოვის სასოფლო-სამეურნეო აკადემია 

                                                    სტატისტიკა მართვა 

 

მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ორგანიზაციის 

თეორია ადამიანური   რესურსების მენეჯმენტი 

 

ტარტუს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. კვლევის 

მეთოდები და პედაგოგიკა 

  ენების ცოდნა: ქართული(მშობლიური), რუსული, გერმანული 

  კომპიუტერული პროგრამები: Word, Excel 

  ოჯახური მდგომარეობა: ქვრივი, ორი შვილი 

  
  

დამატებით ჩემს შესახებ გაცნობებთ: 

მაქვს 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა. მათ 

შორის 3 სახელმძღვანელო და 1 მონოგრაფია; 

 

ვიყავი აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს მე-15 

მოწვევის დეპუტატი; 

 

 სხვადასხვა წლებში შეთავსებით ვმუშაობდი 

ხარისხის სამსახურის უფროსად, მოადგილედ, 

მაგისტრატურის დეკანად, სტუდენტთა 

სამეცნიერო წრის მეცნიერ-ხელმძღვანელად. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი 

(პუბლიკაციები/კონფერენციები) 

# ავტორები ყველა 

თანავტორის 

მითითები 

კონკურსანტის გვარი 

გამოყოფილი უნდა 
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 პუბლიკაციის 

სათაური,ავტორები,ჟურნალის/გამომცემლობის 

დასახელება. ტიპი/ტომი, გვერდები 

პუბლიკაციის ელექტრონული მისამართი 

(არსებობის შემთხვევაში) 
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 ც.ლომაია 

ე.ლაგვილავა 

სტატია ადამიანური რესურსების ზრდა-გავიტარებისა 

და კარიერის მართვის პრობლემები შპს 

„ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერსა“ და სს 

„თელასში“, ჟურნ. XXI საუკუნის  მედიცინისა 

და მენეჯმენტის აქტუალური პრობლემები, #3 

2017 

 ც.ლომაია 

მ.ლომაია 

ა.კატუკია 

სტატია სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმები 

საქართველოში და მმართველობის 

ინსტიტუციურ-ორგანიზაციული ასპექტები. 

XXI საუკუნის  მედიცინისა და მენეჯმენტის 

აქტუალური პრობლემები, #2 

2017 

1 ც.ლომაია 

მ.ლომაია 

სტატია სამედიცინო ხარისხის შეფასება და მართვის 

თავისებურებები ჯანდაცვაში, ჟ. XXI საუკუნის  

მედიცინისა და მენეჯმენტის აქტუალური 

პრობლემები, #1 

2017 

2 ც.ლომაია 

მ.ლომაია 

სტატია მომსახურების მარკეტინგი და ჯანდაცვის  

განვითარების  ტენდენციები ქართულ  და 

უცხოურ კულტურებში. ჟ. XXI საუკუნის  

მედიცინისა და მენეჯმენტის აქტუალური 

პრობლემები, #1 

2017 

3 ც.ლომაია 

ე.ლაგვილავა 

სტატია პერსონალის სწავლების და ზრდა-

განვითარების ორგანიზება შპს „ჯორჯიან 

უოთერ ენდ ფაუერსა“ და სს „თელასში“, ჟურნ. 

„სოციალური ეკონომიკა“,  №1; 

2017 

4 ც.ლომაია 

ე.ლაგვილავა 

სტატია პერსონალის შერჩევისა და სწავლების 

ორგანიზება შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ 

ფაუერსა“ და სს „თელასში“, ჟურნ. „სოციალური 

ეკონომიკა“, №1. 

2017 

 ც.ლომაია 

ვ.კატუკია 

 სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმები 

საქართველოში და მმართველობის 

ინსტიტუციურ-ორგანიზაციული ასპექტები 

2016 

5 ც.ლომაია 

ე.ლაგვილავა 

სტატია პერსონალის შერჩევის საზღვარგარეთული 

გამოცდილება“, ჟურნ. „სოციალური ეკონომიკა,  

2016 



№3-4, გვ. 114-119. 

6 ც.ლომაია 

ე.ლაგვილავა 

სტატია „ადამიანური რესურსის შერჩევის პროცედურა 

შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერსა“ და სს 

„თელასში“, ჟურნ. „სოციალური ეკონომიკა“, 

№2, გვ. 53-63; 

2016 

7 ც.ლომაია 

ე.ლაგვილავა 

სტატია ადამიანური რესურსების საერთაშორისო 

მართვა და თანამედროვეობა“, ჟურნ. 

„სოციალური ეკონომიკა“,  №3-4, გვ. 95-97; 

2016 

8 ციალა ლომაია სტატია ახალი მიდგომები ლიდერობისადმი და 

ორგანიზაციული კულტურებისადმი 

გლობალიზაციის პირობებში ქსელური 

მართვის კონტექსტში, ჟ.ეკონომიკა, #3-4, გვ.263-

276 

2016 

9 ციალა ლომაია 

ნინო მხეიძე 

სტატია ლიდერის გადაწყვეტილებები და გუნდის 

ეფექტურობის ზხრდა. ჟ.სოციალური 

ეკონომიკას #2, გვ.109-112 

2016 

10 ციალა ლომაია 

თამარ ჩახუნაშვილი 
სტატია ჯანდაცვის რეფორმის შედეგები პირვე-ლადი 

ჯანდაცვის რგოლის დაწესებუ-ლებებში, ჟ. 

ეკონომიკა,  N 3,4., გვ. 7; 

2016 

11 ციალა ლომაია 

თამარ ჩახუნაშვილი 

სტატია Management innovations in primary healthcare (case 

of Tbilisi children’s policlinics)”, ЕСОNОМIСS AND 

RЕGIОN. Scientific journal of Poltava National 

Technical Yuri Kondratyuk University. February,. 100 

2016 

12 ციალა ლომაია 

თამარ ჩახუნაშვილი 

სტატია ჯანდაცვის მსოფლიო ბაზრის ანალიზი და 

მენეჯმენტის თავისებუ-რებანი, მედიცინისა და 

მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები, N3,4,  

გვ. 65; 

2015 

13 ციალა ლომაია 

თამარ ჩახუნაშვილი 

სტატია სამედიცინო ხარისხის შეფასება და 

ორგანიზაცი-ულ-მმართველო-ბითი 

ინოვაციები საქართვე-ლოში, ჟ. ბიზნეს-

ინჟინერინგი.  N4., გვ. 149; 

2015 

14 ც.ლომაია  

ა.მჭედლიშვილი 

სტატია ხარისხის მართვის თანამედროვე 

მდგომარეობის ანალიზი და პერსპექტივები. ჟ.  

ჯანდაცვისა და მედიცინის აქტუალური 

პრობლემები ჟ.№1 

2015 

15 ც.ლომაია,   

ვ.კატუკია  

ე.დარჩიაშვილი 

სტატია სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმები 

საქართველოში და მმართველობის 

ინსტიტუციური ფორმები. 

ჟ.მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე 

პრობლემები, №2 

2015 

16 ც.ლომაია 

ნ.მხეიძე 

სტატია ლიდერობა,როგორც ორგანი-ზაციული 

კულტურის ტექნოლოგია.  

ჟ.მაცნე №8, გვ.83-87 

2015 



17 ც.ლომაია 

ნ.მხეიძე 

სტატია ორგანიზაციული კულტურა და ახალი 

რეალობა.  

ჟ.მაცნე №8, გვ.74-78 

2015 

18 ც.ლომაია  

ა.მჭედლიშვილი 

სტატია სამედიცინო ხარისხის თანამედროვე 

მდგომარეობის ანალიზი პირველად 

ჯანდაცვაში.   ჟ.თანამედროვე მედიცინისა და 

ჯანდაცვის აქტუალური პრობლემები.  ჟ.№1 

2015 

19 ც.ლომაია,   

ე.დარჩიაშვილი 

სტატია ორგანიზაციულ-მმართველობითი ინოვაციები 

ბიზნესში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო 

უნივერსიტეტის შრომათა კრებული 

 

2015 

20 ც.ლომაია,   

ე.ლაგვილავა  

სტატია პერსონალის შერჩევის პრობლემები. სამცხე-

ჯავახეთის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა 

კრებული 

2015 

21 ციალა ლომაია სტატია Сравнительный анализ малого и среднего 

бизнеса в Грузии и Азербаиджане, ж.Известия, 

Научная Академия Азербаиджана, стр.97-105 

2015 

22 ც.ლომაია,   

ე.ლაგვილავა  

სტატია ადამიანური რესურსების შერჩევისა და ზრდა-

განვითარების პრიორიტეტები მენეჯმენტის 

სისტემაში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო 

უნივერსიტეტის შრომათა კრებული. 

 

2015 

23 ც.ლომაია,   

ე.დარჩიაშვილი 

სტატია  ინოვაციები ბიზნესის სფეროში. სამცხე-

ჯავახეთის სასწავლო უნივერსიტეტის შრომათა 

კრებული 

 

2015 

24 ც.ლომაია 

ნ.მხეიძე 

სტატია ორგანიზაციული კულტურის თავისებურებები 2015 

25 ციალა ლომაია 

თამარ ჩახუნაშვილი 

 სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მართვა 

პირველად ჯანდაცვაში, ჟ.თანამედროვე 

მედიცინისა და ჯანდაცვის აქტუალური 

პრობლემები, #4 

2015 

26 ციალა ლომაია 

ნურანა რასულოვა 

სტატია Анализ национального рынка Азербаиджана и 

роль малого бизнеса в экономике страны. 

ჟ.სოციალური ეკონომიკა, #5, გვ.111-115 

2015 

27 ც.ლომაია 

ნ.რასულოვა 

სტატია მცირე და საშუალო ბიზნესის პრიორიტეტები 

აზერბაიჯანსა დასაქართველოში, (რუს.ენაზე), 

ჟ.ეკონომისტი, #3 

2014 

28 ციალა ლომაია 

 

თ.ჩახუნაშვილი 

სტატია მმართველობითი ინოვაციები და მომსახურების 

ხარისხის გაუმჯო-ბესების გზები საქართველოს 

პირველად ჯანდაცვაში, ჟ.მედიცინისა და 

მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები, N1.  

გვ. 61;  

2014 

29 ც.ლომაია 

ნ.რასულოვა 

სტატია Анализ малого и среднего бизнеса Грузии и 

Азербаиджана,  ж. Известия Национальной 

Академии Наук Азербаиджана, №1 

2014 

30 ც.ლომაია,   

ე.დარჩიაშვილი 

სტატია ლიდერობა თანამედროვე მენეჯმენტის 

სისტემაში, ჟ. სოციალური ეკონომიკა №2 

2014 

31 ც.ლომაია,   

ე.ლაგვილავა  

სტატია სამრეწველო ინოვაციური კლასტერების 

მიმართულებები ბიზნესში. ჟ. სოციალური 

2014 



ეკონომიკაჟ. სოციალური ეკონომიკა №5 

32 ც.ლომაია,   

ე.ლაგვილავა  

სტატია კლასტერები და კულტურული  ჯგუფები 

ჟ. სოციალური ეკონომიკა №4 

2014 

33 ც.ლომაია,  

 ნ.რასულოვა 

სტატია  Малый и средный бизнес в Грузии и в 

Азербаиджане, ж.Экономика, стр. 

2014 

34 ციალა ლომაია სახელმძღვანელო ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, მე-3 

გამოცემა, შევსებული და გადამუსავებული   

2014 

35 ც.ლომაია,  

 ა.კატუკია,   ი.ყორშია 

სახელმძღვანელო ოჯახის მენეჯმენტი,   თბილისი–2014 

 

2014 

36 ც.ლომაია,   

ქ.შონია 

სტატია ოჯახი და საქართველოს დემოგრაფიული 

ვითარება, ჟ. სოციალური ეკონომიკა №1 

2014 

37 ც.ლომაია,  

ე.ლაგვილავა  

სტატია სამრეწველო ინოვაციური კლასტერების 

მიმართულებები ბიზნესში,ჟ. სოციალური 

ეკონომიკა №5  

2014 

38 ციალა ლომაია 

ვალერი კატუკია 

 ინსტიტუციურ-მმართველობითი 

ტრანსფორმაციები ბიზნესის სფეროში, 

ჟ.ბიზნესინჟენერინგი, გვ. 16-30 

2014 

39 ც.ლომაია,  

 თ.ჩუნთიშვილი 

სტატია მოტივაცია და მისი გამოყენება თანამედროვე 

მენეჯმენტში, ჟ.სოციალური ეკონომიკა №4 , 

გვ.70-75 

2013 

40 მ.გედევანიშვილი,  

ც.ლომაია 

სტატია მენეჯმენტის ევოლუცია და გენეზისი. ჟ.მაცნე, # 2013 

41 ც.ლომაია,   

თ.ჩუნთიშვილი 

სტატია თანამედროვე მოტივაცია ბიზნესის სფეროში 

ჟ.სოციალური ეკონომიკა, №3 

2013 

42 ც.ლომაია სტატია ოჯახის მენეჯმენტი ქართულ კულტურაში, ჟ. 

სოციალური ეკონომიკა №6, გვ.67-79 

2013 

43 ციალა ლომაია სტატია ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის 

თავისებურებები სამედიცინო  

დაწესებულებებში. ჟ. სოციალური ეკონომიკა 

№1, გვ.90-99 

2012 

44 ციალა ლომაია სახელმძღვანელო ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის, მეორე 

შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა 

2012 

45 ციალა ლომაია, 

მარინა 

გედევანიშვილი 

სტატია თანამედროვე მენეჯერი-განვითარების 

წინაპირობები, თვისებები და პრიორიტეტები, 

კსუ, ჟ.მაცნე, # , გვ.7-14 

2012 

46 ციალა ლომაია სტატია სადაზღვევო ბაზრის პრობლემები 

საქართველოში. თბილისის დავით 

აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის 

შრომების კრებული, გვ.90-98 

2011 

47 ციალა ლომაია, 

მარინა 

გედევანიშვილი 

სტატია მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და მისი 

შემსუბუქების გზები. ჟ. „სოციალური 

ეკონომიკა“, სპეციალური გამოშვება, გვ. 

2011 

48 ციალა ლომაია 

მარინა 

გედევანიშვილი 

მოხსენება მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის შედეგები 

და საქართველოს გამოწვევები საბაზრო 

ეკონომიკის პირობებში, სტუ-ს შრომათა 

კრებული, საერთაშორისო კონფერენცია 

2011 



49  სტატია სამედიცინო დაზღვევის დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები, სასწავლო 

უნივერსიტეტი გეომედი, ჟ.ჯანდაცვისა და 

მედიცინის აქტუალური პრობლემები,#1, 

გვ.101-111 

2011 

50 ციალა ლომაია,  ანა 

კატუკია 

სტატია მუშაობა და დასაქმებითი ურთიერთობების 

მართვა. ქასრთულ-ბრიტანული 

უნივერსიტეტის შრომათა კრებული, გვ.100-112 

2010 

51 ციალა ლომაია  მენეჯმენტის თავისებურებები ო.ღუდუშა-ურის 

სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრის 

მაგალითზე, თდასუ-ს შრომების კრებული. გვ. 

2010 

52 ციალა ლომაია სტატია სადაზღვევო ბაზრის პრობლემები 

საქართველოში.  ჟ.საქართველოს ეკონომიკა №2 

2010 

53 ციალა ლომაია სახელმძღვანელო ადამიანური  რესურსების  მენეჯმენტი    2009 

54 ციალა ლომაია სტატია ოჯახის  მენეჯმენტის  თავისებურებები  

ქართულ რეალობაში  ჟ. სოც  ეკონომიკა№3 

2009 

55 ციალა ლომაია სტატია მცირე და საშუალო ბიზნესის შემაფერხებე-ლი 

ღონისძიებები, ქართულ-ბრიტანული უნი-ის 

შრ.კრებული, გვ.80-91 

2009 

56 ციალა ლომაია სტატია სადაზღვევო ბაზრის პრობლემები 

საქართველოში, ჟ.სოციალური ეკონომიკა№2, 

გვ.116-119 

2009 

57 ციალა ლომაია  სადაზღვევო ბაზრის თანამედროვე ანალიზი და 

შემაფერხებელი ღონისძიებანი, სოხუმის 

უნივერსიტეტის კონფერენციის მოხსენებათა 

კრებული, გვ.21-28 

2009 

58 ციალა ლომაია სტატია რისკების  მართვა  კომერციულ  ბანკებში   

 ჟ.  სოციალური ეკონომიკა№1 

2008 

59 ციალა ლომაია ბროშურა დროის მართვის თავისებურებანი ბიზნესში 2008 

60 ციალა ლომაია სტატია მცირე ბიზნესის განვითარების ასპექტები, 

სოხუმის უნივერსიტეტის შრომების კრებული, 

გვ.180-191 

2008 

61 ციალა ლომაია სტატია მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემები და 

მათი გადაჭრის მიმართულებები. 

ჟ.“საქართველოს ეკონომიკა“, #6 

2008 

62 ციალა ლომაია სტატია მცირე და საშუალო ბიზნესის პოზიტიური და 

ნეგატიური მხარეები და საქართველოს 

გამოწვევები და პერსპექტივები, სოხუმის 

უნივერსიტეტის შრომების კრებული, გვ.80-87 

2008 

ივნი

სი 

63 ციალა ლომაია სტატია სადაზღვევო ბიზნესი და მისი პერსპექტივები 

საქართველოში, სსმ-ის შრომები, გვ.101-107 

2007 

64 ციალა ლომაია სტატია ბიზნეს-ინკუბატორების პერსპექტივა 

საქართველოში, ჟ.საქართველოს ეკონომიკა“, 

№2, გვ.116-122 

2007 

65 ციალა ლომაია მონოგრაფია 

ბროშურა 

ეკონომიკის ეკოლოგიური, დემოგრაფიული და 

სასურსათო პრობლემები 21-ე საუკუნეში,  

გვ.55, გვ.80 

2005 



2007 

66 ციალა ლომაია სახელმძღვანელო მენეჯერული ეკონომიკა, ნაწ.I, ნაწII. 2006 

2007 

კონფერენციები 

1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია 

2017 

2 სოხუმის სახელმწიფო უნიუვერსიტეტის  II საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია 

2017 

3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა  და ქუთაისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული  საერთაშორისო კონფერენცია  

2016 

მაისი-

ივნისი 

4 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური 

კონფერენცია: „ეროვნული ეკონომიკის განვითა-რების მოდელი: გუშინ, დღეს, ხვალ“ 

2015 

5 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2015 

6 ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერისტეტის I საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის 

2015 

 

 

 

                                                                                                                                        

 


