შპს თბილისის დავით აღმაშენებლის
სასწავლო უნივერსიტეტი

ავტობიოგრაფია

(CV)
1.პერსონალური მონაცემები:
სახელი
გვარი
დაბადების წელი, თვე და
რიცხვი
სქესი
დაბადების ადგილი,
ქვეყანა
საცხოვრებელი მისამართი
პირადი ნომერი
ID ბარათის ნომერი
დაკავებული თანამდეობა
საკონტაქტო ტელეფონი
ელექტრონული ფოსტა

ნაირა
ტაბატაძე
03.06.1964
მდედრობითი
ახალქალაქის რაიონი სოფელი გოკიო
თბილისი წულუკიძის ქუჩა №35,ბინა 13
01001030211
13IF19980
ასოცირებული პროფესორი
598852455
n.tabatadze@agruni.edu.ge

2. განათლება:
ჩარიცხვის და დამთავრების
წლები
ბაკალავრიატი
01.09.1983წ.
02.07.1987წ.
მაგისტრატურა
დოქტორანტურა
19911994წ.
უმაღლესის დიპლომი
საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი
3. სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:
დაცვის წელი და ხარისხი
30.06.1999წ.

დაწესებულების დასახელება, საფეხური , თემის დასახელება;
აგრარული უნივერსიტეტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა
დოქტორი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ზრდისა და მისი
ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების რეზერვების ანალიზი
აგრარული რეფორმის პირობებში(სამცხე-თრიალეთის
მეცხოველეობისა და მეხილეობის ზონის მაგალითზე)
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4. საერთაშორისო კონფერენციები, ტრეინინგები და სერთიფიკატები:
რიცხვი, თვე და წელი
თარიღი
მოხსენების სათაური
წარდგენის ენა
ჩატარების ადგილი
კონფერენციის
დასახელება
თარიღი
მოხსენების სათაური
წარდგენის ენა
ჩატარების ადგილი
თარიღი
მოხსენების სათაური
წარდგენის ენა
ჩატარების ადგილი
კონფერენციის
დასახელება
თარიღი
მოხსენების სათაური
წარდგენის ენა
ჩატარების ადგილი
კონფერენციის
დასახელება
თარიღი
მოხსენების სათაური
წარდგენის ენა
ჩატარების ადგილი
კონფერენციის
დასახელება
თარიღი
მოხსენების სათაური

კონფერენციის და ტრეინინგის თემატიკა , სერთიფიკატის ნომერი ,
ქვეყანა, ქალაქი;
May 26-28, 2016
MANAGIN FX RISK IN PARTIALL YDOLLARIZED BANKING
SYSTEMS
ინგლისური
Poltava
4 th International Scientific and Practical Conference
”FINANCIAL SECURITY IN SUSTEM OF NATIONAL EKONOMIC
INTERESTS PROVISION; PROBLEMS AND PROSPECTS”
მაისი 28-29, 2016
სესხით სარგებლობასთან დაკავშირებული დანახარჯები
ქართული
ქ. გორი
13 დეკემბერი 2014 წ.
ფინანსური ანგარიშგების ანალიზი და მისი მნიშვნელობა
ქართული
ქ.გორი
მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“
29-30 ნოემბერი
საქართველოს საბანკო სისტემა და მისი სრულყოფის გზები
ქართული
ქ.გორი
მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“
14-15 დეკემბერი 2014წ
რისკების შესწავლა და გათვალისწინება არის, წარმატებული
მმართველობითი აღრიცხვა
ქართული
ქ.თბილისი
საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია
„თანამედროვეობისაქტუალური მეცნიერული საკითხები“
18 ოქტომბერი 2017 წელი
საერთაშორისო საფინანსო ორგაჰიზაციების როლისაქართველოს
საბანკო სექტორის სტაბილურობის შენარჩუნებაში
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5. დარგობრივი პრაქტიკული გამოცდილება , პედაგოგიური და სამეცნიერო - კვლევითი
საქმიანობა:
წლები
1989-1992

მიმართულება საქმიანობის ფორმა, ორგანიზაცია
ფინანსები , ბუღალტერი აბასთუმნის ხილ-ბოსტან ვაჭრობა

2012-2018

ფინანსისტი

შპს

ჯარდელი(ყაზახეთის

ფირმა)ყვარლის

რაიონი

ახალსოფელი
2011-2019 დღემდე
2011-20198

ბუღალტერია ასოცირებული პროფესორი კავკასიის
საერთაშორისო
უნივერსიტეტი
ფინანსები-ასოცირებული პროფესორი ევრორეგიონალური
სასწავლო უნივერსიტეტი

2011-2014

ფინანსები-ასოცირებული პროფესორი საქართველოს ეროვნული
უნივერსიტეტი

2012-2014
1992-2011

ბუღალტერი მე-3 საფეხური სსპი სახელმწიფო კოლეჯი „მერმისი“
სტატისტიკა-ასოცირებული პროფესორი საქართველოს აგრარული
უნივერსიტეტი

6 . აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
წლები
2018-2019

აფილირება უმაღლეს სასწავლებელთან
რომელ უმაღლეს სასწავლბელთან ხართ აფილირებული
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში

7. გამოქვეყნებული შრომების სია ბოლო 5 წლის განმავლობაში (წასაკითხი კურსის მიხედვით):
წელი

კრებულიის და შრომის დასახელება, გვერდი
ქვეყანა

გამომცემლობა

2017

საერთაშორისო საფინასო და ეკონომიკური
ორგანიზაციების როლი საქართველოს საბანკო
სექტორის სტაბილურობის
შენარჩუნებაში(საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი)
სეუ. გვ.22-24

”ფორმა“

2016

ძირითადი საშუალებებისა და მარაგების
სააღრიცხვო პოლიტიკა.მოამბე xx.საერთაშორისო
რეფერირებადი და რეცენზირებადისამეცნიეროპრაქტიკული ჟურნალი.თბილისი №25

2010

საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისი
და ანტიკრიზისული გადაწყვეტილებების
შეფასება აგრარული ეკონომიკის მოამბე

.საერთაშორისო
რეფერირებადი და
რეცენზირებადისამეცნიეროპრაქტიკული ჟურნალი
მოამბე
აგრარული ეკონომიკის
მოამბე (სამეცნიერო
შრომათა კრებული)
3

(სამეცნიერო შრომათა კრებული) თბილისი ტომი
5 გვ. 108-112
ფისკალური პოლიტიკა და საგადასახადო
შემოსავლების სტრუქტურა საქართველოში.
საქართველოს სახელმწიფო აგრარული
უნივერსიტეტი, სამეცნიერო შრომათა
კრებული, ტომი 2, N1 (46) გვ.98-101
ინფლაცია და ფირმის(საწარმოს) საინვესტიციო
პროექტების შეფასება. ჟურნალი სოციალური
ეკონომიკა 21-ე საუკუნის აქტუალური
პრობლემები №4გვ.91-97
სესხის პორთფელის ხარისხის მაჩვენებელი და
პორტფელთან დაკავშირებული რისკები.
ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა № 4 6871
დასაქმების პპრობლემების გადაწყვეტის
მიმართულებები საქართველოში. საქართველოს
სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი,
სამეცნიერო შრომათა კრებული, ტომი 2, N4 (49)
გვ.85-87

2009

2009

2009

2009

საქართველოს სახელმწიფო
აგრარული უნივერსიტეტი,

საქართველოს სახელმწიფო
აგრარული უნივერსიტეტი,

ჟურნალი ბიზნესი და
კანონმდებლობა

საქართველოს სახელმწიფო
აგრარული უნივერსიტეტი,

8.გამოცემული სახელმძღვანელოები:
წელი

2015

2013

სახელმძღვანელოს ან მონოგრაფიის დასახელება გვ.
რაოდენობა
სათაური

ბუღალტრული აღრიცხვა თეორია და პრაქტიკა
სახელმძღვანელო

სახელმძღვანელო ფინანსური აღრიცხვა

2012

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები
სახელმძღვანელო

2012

ფინანსური აღრიცხვა
სახელმძღვანელო

გამომცემლობა
ავტორები
ყველა
თანაავტორის
მითითებით
ნაირა
ტაბატაძე
მანანა
მჭედლიშვილ
ი
მანანა
მჭედლიშვილ
ი
ნაირა
ტაბატაძე
ნაირა
ტაბატაძე
მანანა
მჭედლიშვილ
ი
მანანა
მჭედლიშვილ
4

2012

ფინანსური მენეჯმენტი
თეორია და პრაქტიკა სახელმძღვანელო

2011

ფინანსური მენეჯმენტი
დამხმარე
სახელმძღვანელო

2011

ფინანსური მენეჯმენტი
სახელმძღვანელო

ი
ნაირა
ტაბატაძე
ნაირა
ტაბატაძე
მანანა
მჭედლიშვილ
ი
ნაირა
ტაბატაძე
მანანა
მჭედლიშვილ
ი
მანანა
მჭედლიშვილ
ი
ნაირა
ტაბატაძე

9. ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაში წაკითხული კურსები ბოლო 5 წლის განმავლობაში
(შეავსეთ ის გრაფა , რომელ საფეხურზეც კითხულობდით):

ბაკალავრიატი

მაგისტრატურა

კურსის დასახელება
შესავალი ბუღალტრულ აღრიცხვაში
ფინანსური აღრიცხვა
სტატისტიკის ზოგადი თეორია
მენეჯერული აღრიცხვა
ფინანსური აღიცხვა და ანგარიშგება

წლები
2014-2019
2014-2019
2014-2019
2014-2019
2014-2019

10. საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა:
საგრანტო პროექტში
მონაწილეობა
სამეცნიერო კონფერენციებში
მონაწილეობა
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საბაკალავრო და სამაგისტრო
პროგრამების
ხელმძღვანელობა,

11. ენების ცოდნა:
უცხო ენა
ქართული
ინგლისური
რუსული

თავისუფლად

თვითშეფასება
კარგად

ლექსიკონის დახმარებით
ლექსიკონის დახმარებით

თავისუფლად

12. საინფორმაციო ტექნოლოგიები
კომპიუტერული
პროგრამები

კარგად

Ms.-Windows

კარგად

Ms. Word

კარგად

Ms. Excel

კარგად

შევსების თარიღი

საშუალოდ

21.06. 2019
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