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                                                                                                                                                   CURRICULUM VITAE                  

          გვარი                                                 სახელი                                      მამის სახელი

კაკაშვილი ნატო ნიკოლოზი

დაბადების თარიღი და ადგილი:  20/07/1962 ქ.ჩხოროწყუ

  

სამუშაო ადგილი:   ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,   ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი, ფინანსების და საბანკო საქმის კათედრა.

მისამართი: უნივერსიტეტის ქ.#2, ქ.თბილისი 0143, საქართველო

ტელ: (995) 30 40 66                                                                      ვებ გვერდი: 

ფაქსი:                                                                                                              ელ. Fფოსტა: n.kakashvili@mail.ru

საცხოვრებელი ადგილი

მისამართი: 0172 თბილისი, მუხიანის 4ა მ/რ, კორ 14, ბინა 39

ტელ:  63 68 20                                              მობილური: 899 50 26 96

ფაქსი:                                                        ელ. Fფოსტა: n.kakashvili@mail.ru

სამსახურებრივი გამოცდილება

თარიღი 2006 – 2010

დამსაქმებელის დასახელება ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამსაქმებელის მისამართი ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი, #1

საქმიანობის სფერო ფინანსების და საბანკო საქმის კათედრა.

თანამდებობა თსუ, ასოცირებული პროფესორი (საათობრივი ანაზღაურების წესით)

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია–სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა, კათედრის
მდივანი.

თარიღი 2006 – 2010

დამსაქმებელის დასახელება ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამსაქმებელის მისამართი ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი, #1

საქმიანობის სფერო ფინანსების და საბანკო საქმის კათედრა.

თანამდებობა თსუ, ასოცირებული პროფესორი (საათობრივი ანაზღაურების წესით)

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია–სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა, კათედრის
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მდივანი.

თარიღი 09/01/1999 _ 01/09/2006

დამსაქმებელის დასახელება ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამსაქმებელის მისამართი ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი, #1

საქმიანობის სფერო ფინანსების და კრედიტის  კათედრა

თანამდებობა დოცენტი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია–სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა,კათედრის
გამგის მოადგილე, კათედრის მდივანი, აკადემიური ჯგუფის
კურატორი

თარიღი 11/05/1997_09/01/1999

დამსაქმებელის დასახელება ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამსაქმებელის მისამართი ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი, #1

საქმიანობის სფერო ფინანსების და კრედიტის  კათედრა

თანამდებობა უფროსი მასწავლებელი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია–სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა,კათედრის
გამგის მოადგილე, კათედრის მდივანი, აკადემიური ჯგუფის
კურატორი

თარიღი 11/09/1994 _11/05/1997

დამსაქმებელის დასახელება ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამსაქმებელის მისამართი ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი, #1

საქმიანობის სფერო ფინანსების და კრედიტის  კათედრა

თანამდებობა ასისტენტი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია–სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა, კათედრის
მდივანი, აკადემიური ჯგუფის კურატორი

თარიღი 09/01/1992 _ 10/01/1994

დამსაქმებელის დასახელება გორის სახელმწიფო ეკონომიკური ინსტიტუტი

დამსაქმებელის მისამართი ქ.გორი სტალინის ქუჩა #1

საქმიანობის სფერო ფინანსების, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის კათედრა

თანამდებობა მასწავლებელი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია–სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა

თარიღი 09/01/1991 _ 09/01/1992

დამსაქმებელის დასახელება გორის სახელმწიფო ეკონომიკური ინსტიტუტი

დამსაქმებელის მისამართი ქ.გორი სტალინის ქუჩა #1
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საქმიანობის სფერო ფინანსების, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის კათედრა

თანამდებობა მასწავლებელი (საათობრივი ანაზღაურების წესით)

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები ლექცია–სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა

თარიღი 12/01/1989 _ 12/01/1992

დამსაქმებელის დასახელება ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დამსაქმებელის მისამართი ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი, #1

საქმიანობის სფერო ფინანსების და კრედიტის კათედრა

თანამდებობა ასპირანტი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა

თარიღი 23/07/1989 _30/11/1989

დამსაქმებელის დასახელება ჩხოროწყუს საფინანსო განყოფილება

დამსაქმებელის მისამართი ზუგდიდის #2

საქმიანობის სფერო საფინანსო განყოფილება

თანამდებობა ეკონომისტი

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

შეთავსება (ამჟამად გაქვთ თუ არა სხვა ანაზღაურებადი სამსახური) - არა მაქვს

მუშაობის დაწყების თარიღი

დამსაქმებელის დასახელება

დამსაქმებელის მისამართი

საქმიანობის სფერო

თანამდებობა

პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები

სამეცნიერო ხარისხი ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიტატი

აკადემიური წოდება თსუ, ასოცირებული პროფესორი

შრომების რაოდენობა 58

მ. შ. მონოგრაფია

სახელმძღვანელო 4  (თანაავტორობით)

შრომების რაოდენობა ბოლო 5 წლის
განმავლობაში

15

სახელმწიფო, სამეცნიერო დარგობრივი
პრემია
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განათლება/ტრენინგი (დიპლომის/სერტიფიკატის ქსეროასლები წარმოადგინეთ დანართის

სახით)

თარიღი თარიღი 1999

დაწესებულება (ფაკულტეტი) საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების
ინსტიტუტი

სპეციალობა ფინანსები, კრედიტი, ფულის მიმოქცევა

დიპლომის /სერტიფიკატის # დიპლომი  #002035

კვალიფიკაცია ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი

თარიღი 2000

დაწესებულება (ფაკულტეტი) ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სპეციალობა ფინანსები, კრედიტი, ფულის მიმოქცევა.

დიპლომის /სერტიფიკატის # ატესტატი გა #0000183

კვალიფიკაცია თსუ პროფესორთა საბჭოს გადაწყვეტილება დოცენტის სამეცნიერო-

პედაგოგიური წოდება
თარიღი 1989-1992

დაწესებულება (ფაკულტეტი) თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი

სპეციალობა ასპირანტურა `ფინანსების, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის
სპეციალობით

დიპლომის /სერტიფიკატის #

კვალიფიკაცია ეკონომისტი

თარიღი 1985-1989

დაწესებულება (ფაკულტეტი) თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი

სპეციალობა ფინანსები და კრედიტი

დიპლომის /სერტიფიკატის # ჰბ # 3   069167   ( წარჩინებით)

კვალიფიკაცია ეკონომისტი

თარიღი 2009

დაწესებულება (ფაკულტეტი) შვეიცარიის ცენტრალური უნივერსიტეტი, თსუ ეკონომიკისა და
ბიზნესის ფაკულტეტი,ეკონომიკური განვითარებისა და განათლების
ცენტრი

სპეციალობა საერთაშორისო სემინარი"სამეცნიერო კვლევების მეთოდოლოგია"

დიპლომის /სერტიფიკატის #

კვალიფიკაცია ექსპერტი

თარიღი 2000 წ

დაწესებულება (ფაკულტეტი) Educational Centre ,,CAC”

სპეციალობა International Accounting standards;  Bookkeeping and Taxes in Georgia

დიპლომის /სერტიფიკატის # 214/3

კვალიფიკაცია accountant
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თარიღი 1997

დაწესებულება (ფაკულტეტი) BRUNEL UNIVERSITY

სპეციალობა The ciurse on Developing Links with Industry

დიპლომის /სერტიფიკატის #

კვალიფიკაცია ეკონომისტი

თარიღი 28/02/2007

დაწესებულება (ფაკულტეტი) Global Business ETHIGS

სპეციალობა Global Business Ethics Teacher Preparing Program

დიპლომის /სერტიფიკატის #

კვალიფიკაცია

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ბოლო 5 წლის განმავლობაში
დასახელება და თარიღი საქართველოს ეკონომიკისა სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტი. 

საერთაშორისო კონფერენცია. 2010წ.
მოხსენების სათაური სამოგზაურო დაზღვევა და ქართული სადაზღვევო კომპანიები.

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ტურიზმი ეკ-
კა და ბიზნესი. ბათუმი ტრაპიზონი 5-6 ივნისი, 2010 წ.

მოხსენების სათაური სადაზღვევო ინდუსტრია საქართველოში

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი თსუ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. ინოვაციების ცენტრი.  
საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 
მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო. სამეცნიერო შრომების
კრებული 2009

მოხსენების სათაური გადაზღვევის ეკონომიკური როლი და ფუნქციები თანამედროვე
ეტაპზე.

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი თბილისის უნივერსიტეტი გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და
საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები, I 

საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 28-29 მაისი, 2009
მოხსენების სათაური გადაზღვევის აუცილებლობა თანამედროვე ეტაპზე

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი არასამთავრობო ორგანიზაცია-საფინანსო-საინვესტიციო პოლიტიკისა და
სტრატეგიის ფონდი. გლობალური კრიზისი და საქართველოს
ეკონომიკა,2009

მოხსენების სათაური პლასტიკური ბარათების გამოყენების თავისებურებები საქართველოში

თქვენი როლი მომხსენებელი
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დასახელება და თარიღი პაატა გუგუშვილის ინსტიტუტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის
ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი
საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის
მასალების კრებული. ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები
თანამედროვე ეტაპზე, 2009

მოხსენების სათაური საბანკო სისტემა და ფულის მიმოქცევა

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი პაატა გუგუშვილის ინსტიტუტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის
ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი
საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის
მასალების კრებული. ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები
თანამედროვე ეტაპზე, 2009

მოხსენების სათაური საბანკო მენეჯმენტის მიზნების ფორმირება

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2009
მოხსენების სათაური საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი: რეალობა და პერსპექტივები

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. საქართველოს
ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების
კრებული. ეკონომიკური გავითარების აქტუალური პრობლემები
თანამედროვე ეტაპზე.2009წ

მოხსენების სათაური აქტუარული გამოთვლების ამოცანები და დაზღვევის ობიექტები

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო თსუ
სამეცნიერო შრომების კრებული I. ბიზნესი და საყოველთაო
კეთილდღეობა. 2008

მოხსენების სათაური სადაზღვევო ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი ეკონომიკის პრობლემებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. შიდა
ქართლის საერო უნივერსიტეტი.  2008

მოხსენების სათაური ეროვნული სადაზღვევო ბაზარი და მისი განვითარების  
პერსპექტივები

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების
კრებული I

მოხსენების სათაური ლიზინგის განვითარება საქართველოში

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო კონფერენციის
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მასალები.გორი 2007

მოხსენების სათაური აქტუარული ანგარიშსწორება და მისი როლი დაზღვევაში.

თქვენი როლი მომხსენებელი

დასახელება და თარიღი შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო კონფერენციის
მასალები.გორი 2007

მოხსენების სათაური გადასახადები, როგორც ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების
ინსტრუმენტი.

თქვენი როლი მომხსენებელი

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

გრანტის დასახელება “საგადასახადო რეფორმა და ფისკალური პასუხისმგებლობა: საფინანსო
და სოციალური პოლიტიკის სრულყოფის გზები საქართველოში. 
ეკონომიკის ტრანსფორმაცია და საბიუჯეტო პოლიტიკის პრინციპები

დონორი ორგანიზაცია გერმანული ფირმა “ფოლქსვაგენი”

თარიღი/ვადები 2006-2008

თქვენი როლი/თანამდებობა მონაწილე

გრანტის საერთო თანხა

გრანტის დასახელება თემპუს ტაცის_ის საერთაშორისო პროექტი(#ჩP-20070-98) ინფორმაციისა
და ლიბერალური უმაღლესი განათლების ცენტრი

დონორი ორგანიზაცია ბრუნელის (ლონდონი), გრენობლის(საფრანგეთი) უნივერსიტეტები, 
ტრინიტი კოლეჯი(ირლანდია)

თარიღი/ვადები 1997-2000

თქვენი როლი/თანამდებობა მონაწილე

გრანტის საერთო თანხა 230000 ეკიუ

გრანტის დასახელება ,,საქართველოში ჯანდაცვის დაზღვევის სისტემის სრულყოფა და
ეფექტურობის ამაღლების გზები” (წარდგენილია პროექტი
საკონკურსოდ).

დონორი ორგანიზაცია კავშირი "დემოკრატიის განვითარების ფონდი"

თარიღი/ვადები 2006-2007

თქვენი როლი/თანამდებობა მონაწილე, ეკონომიკური ექსპერტი

გრანტის საერთო თანხა

სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, ოპონირება (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

რამდენი სადოქტორო დისერტაციის კონსულტანტი იყავით

რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის რეცენზენტი იყავით

ამდენი სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი იყავით   2

რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ოპონენტი იყავით 8
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სამეცნიერო საზოგადოებების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების, 

საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა

რომელი სამეცნიერო საზოგადოების (აკადემიის) 
ნამდვილი წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი

რომელი სამეცნიერო საბჭოს წევრი ხართ/იყავით
და თქვენი როლი

სამეცნიერო პრაქტიკულ ჟურნალ " ბიზნესი და 
კანონმდებლობის "სამეცნიერო საბჭოს წევრი 2009 წლის 
აპრილიდან

რომელი კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის
წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი

რომელი წიგნის/კრებულის რედაქტორი, 
რეცენზენტი ხართ

1. მ. ჯიქია, რ.ჩეჩელაშვილი, ფ. ბურდული "ეკონომიკური
ანალიზი". 
2. მ. მაისურაძე "ფინანსური ანალიზი"
3. ნ. კვატაშიძე, ა. ხორავა, ზ. გოგრიჭიანი "ფინანსური
აღრიცხვა".
4. ა. ცინცაძე, ნ. სვანიძე "აქტუარული ანგარიშები
დაზღვევაში".
5. ი. ვაშაყმაძე "საქართველოს საბანკო სისტემის
ფინანსური მდგრადობის მნიშვნელობა ეკონომიკის
სტაბილიზაციის მიღწევაში"
6. ბ.   ბოლქვაძე " ბიზნესის საფუძვლები"
7. კ. ჯაყელი "დაზღვევის ეკონომიკა"

სტუდენთა რომელი სამეცნიერო წრის
ხელმძღვანელი ხართ/იყავით
რომელ სალექციო კურსებს
კითხულობთ/კითხულობდით (სრული
ჩამონათვალი)

სადაზღვევო ბაზარი; საფინანსო სამართალი; სადაზღვევო
კანონმდებლობა; რისკი და დაზღვევა; საგადასახადო
სისტემა და პოლიტიკა

საზღვარგარეთ რომელ უნივერსიტეტში
ყოფილხართ მიწვეული და რა სალექციო კურსებს
კითხულობდით

ენების ცოდნა შესაბამის გრაფებში ჩაწერეთ კარგად, დამაკმაყოფილებლად, მწირად
მშობლიური ენა

უცხო ენა რუსული ინგლისური გერმანული ფრანგული

კითხვა კარგად კარგად

წერა კარგად დამაკმაყოფილებელი

მეტყველება კარგად დამაკმაყოფილებელი

ოჯახური მდგომარეობა- მყავს მამა. (პირადი ოჯახი არ გამაჩნია)

კომპიუტერული პროგრამების (საოფისე, გრაფიკული და სხვა) ცოდნა

პროგრამების კარგად დამაკმაყოფილებლად მწირედ
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დასახელება
Ms-Windows, +
Ms-Word, +
Ms- Excel +
Pwer point

Internet explorer +
Visual  Basic

Corel

Adobe-Photoshop

ინდივიდუალური მუშაობა უფრო გეხერხებათ თუ გუნდური? ეწევით თუ არა რაიმე
საზოგადოებრივ საქმიანობას?
შემიძლია როგორც გუნდური, ასევე ინდივიდუალური მუშაობა
ორგანიზაციული, მენეჯერული, მეწარმეობრივი ნიჭი
შეგიძლიათ თუ არა ხელმძღვანელობა, კოორდინირება და ადმინისტრირება, კმაყოფილი
ხართ თუU არა დაკავებული თანამდებობით, რა თანამდებობაზე წარმოგიდგენიათ თქვენი
შემდგომი საქმიანობა
დაკავებული თანამდებობით კმაყოფილი ვარ, ხელმძღვანელობა, კოორდინირება და ადმინისტრირება
ნამდვილად შემიძლია. იმედია ასოცირებული პროფესორის თანამდებობას თავს კარგად გავართმევ. ამასთან
მაქვს ორგანიზატორული ნიჭი.
შემოქმედებითი ნიჭი
მუსიკა, მხატვრობა, მწერლობა, დიზაინი და ა.შ.
მწერლობა, პოეზია.
დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც გსურთ რომ მოგვაწოდოთ
1. 2005-2009 სასწავლო წლებში ხელმძღვანელობა გაუწიე 16 სამაგიტრო და 8 საბაკალავრო ნაშრომს, 
რეცენზირება გაუკეთე 14 სამაგისტრო ნაშრომს.

2.დაზღვევის ჩარჩო პროგრამაზე გერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტიდან მაქვს სათანადო დასკვნა

გამოქვეყნებული შრომები

2010 აქტუარული ანგარიშსწორება საზღვარგარეთის ქვეყნებში. ჟურნ. ეკონომიკა და ბიზნესი. სექტემბერი
2010 საქართველოს სადაზღვევო კომპანიების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები. ჟურნ. ეკონომიკა და ბიზნესი. 
თებერვალი
2010 სადაზღვევო ბიზნესის ფინანსური ასპექტები. ჟურნ. ეკონომიკა და ბიზნესი
2010 სამოგზაურო დაზღვევა და ქართული სადაზღვევო კომპანიები. საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის
სასწავლო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტე. ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების
ტენდენციები საქართველოში. სამეცნიერო შრომების კრებული
2009 აქტუარის მნიშვნელობა და როლი სიცოცხლის დაზღვევაში
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი.  სამეცნიერო შრომები .ისსნ 1987-8362
2009 დაუზღვევადი დაზღვევადი რისკები. ჟურნ. ეკონომიკა და ბიზნესი. დეკემბერი
2009 სადაზღვევო პროდუქტების რეალიზაციის არხები. ჟურნ. ეკონომიკა და ბიზნესი. ოქტომბერი
2009 სადაზღვევო ინტერესი და დაზღვევისადმი ინტერესი. ჟურნ. ეკონომიკა და ბიზნესი. #3
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2009 სადაზღვევო ბაზრის რეგულირების სრულყოფის პერსპექტივები საქართველოში. თბილისის უნივერსიტეტი
"მეტეხი" ტ.II
2009 სადაზღვევო საქმე. სახელმძღვანელო ( თანაავტორობით )
2008

ლიზინგის განვითარება საქართველოში, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომების
კრებული ტ. 1

2008
სადაზღვევო ინვესტიციების განვითარების პრობლემები და პრიორიტეტები. ჟურნ. “ ბიზნესი და

კანონმდებლობა”. ნოემბერი

2008
სადაზღვევო კომპანიის ფინანსური ნაკადები_ საფუძველი ფინანსური საქმიანობის რეალიზაციისათვის. 

ჟურნ. “ფინანსები ინვესტიციები, ბანკები” #3 (ინგლისურ ენაზე)

2008
სადაზღვევო პროდუქტის რეალიზაციის სტრატეგია და მნიშვნელობა ეკონომიკის განვითარებისათვის. ჟურნ. 

“ფინანსები ინვესტიციები, ბანკები” #3 (ინგლისურ ენაზე)

2008 გადაზღვევის ბაზრის განვითარების ტენდენციები. საერთაშორისო ბიზნესი.საერთაშორისო
საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული. ტ. 6. # 1-4

2008 საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი. დამხმარე
სახელმძღვანელო. (მეორე, გადამუშავებული გამოცემა), (თანაავტორობით)
2008 ფული , ინვესტიციები, საბანკო საქმე. (თანაავტორობით, ელ-ვერსია).
2007 სადაზღვევო კომპანიების ფულადი ნაკადი ; ზემოქმედების ფაქტორები და მისი აქტივიზაციის
აუცილებლობა. ჟურნ. სოციალური ეკონომიკა@#3.
2007 აქტუარის მნიშვნელობა და როლი სიცოცხლის დაზღვევაში
გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. შრომების კრებული

2005 .გარდამავალი პერიოდის სავალუტო პოლიტიკის პრობლემური საკითხები.  ფსკი. გარდამავალი პერიოდის
საფინანსო-ეკონომიკური პრობლემები. ტ. 8
2005 საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი. დამხმარე
სახელმძღვანელო. (თანაავტორობით).
2005 ქვეყნის საგადასახადო შემოსავლების ფორმირების სრულყოფის გზები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი. შრომები.  ჟურნ. ეკონომიკა

ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელი ვარ
ასოცირებული პროფესორი               ნ. კაკაშვილი

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა

2010 სადაზღვევო ინდუსტრია საქართველოში. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. I საერთაშორისო სამეცნიერო-
პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი-ტრაპიზონი. სტ ინტერნატიონალ სციენტიფიც-პრაქტიკალ ცონფერენცე. 
Bბატუმი-ტრაბზონ
2010 გადაზღვევა და მისი აუცილებლობა ქართული სადაზღვევო კომპანიებისათვის. შპს “თბილისის
უნივერსიტეტი”, მეორე საერთაშორისო კონფერენცია. გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები
საქართველოში
2009 სადაზღვევო ზედამხედველობის ძირითადი პრინციპები საზღვარგარეთის ქვეყნებში. გლობალიზაცია და
საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
მასალები, თსუ. საერთაშორისო ეკონომიკის პროგრამა.
2009 გადაზღვევის ეკონომიკური როლი და ფუნქციები თანამედროვე ეტაპზე.



11

მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო. თსუ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. ინოვაციების ცენტრი. 
საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია,სამეცნიერო შრომების კრებული
2009 საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი: რეალობა და პერსპექტივები.სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი
აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია
2009 გადაზღვევის აუცილებლობა თანამედროვე ეტაპზე. თბილისის უნივერსიტეტი გლობალური ეკონომიკური
კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები. I საერთაშორისო კონფერენციის
მასალები. 28-29 მაისი,
2009 პლასტიკური ბარათების გამოყენების თავისებურებები საქართველოში.  არასამთავრობო ორგანიზაცია-
საფინანსო-საინვესტიციო
პოლიტიკისა და სტრატეგიის ფონდი. 
გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 27-28 
მარტი.
2009 საბანკო სისტემა და ფულის მიმოქცევა. პაატა გუგუშვილის  ეკონომიკის ინსტიტუტი. ეკონომიკური
განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე,
2009 საბანკო მენეჯმენტის მიზნების ფორმირება. პაატა გუგუშვილის  ეკონომიკის ინსტიტუტი. ეკონომიკური
განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე
2008 ლიზინგის განვითარება საქართველოში. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების
კრებული I
2008 აქტუარული გამოთვლების ამოცანები და დაზღვევის ობიექტები. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის
ინსტიტუტი. საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. 
ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე
2008 სადაზღვევო ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საქართველოს განათლების და
მეცნიერების სამინისტრო. თსუ. სამეცნიერო შრომების კრებული I ბიზნესი და საყოველთაო კეთიდღეობა
2007 აქტუარული ანგარიშწორება და მისი როლი დაზღვევაში.შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო
კონფერენციის მასალები.  გორი. 
2007 გადასახადები, როგორც ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების ინსტრუმენტი. .შიდა ქართლის საერო
უნივერსიტეტი. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.  გორი.

ინფორმაციის სისწორეზე პასუხიმგებელი ვარ
ასოცირებული პროფესორი               ნ. კაკაშვილი

გრანტში მონაწილეობა

2006-2007 ,,საქართველოშიдჯანდაცვის დაზღვევის სისტემის სრულყოფა და ეფექტურობის ამაღლების გზები”
(წარდგენილია პროექტი საკონკურსოდ).щდონორი ორგანიზაცია კავშირი '"დემოკრატიის განვითარების ფონდი"Ыш

2006-2008 `ეკონომიკის ტრანსფორმაცია და საბიუჯეტო პოლიტიკის პრინციპები~.  დონორი ორგანიზაცია
გერმანული ფირმა `ფოლკსვაგენი~
1997-2000 თემპუს თაცის-ის საერთაშორისო  პროექტში (#ჩP–20070-98) `ინფორმაციისა და ლიბერალური
უმაღლესი  განათლების ცენტრი _ პროექტი  განხორციელდა ბრუნელის (ლონდონი), გრენობლის (საფრანგეთი)  
უნივერსიტეტების, ტრინიტის კოლეჯისა (ირლანდია) და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (საქართველო) 
პარტნიორობის ფარგლებში”

ინფორმაციის სისწორეზე პასუხიმგებელი ვარ

  ასოცირებული პროფესორი               ნ. კაკაშვილი





                                                                                                                                                   CURRICULUM VITAE                   



          გვარი                                                 სახელი                                      მამის სახელი

		კაკაშვილი

		ნატო

		ნიკოლოზი





დაბადების თარიღი და ადგილი:  20/07/1962 ქ.ჩხოროწყუ 

სამუშაო ადგილი:   ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,   ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ფინანსების და საბანკო საქმის კათედრა.

მისამართი:  უნივერსიტეტის ქ.#2, ქ.თბილისი 0143, საქართველო

ტელ: (995) 30 40 66                                                                       ვებ გვერდი: 

ფაქსი:                                                                                                              ელ. Fფოსტა: n.kakashvili@mail.ru

საცხოვრებელი ადგილი

მისამართი: 0172 თბილისი, მუხიანის 4ა მ/რ, კორ 14, ბინა 39

ტელ:  63 68 20                                              მობილური: 899 50 26 96

ფაქსი:                                                          ელ. Fფოსტა: n.kakashvili@mail.ru

სამსახურებრივი გამოცდილება

		თარიღი

		2006 – 2010



		დამსაქმებელის დასახელება

		ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი, #1



		საქმიანობის სფერო

		ფინანსების და საბანკო საქმის კათედრა.



		თანამდებობა


		თსუ, ასოცირებული პროფესორი (საათობრივი ანაზღაურების წესით)



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია–სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა, კათედრის მდივანი.





		

		



		თარიღი

		2006 – 2010



		დამსაქმებელის დასახელება

		ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი, #1



		საქმიანობის სფერო

		ფინანსების და საბანკო საქმის კათედრა.



		თანამდებობა


		თსუ, ასოცირებული პროფესორი (საათობრივი ანაზღაურების წესით)



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია–სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა, კათედრის მდივანი.



		

		





		თარიღი

		09/01/1999 _ 01/09/2006



		დამსაქმებელის დასახელება

		ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი, #1



		საქმიანობის სფერო

		ფინანსების და კრედიტის  კათედრა



		თანამდებობა


		დოცენტი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია–სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა,კათედრის გამგის მოადგილე, კათედრის მდივანი, აკადემიური ჯგუფის კურატორი



		

		



		თარიღი

		11/05/1997_09/01/1999



		დამსაქმებელის დასახელება

		ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი, #1



		საქმიანობის სფერო

		ფინანსების და კრედიტის  კათედრა



		თანამდებობა


		უფროსი მასწავლებელი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია–სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა,კათედრის გამგის მოადგილე, კათედრის მდივანი, აკადემიური ჯგუფის კურატორი



		

		



		თარიღი

		11/09/1994 _11/05/1997



		დამსაქმებელის დასახელება

		ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი, #1



		საქმიანობის სფერო

		ფინანსების და კრედიტის  კათედრა



		თანამდებობა


		ასისტენტი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია–სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა, კათედრის მდივანი, აკადემიური ჯგუფის კურატორი



		

		



		თარიღი

		09/01/1992 _ 10/01/1994



		დამსაქმებელის დასახელება

		გორის სახელმწიფო ეკონომიკური ინსტიტუტი



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ.გორი სტალინის ქუჩა #1



		საქმიანობის სფერო

		ფინანსების, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის კათედრა



		თანამდებობა

		მასწავლებელი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია–სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა



		

		



		თარიღი

		09/01/1991 _ 09/01/1992



		დამსაქმებელის დასახელება

		გორის სახელმწიფო ეკონომიკური ინსტიტუტი



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ.გორი სტალინის ქუჩა #1



		საქმიანობის სფერო

		ფინანსების, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის კათედრა



		თანამდებობა

		მასწავლებელი (საათობრივი ანაზღაურების წესით)



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		ლექცია–სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა





		

		



		თარიღი

		12/01/1989 _ 12/01/1992



		დამსაქმებელის დასახელება

		ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		დამსაქმებელის მისამართი


		ქ.თბილისი, ჭავჭავაძის პროსპექტი, #1



		საქმიანობის სფერო

		ფინანსების და კრედიტის კათედრა



		თანამდებობა

		ასპირანტი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		სემინარების ჩატარება, მეცნიერული საქმიანობა



		

		



		თარიღი

		23/07/1989 _30/11/1989



		დამსაქმებელის დასახელება

		ჩხოროწყუს საფინანსო განყოფილება



		დამსაქმებელის მისამართი


		ზუგდიდის #2



		საქმიანობის სფერო

		საფინანსო განყოფილება



		თანამდებობა

		ეკონომისტი



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		



		

		





შეთავსება (ამჟამად გაქვთ თუ არა სხვა ანაზღაურებადი სამსახური) - არა მაქვს

		მუშაობის დაწყების თარიღი

		



		დამსაქმებელის დასახელება

		



		დამსაქმებელის მისამართი

		



		საქმიანობის სფერო

		



		თანამდებობა

		



		პასუხისმგებლობა და მოვალეობები

		





სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები

		 სამეცნიერო ხარისხი

		ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიტატი



		აკადემიური წოდება

		თსუ, ასოცირებული პროფესორი



		შრომების რაოდენობა

		58



		მ. შ. მონოგრაფია

		



		სახელმძღვანელო

		4  (თანაავტორობით)



		შრომების რაოდენობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში

		15



		სახელმწიფო, სამეცნიერო დარგობრივი პრემია


		





განათლება/ტრენინგი (დიპლომის/სერტიფიკატის ქსეროასლები წარმოადგინეთ დანართის სახით)


		თარიღი


		თარიღი
1999



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების ინსტიტუტი



		სპეციალობა

		ფინანსები, კრედიტი, ფულის მიმოქცევა



		დიპლომის /სერტიფიკატის #

		დიპლომი  #002035



		კვალიფიკაცია

		ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი





		თარიღი


		2000



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



		სპეციალობა

		ფინანსები, კრედიტი, ფულის მიმოქცევა.



		დიპლომის /სერტიფიკატის #

		ატესტატი გა #0000183



		კვალიფიკაცია

		თსუ პროფესორთა საბჭოს გადაწყვეტილება დოცენტის სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება



		თარიღი


		1989-1992



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი



		სპეციალობა

		ასპირანტურა `ფინანსების, ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის სპეციალობით



		დიპლომის /სერტიფიკატის #

		



		კვალიფიკაცია

		ეკონომისტი



		თარიღი


		1985-1989



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		თსუ ეკონომიკის ფაკულტეტი



		სპეციალობა

		ფინანსები და კრედიტი



		დიპლომის /სერტიფიკატის #

		ჰბ # 3   069167   ( წარჩინებით)



		კვალიფიკაცია

		ეკონომისტი



		თარიღი


		2009



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		შვეიცარიის ცენტრალური უნივერსიტეტი, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი,ეკონომიკური განვითარებისა და განათლების ცენტრი



		სპეციალობა

		საერთაშორისო სემინარი"სამეცნიერო კვლევების მეთოდოლოგია"



		დიპლომის /სერტიფიკატის #

		



		კვალიფიკაცია

		ექსპერტი



		თარიღი


		2000 წ



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		Educational Centre ,,CAC”



		სპეციალობა

		International Accounting standards;  Bookkeeping and Taxes in Georgia



		დიპლომის /სერტიფიკატის #

		214/3



		კვალიფიკაცია

		accountant



		თარიღი


		1997



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		BRUNEL UNIVERSITY



		სპეციალობა

		The ciurse on Developing Links with Industry



		დიპლომის /სერტიფიკატის #

		



		კვალიფიკაცია

		ეკონომისტი





		თარიღი


		28/02/2007



		დაწესებულება (ფაკულტეტი)

		Global Business ETHIGS



		სპეციალობა

		Global Business Ethics Teacher Preparing Program



		დიპლომის /სერტიფიკატის #

		



		კვალიფიკაცია

		





მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ბოლო 5 წლის განმავლობაში

		დასახელება და თარიღი

		საქართველოს ეკონომიკისა სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო კონფერენცია. 2010წ.



		მოხსენების სათაური

		სამოგზაურო დაზღვევა და ქართული სადაზღვევო კომპანიები.



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ტურიზმი ეკ-კა და ბიზნესი. ბათუმი ტრაპიზონი 5-6 ივნისი, 2010 წ.



		მოხსენების სათაური

		სადაზღვევო ინდუსტრია საქართველოში



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		თსუ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. ინოვაციების ცენტრი.  საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო. სამეცნიერო შრომების კრებული 2009



		მოხსენების სათაური

		გადაზღვევის ეკონომიკური როლი და ფუნქციები თანამედროვე ეტაპზე.



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		დასახელება და თარიღი

		თბილისის უნივერსიტეტი გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები, I საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 28-29 მაისი, 2009



		მოხსენების სათაური

		გადაზღვევის აუცილებლობა თანამედროვე ეტაპზე



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		

		



		დასახელება და თარიღი

		არასამთავრობო ორგანიზაცია-საფინანსო-საინვესტიციო პოლიტიკისა და სტრატეგიის ფონდი. გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა,2009



		მოხსენების სათაური

		პლასტიკური ბარათების გამოყენების თავისებურებები საქართველოში



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		

		



		დასახელება და თარიღი

		პაატა გუგუშვილის ინსტიტუტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე, 2009



		მოხსენების სათაური

		საბანკო სისტემა და ფულის მიმოქცევა



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		

		



		დასახელება და თარიღი

		პაატა გუგუშვილის ინსტიტუტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე, 2009



		მოხსენების სათაური

		საბანკო მენეჯმენტის მიზნების ფორმირება



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		

		



		დასახელება და თარიღი

		სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2009



		მოხსენების სათაური

		საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი: რეალობა და პერსპექტივები



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		

		



		დასახელება და თარიღი

		პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. ეკონომიკური გავითარების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე.2009წ



		მოხსენების სათაური

		აქტუარული გამოთვლების ამოცანები და დაზღვევის ობიექტები



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		

		



		დასახელება და თარიღი

		საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო თსუ სამეცნიერო შრომების კრებული I. ბიზნესი და საყოველთაო კეთილდღეობა. 2008



		მოხსენების სათაური

		სადაზღვევო ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		

		



		დასახელება და თარიღი

		ეკონომიკის პრობლემებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტი.  2008



		მოხსენების სათაური

		ეროვნული სადაზღვევო ბაზარი და მისი განვითარების  პერსპექტივები



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		

		



		დასახელება და თარიღი

		პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული I



		მოხსენების სათაური

		ლიზინგის განვითარება საქართველოში



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		

		



		დასახელება და თარიღი

		შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.გორი 2007



		მოხსენების სათაური

		აქტუარული ანგარიშსწორება და მისი როლი დაზღვევაში.



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		

		



		დასახელება და თარიღი

		შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.გორი 2007



		მოხსენების სათაური

		გადასახადები, როგორც ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების ინსტრუმენტი.



		თქვენი როლი

		მომხსენებელი



		

		





სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა  (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

		გრანტის დასახელება

		“საგადასახადო რეფორმა და ფისკალური პასუხისმგებლობა: საფინანსო და სოციალური პოლიტიკის სრულყოფის გზები საქართველოში. ეკონომიკის ტრანსფორმაცია და საბიუჯეტო პოლიტიკის პრინციპები



		დონორი ორგანიზაცია


		გერმანული ფირმა “ფოლქსვაგენი”



		თარიღი/ვადები

		2006-2008



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		მონაწილე



		გრანტის საერთო თანხა

		





		გრანტის დასახელება

		თემპუს ტაცის_ის საერთაშორისო პროექტი(#ჩP-20070-98) ინფორმაციისა და ლიბერალური უმაღლესი განათლების ცენტრი



		დონორი ორგანიზაცია


		ბრუნელის (ლონდონი), გრენობლის(საფრანგეთი) უნივერსიტეტები, ტრინიტი კოლეჯი(ირლანდია)



		თარიღი/ვადები

		1997-2000



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		მონაწილე



		გრანტის საერთო თანხა

		230000 ეკიუ



		გრანტის დასახელება

		,,საქართველოში ჯანდაცვის დაზღვევის სისტემის სრულყოფა და ეფექტურობის ამაღლების გზები” (წარდგენილია პროექტი საკონკურსოდ).



		დონორი ორგანიზაცია


		კავშირი "დემოკრატიის განვითარების ფონდი"



		თარიღი/ვადები

		2006-2007



		თქვენი როლი/თანამდებობა

		მონაწილე, ეკონომიკური ექსპერტი



		გრანტის საერთო თანხა

		





სადისერტაციო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, ოპონირება (ბოლო 5 წლის განმავლობაში)

		რამდენი სადოქტორო დისერტაციის კონსულტანტი იყავით

		



		რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის რეცენზენტი იყავით


		



		ამდენი სადოქტორო დისერტაციის ოპონენტი იყავით
  

		2



		რამდენი საკანდიდატო დისერტაციის ოპონენტი იყავით


		8





სამეცნიერო საზოგადოებების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების, საორგანიზაციო კომიტეტების წევრობა

		რომელი სამეცნიერო საზოგადოების (აკადემიის) ნამდვილი წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი

		



		რომელი სამეცნიერო საბჭოს წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი

		სამეცნიერო პრაქტიკულ ჟურნალ " ბიზნესი და კანონმდებლობის "სამეცნიერო საბჭოს წევრი 2009 წლის აპრილიდან



		რომელი კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი ხართ/იყავით და თქვენი როლი

		



		რომელი წიგნის/კრებულის რედაქტორი, რეცენზენტი ხართ

		1. მ. ჯიქია, რ.ჩეჩელაშვილი, ფ. ბურდული "ეკონომიკური ანალიზი". 

2. მ. მაისურაძე "ფინანსური ანალიზი"

3. ნ. კვატაშიძე, ა. ხორავა, ზ. გოგრიჭიანი "ფინანსური აღრიცხვა".

4. ა. ცინცაძე, ნ. სვანიძე "აქტუარული ანგარიშები დაზღვევაში".

5. ი. ვაშაყმაძე "საქართველოს საბანკო სისტემის ფინანსური მდგრადობის მნიშვნელობა ეკონომიკის სტაბილიზაციის მიღწევაში"

6. ბ.   ბოლქვაძე " ბიზნესის საფუძვლები"


7. კ. ჯაყელი "დაზღვევის ეკონომიკა"



		სტუდენთა რომელი სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელი ხართ/იყავით

		



		რომელ სალექციო კურსებს კითხულობთ/კითხულობდით (სრული ჩამონათვალი)

		სადაზღვევო ბაზარი; საფინანსო სამართალი; სადაზღვევო კანონმდებლობა; რისკი და დაზღვევა; საგადასახადო სისტემა და პოლიტიკა



		საზღვარგარეთ რომელ უნივერსიტეტში ყოფილხართ მიწვეული და რა სალექციო კურსებს კითხულობდით

		





ენების ცოდნა შესაბამის გრაფებში ჩაწერეთ კარგად, დამაკმაყოფილებლად, მწირად

		მშობლიური ენა

		



		უცხო ენა

		რუსული

		ინგლისური

		გერმანული

		ფრანგული



		კითხვა

		კარგად

		კარგად

		

		



		წერა

		კარგად

		დამაკმაყოფილებელი


		

		



		მეტყველება

		კარგად

		დამაკმაყოფილებელი


		

		





ოჯახური მდგომარეობა- მყავს მამა. (პირადი ოჯახი არ გამაჩნია)

კომპიუტერული პროგრამების (საოფისე, გრაფიკული და სხვა) ცოდნა

		პროგრამების დასახელება

		კარგად

		დამაკმაყოფილებლად

		მწირედ



		Ms-Windows, 

		+

		

		



		Ms-Word,

		+

		

		



		Ms- Excel

		+

		

		



		Pwer point

		

		

		



		Internet explorer

		+

		

		



		Visual  Basic

		

		

		



		Corel

		

		

		



		Adobe-Photoshop

		

		

		





		ინდივიდუალური მუშაობა უფრო გეხერხებათ თუ გუნდური? ეწევით თუ არა რაიმე საზოგადოებრივ საქმიანობას?



		შემიძლია როგორც გუნდური, ასევე ინდივიდუალური მუშაობა



		ორგანიზაციული, მენეჯერული, მეწარმეობრივი ნიჭი



		შეგიძლიათ თუ არა ხელმძღვანელობა, კოორდინირება და ადმინისტრირება, კმაყოფილი ხართ თუU არა დაკავებული თანამდებობით, რა თანამდებობაზე წარმოგიდგენიათ თქვენი შემდგომი საქმიანობა



		დაკავებული თანამდებობით კმაყოფილი ვარ, ხელმძღვანელობა, კოორდინირება და ადმინისტრირება ნამდვილად შემიძლია. იმედია ასოცირებული პროფესორის თანამდებობას თავს კარგად გავართმევ. ამასთან მაქვს ორგანიზატორული ნიჭი.



		შემოქმედებითი ნიჭი

მუსიკა, მხატვრობა, მწერლობა, დიზაინი და ა.შ.


მწერლობა, პოეზია.



		დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც გსურთ რომ მოგვაწოდოთ



		1. 2005-2009 სასწავლო წლებში ხელმძღვანელობა გაუწიე 16 სამაგიტრო და 8 საბაკალავრო ნაშრომს, რეცენზირება გაუკეთე 14 სამაგისტრო ნაშრომს.


2.დაზღვევის ჩარჩო პროგრამაზე გერლინის ტექნიკური უნივერსიტეტიდან მაქვს სათანადო დასკვნა





		





გამოქვეყნებული შრომები

2010
აქტუარული ანგარიშსწორება საზღვარგარეთის ქვეყნებში. ჟურნ. ეკონომიკა და ბიზნესი. სექტემბერი

2010
საქართველოს სადაზღვევო კომპანიების ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები. ჟურნ. ეკონომიკა და ბიზნესი. თებერვალი

2010
სადაზღვევო ბიზნესის ფინანსური ასპექტები. ჟურნ. ეკონომიკა და ბიზნესი

2010
სამოგზაურო დაზღვევა და ქართული სადაზღვევო კომპანიები. საქართველოს ეკონომიკისა და სამართლის სასწავლო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტე. ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები საქართველოში. სამეცნიერო შრომების კრებული

2009
აქტუარის მნიშვნელობა და როლი სიცოცხლის დაზღვევაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი.  სამეცნიერო შრომები .ისსნ 1987-8362


2009 
დაუზღვევადი დაზღვევადი რისკები. ჟურნ. ეკონომიკა და ბიზნესი. დეკემბერი

2009 
სადაზღვევო პროდუქტების რეალიზაციის არხები. ჟურნ. ეკონომიკა და ბიზნესი. ოქტომბერი

2009 
სადაზღვევო ინტერესი და დაზღვევისადმი ინტერესი. ჟურნ. ეკონომიკა და ბიზნესი. #3


2009
სადაზღვევო ბაზრის რეგულირების სრულყოფის პერსპექტივები საქართველოში. თბილისის უნივერსიტეტი "მეტეხი" ტ.II


2009
სადაზღვევო საქმე. სახელმძღვანელო ( თანაავტორობით )


2008



ლიზინგის განვითარება საქართველოში, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომების კრებული ტ. 1


2008



სადაზღვევო ინვესტიციების განვითარების პრობლემები და პრიორიტეტები. ჟურნ. “ ბიზნესი და კანონმდებლობა”. ნოემბერი

2008



სადაზღვევო კომპანიის ფინანსური ნაკადები_ საფუძველი ფინანსური საქმიანობის რეალიზაციისათვის. ჟურნ. “ფინანსები ინვესტიციები, ბანკები” #3 (ინგლისურ ენაზე)


2008



სადაზღვევო პროდუქტის რეალიზაციის სტრატეგია და მნიშვნელობა ეკონომიკის განვითარებისათვის. ჟურნ. “ფინანსები ინვესტიციები, ბანკები” #3 (ინგლისურ ენაზე)


2008
გადაზღვევის ბაზრის განვითარების ტენდენციები. საერთაშორისო ბიზნესი.საერთაშორისო საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული. ტ. 6. # 1-4


2008
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი. დამხმარე სახელმძღვანელო. (მეორე, გადამუშავებული გამოცემა), (თანაავტორობით)


2008
ფული , ინვესტიციები, საბანკო საქმე. (თანაავტორობით, ელ-ვერსია).


2007
სადაზღვევო კომპანიების ფულადი ნაკადი ; ზემოქმედების ფაქტორები და მისი აქტივიზაციის აუცილებლობა. ჟურნ. სოციალური ეკონომიკა@#3.


2007
აქტუარის მნიშვნელობა და როლი სიცოცხლის დაზღვევაში

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. შრომების კრებული

2005
 .გარდამავალი პერიოდის სავალუტო პოლიტიკის პრობლემური საკითხები.  ფსკი. გარდამავალი პერიოდის საფინანსო-ეკონომიკური პრობლემები. ტ. 8


2005
საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები. თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი. დამხმარე სახელმძღვანელო. (თანაავტორობით).


2005
ქვეყნის საგადასახადო შემოსავლების ფორმირების სრულყოფის გზები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი. შრომები.  ჟურნ. ეკონომიკა

ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელი ვარ

 ასოცირებული პროფესორი               ნ. კაკაშვილი

სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა

2010
სადაზღვევო ინდუსტრია საქართველოში. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი-ტრაპიზონი. სტ ინტერნატიონალ სციენტიფიც-პრაქტიკალ ცონფერენცე. Bბატუმი-ტრაბზონ

2010
გადაზღვევა და მისი აუცილებლობა ქართული სადაზღვევო კომპანიებისათვის. შპს “თბილისის უნივერსიტეტი”, მეორე საერთაშორისო კონფერენცია. გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში

2009
სადაზღვევო ზედამხედველობის ძირითადი პრინციპები საზღვარგარეთის ქვეყნებში. გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თსუ. საერთაშორისო ეკონომიკის პროგრამა.


2009
გადაზღვევის ეკონომიკური როლი და ფუნქციები თანამედროვე ეტაპზე.


მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო. თსუ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. ინოვაციების ცენტრი. საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია,სამეცნიერო შრომების კრებული

2009
საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი: რეალობა და პერსპექტივები.სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი

აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 


2009
გადაზღვევის აუცილებლობა თანამედროვე ეტაპზე. თბილისის უნივერსიტეტი გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები. I საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 28-29 მაისი,


2009
პლასტიკური ბარათების გამოყენების თავისებურებები საქართველოში.  არასამთავრობო ორგანიზაცია-საფინანსო-საინვესტიციო 


პოლიტიკისა და სტრატეგიის ფონდი. 


გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 27-28 მარტი.


2009
საბანკო სისტემა და ფულის მიმოქცევა. პაატა გუგუშვილის  ეკონომიკის ინსტიტუტი. ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე,


2009
საბანკო მენეჯმენტის მიზნების ფორმირება. პაატა გუგუშვილის  ეკონომიკის ინსტიტუტი. ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე

2008
ლიზინგის განვითარება საქართველოში. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული I


2008
აქტუარული გამოთვლების ამოცანები და დაზღვევის ობიექტები. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე

2008
სადაზღვევო ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო. თსუ. სამეცნიერო შრომების კრებული I ბიზნესი და საყოველთაო კეთიდღეობა

2007
აქტუარული ანგარიშწორება და მისი როლი დაზღვევაში.შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.  გორი. 


2007
გადასახადები, როგორც ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების ინსტრუმენტი. .შიდა ქართლის საერო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.  გორი.


ინფორმაციის სისწორეზე პასუხიმგებელი ვარ

 ასოცირებული პროფესორი               ნ. კაკაშვილი

გრანტში მონაწილეობა

2006-2007
,,საქართველოშიдჯანდაცვის დაზღვევის სისტემის სრულყოფა და ეფექტურობის ამაღლების გზები” (წარდგენილია პროექტი საკონკურსოდ).щდონორი ორგანიზაცია კავშირი '"დემოკრატიის განვითარების ფონდი"Ыш

2006-2008
`ეკონომიკის ტრანსფორმაცია და საბიუჯეტო პოლიტიკის პრინციპები~.  დონორი ორგანიზაცია გერმანული ფირმა `ფოლკსვაგენი~


1997-2000
თემპუს თაცის-ის საერთაშორისო  პროექტში (#ჩP–20070-98) `ინფორმაციისა და ლიბერალური უმაღლესი  განათლების ცენტრი _ პროექტი  განხორციელდა ბრუნელის (ლონდონი), გრენობლის (საფრანგეთი)  უნივერსიტეტების, ტრინიტის კოლეჯისა (ირლანდია) და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (საქართველო) პარტნიორობის ფარგლებში”

ინფორმაციის სისწორეზე პასუხიმგებელი ვარ

  ასოცირებული პროფესორი               ნ. კაკაშვილი 
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