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Curriculum Vitae 
 

მარიამ ვარდიაშვილი 

 
ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

 

ბუღალტრული აღრიცხვისადა აუდიტის კათედრა,  

ასოცირებული-პროფესორი        
       საკონტაქტო ინფორმაცია:   

ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. 40, ბინა 29 

                                                     ტელეფონი  5 93 32 79 34;   

                                                     ელ.ფოსტა -mariam. vardiashvili@tsu.ge. 

 

განათლება: 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, 

ფაკულტეტი 
 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, სახალხო მეურნეობის დაგეგმვის 

ფაკულტეტი, სპეციალობა - შრომის ეკონომიკა 

 

1976-1981 ეკონომისტი 

დიპლომი  A 
#11651 

აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი:   
 
დისერტაციის დაცვის თარიღი 19.02.2003 
დისერტაციის თემა კერძო მეწარმეობის განვითარების მასტიმულირებე 

ლი საგადასახადო მექანიზმის ფორმირება 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკის (08.00.01) აკადემიური დოქტორი 

(მეცნიერებათა კანდიდატი) 

კვალიფიკაციის დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 
მეცნიერებათა კანდიდატის დიპლომი # 003575 

 

სამსახურებრივი გამოცდილება: 

 
თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

2018 წლიდან 

დღემდე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბუღალტრული აღრიცხვისა 

და აუდიტის კათედრა, ასოცირებული-პროფესორი 

2006  -2018წწ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბუღალტრული აღრიცხვისა 

და აუდიტის კათედრა, ასისტენტ-პროფესორი 

1998 -2006 წწ. სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 

უნივერსიტეტი,  პოლიტეკონომიის კათედრა,  მასწავლებელი,  ეკონომიკის 

მოდული, დოცენტი 

1993 – 2005 წწ. სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური  

უნივერსიტეტი, მთავარი ბუღალტერი 

1992 – 1993 წწ. განათლების სამინისტრო,  საკონტროლო-სარევიზიო ჯგუფის  I კატეგორიის 

სპეციალისტი 

mailto:vardiashvili@tsu.ge
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1984 -1992 წწ. საქართველოს პედაგოგიური საზოგადოების  ცენტრალური საბჭო, მთავარი 

ბუღალტერი 

1982 – 1984 წწ. საქართველოს კომკავშირის ქ.თბილისის ორჯონიკიძის რაიკომი, ბუღალტერი 

1979 – 1982 წწ. თბილუნივერმაღის საწარმოო  კომბინატი  ბუღალტერიის აღმრიცხველი 

1978-1979 წწ. ტყავსაგალანტერიო ფაბრიკა, უფროსი ბუღალტერი  

 

 პედაგოგიური სტაჟი   - 21 წელი: 
უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულების დასახელება 

სწავლების 

საფეხური 

სასწავლო კურსები 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი   

 

მაგისტრა

ტურა 

1. გადასახადების აღრიცხვა და 

ანგარიშმგებლობა 

ბაკალავრი

ატი 

2. ფინანსური აღრიცხვა; 

3. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები; 

4. ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო  

სამართლის სუბიექტებში; 

5. მმართველობითი აღრიცხვა; 

6. ინფორმაციული ტექნოლოგიები; 

7. ფინანსური ანგარიშგება. 

სულხან-საბა ორბელიანის 

სახელობის სახელმწიფო 

პედაგოგიური უნივერსიტეტი, 

 

ბაკალავრი

ატი 

1.ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები; 

2. საგადასახადო საქმე; 

3.ეკონომიკური ანალიზი. 

 

 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები: 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფი

კატის ნომერი 

21-22.06. 

2017 

Accounting and Auditing Education Community of Practice Workshop 

-  National initiatives for strengthening  accounting education 

უნომრო 

სერთიფიკატი 

2016  მრგვალი მაგიდა ბუღალტრული განათლების შესახებ, თბილისი, 

მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა საქართველოში 

სერთიფიკატის 

გარეშე 

21-22. 

09.2015 

სწავლების და სერთიფიცირების საუკეთესო მაგალითები  

აუდიტსა და ბუღალტრულ აღრიცხვაში- თბილისი, ფინანსთა 

სამინისტროს  ბუღატრული აღრიცხვის და აუდიტის 

რეფორმირების უწყებათაშორისი მუშა ჯგუფი 

სერთიფიკატის 

გარეშე 

2015 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია , საჯარო სექტორის 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (IPSAS 

2-4-6) 

უნომრო 

სერთიფიკატი 

 

2014 Student Teaching Excellence tips at universities –Graduate  Student 

Teaching  Excellence Program(G*STEP,University of North 

Texas)Hosted in Tbilisi 

უნომრო 

სერთიფიკატი 
 

2013 ბაფ-ის პროფესიული სერთიფიცირების , ACCA-ის 

ადაპტირებული ქართული, პოგრამა 

წიგნი F2  -

მმართველობითი  

აღრიცხვა 
 

2011 ქ. თბილისის მერიის პროექტის ფარგლებში ინგლისური ენის 54 

საათიანი საბაზისო კურსი 

უნომრო 

სერთიფიკატი 

2011 ბაფ-ის პროფესიული სერთიფიცირების , ACCA-ის  საგადასახადო 
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სასწავლო–მეთოდური საქმიანობა: 

 

 

 

 

სამეცნიერო–კვლევითი  საქმიანობა:  მონაწილეობას ვღებულობდი ადგილობრივ და 

საერთაშორისო კონფერენციებში, ადგილობრივ და უცხოურ ჟურნალებში გამოქვეყნებული 

მაქვს 30 სამეცნიერო სტატია. 

 

სხვა სახის აქტივობა : 
N აქტივობის დასახელება 

ადაპტირებული ქართული, პოგრამა დაბეგვრა  

2010 ბაფ-ის პროფესიული სერთიფიცირების , ACCA-ის 

ადაპტირებული ქართული, პოგრამა 

წიგნი  F3  - 

ფინანსური აღრიცხვა   

14.12. 2009  ზოგად აუდიტში აუდიტორის კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი სერთიფიკატი -  საქართველოს 

პარლამენტთან  არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო  

სერთიფიკატი 

ზ#5/268 

2008 საქართველოს დამოუკიდებელ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

კავშირი-„სახელმწიფო ფინანსების სტატისტიკა 2001-საბიუჯეტო 

კლასიფიკაციები“ 

უნომრო 

სერთიფიკატი 

2007 Junior AchievemenT Georgia- გლობალური ბიზნესის ეთიკა უნომრო 

სერთიფიკატი 

2004 სულხან- საბა ორბელიანის სახელობის  თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი - ბავშვისადმი ჰუმანურ-პიროვნული მიდგომა 

საგანმანალებლო პროცესში“ 

უნომრო 

სერთიფიკატი 

2000 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია- 

საგადასახადო ორგანოების მოხელეთა საკვალიფიკაციო 

გამოცდებისთვის  მოსამზადებელი სასწავლო კურსი 

სერთიფიკატი 2000/8-

048 

სახელმძღვანელო (მათ შორის დამხმარე) 

1    ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო სამართლის სუბიექტებში , მ. ვარდიაშვილი-

ლექციების კურსი, მესამე შესწორებული გამოცემა,  თბ., 2018 

2 ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ლექციების კურსი) ავტორთა 

კოლექტივი ,ი.ჭილაძე,მ.მაისურაძე, ნ. 

სრესელი,ლ.საბაური,ნ.კვატაშიძე,მ.ჯიქია,მ.ვარდიაშვილი თბ., 2017. 

 

3     

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები , პრაქტიკული სავარჯიშოები , ავტორთა 

კოლექტივი , ე.ხარაბაძე, ა.ხორავა, ზ.გოგრიჭიანი, ი.ჭილაძე, მ. მაისურაძე, 

მ.ვარდიაშვილი.  თბ., 2018. 

 

  

4 ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო სამართლის სუბიექტებში,მ. ვარდიაშვილი  -

დამხმარე  სახელმძღვანელო, გამომცემლობა „მერიდიანი“ , თბ.,    

2012. ISBN 978-9941-10-521-0 
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1.  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო-სსიპ პროფესიული 

განვითარების ეროვნული ცენტრის  დაკვეთით შევადგინე პროგრმა ტრენინგისათვის 

„ბუღალტრული აღრიცხვა საჯარო სკოლებში“ ცნობა # 1628, 15.06.2012 წ. 

2.   2012 -2017 წლებში ვიყავი  28 მაგისტრანტის მეცნიერ-ხელმძღვანელი. 

 

 

დამატებითი  ინფორმაცია:  
1  სახელმძღვანელოს „სადაზღვევო საქმე “მეცნიერ-რედაქტორი;  ავტორები: ჯ შათირიშვილი; 

ნ. კაკაშვილი. 
2 ვფლობ კომპიუტერულ პროგრამებს: Windows XP; Microsoft Office-Word,Excel, Power Point, 

Internetexsplorer, E-mail, Skype.  

3 საბუღალტრო პროგრამებს: „ორის-ბუღალტერია“ „ინფო-ბუღალტერია“ „სუპერფინი“  

Globe 2003 Exact SoFtware 

4 უცხო ენებიდან რუსულს ვფლობ კარგად, ინგლისურსა და გერმანულს -მწირად 

5 2006-2011 წლებში ვიყავი ივ.ჯავახიშვილის სახელობის ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის საბჭოს წევრი 

  
6 1993-2005 წლებში ვიყავი სულხან-საბა ორბელიანი სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური 

უნივერსიტეტის  სამეცნიერო საბჭოს წევრი 

 

             
 

                     სამეცნიერო შრომების სია 

 

 1. Theoretical and Practical Aspects of Impairment of Non-Cash-Generating Assets in the Public 

Sector Entities, according to the International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 21.- 

Ecoforum journal  Volume 7, Issue 3(16) 2018 http://www.ecoforumjournal.ro  

 

1. შემოსავლების აღრიცხვის ძირითადი ასპექტები საჯარო სექტორში, პაატა გუგუშვილის 

სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი, www.ekonomisti. tsu.ge. 2018 
  

2.  გაცვლითი ოპერაციებიდან მიღებული  შემოსავლების აღრიცხვა საჯარო სამართლის 

სუბიექტებში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, II 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და 

ბიზნესში -  მასალების კრებული, 2017, 11  

 

3.   ON RECOGNITION AND MEASUREMENT OF THE REVENUES ACCORDING TO IFRS 15, 

მ.ვარდიაშვილი, მ. მაისურაძე, Journal of International Scientific Publications www.scientific-

publications.net, https://www.scientific-publications.net/en/issue/1000025, 2017 ,Pages: 182-190 Bulgaria, 

,( ინგლისურ ენაზე) 

 

4. THE ISSUES OF RECOGNITION AND MEASUREMENT OF THE INVESTMENT PROPERTY 

ACCORDING TO IAS 40, მ. მაისურადძე, მ.ვარდიაშვილი Journal of International Scientific 

Publications www.scientific-publications.net, https://www.scientific-publications.net/en/issue/1000025/, 

2017, 

Pages: 416-423 Bulgaria,  (. ინგლისურ ენაზე) 

 

http://www.ecoforumjournal.ro/
https://www.scientific-publications.net/en/article/1001516/
http://www.scientific-publications.net/
http://www.scientific-publications.net/
https://www.scientific-publications.net/en/article/1001539/
https://www.scientific-publications.net/en/article/1001539/
http://www.scientific-publications.net/
https://www.scientific-publications.net/en/issue/1000025/
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5. საინვესტიციო ქონების აღრიცხვის თავისებურებები სახელმწიფო სექტორში  სსბასს 

16 -ის  მიხედვით, მ.ვარდიაშვილი, მ. მაისურაძე, ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო 

უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენციის -თანამედროვე საზღვაო ტექნოლოგიები, 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები, მასალების 

კრებული, 2017 

 
6. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი 8, საოპერაციო 

სეგმენტები(კონცეპტუალური საკითხები), ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი , საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის -გლობალიზაციის გამოწვევები 

ეკონომიკასა და ბიზნესში, მასალების კრებული,  2016, 11 

 

7. LEASE AGREEMENTS FINANCIAL REPORTING ISSUES  ACCORDING TO THE INTERNATIONAL 

STANDARDS, მ. მაისურაძე. მ. ვარდიაშვილი,    Ecoforum journal,http://www.ecoforumjournal.ro, 
2016, №5 (ინგლისურ ენაზე) 

 

8. SOME ISSUES OF ACCOUNTING THE NON-EXCHANGE TRANSACTIONS IN THE PUBLIC 

SECTOR, მ. ვარდიაშვილი, მ. მაისურაძე International Scientific Symposium "Economics, Business & 

Finance", Institute of Researches and International Symposiums, JURMALA, LATVIA 2016, 07 

http://irissymposium.wix.com/alkona,(ინგლისურ ენაზე) 

 
9. ფულადი სახსრების მოძრაობის ანგარიშგების ზოგიერთი საკითხი საჯარო სექტორში, 

მ.ვარდიაშვილი, მ. მაისურაძე., პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი - 

საერთაშორისო კონფერენცია - ინოვაციური ეკონომიკა და მისის ფორმირების პრობლემები 

პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, მასალების კრებული, . 2016 გვ. 381-385  
 

10. ამონაგებთან დაკავშირებული კონტრაქტების აღრიცხვის საკითხები საერთაშორისო 

სტანდარტების მიხედვით, მ. მაისურაძე. მ.ვარდიაშვილი, პაატა გუგუშვილის სახელობის 

ეკონომიკის ინსტიტუტი - საერთაშორისო კონფერენციის  - ინოვაციური ეკონომიკა და მისის 

ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში, მასალების კრებული, 2016, 07,  გვ.396-399 

 
11. MAIN ASPECTS OF MEASUREMENT OF THE FAIR VALUE OF NONFINANCIAL 

ASSETS, მ. მაისურაძე. მ.ვარდიაშვილი, 15th International Scientific Conference on Economic 

and Social Development – in cooperation with University North,  

 https://inomics.com/15th-international-scientific-conference-economic-and-

social-development-human-resources-development (385-391), Varazdin, 2016, 9-10 

June,(ინგლისურ ენაზე) 

 
12. Peculiarities of Registration of Nonfinancial Assets in Georgia in the Period of Introduction 

of IPSAS , III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “Strategic 

Imperatives of Modern Management” (SIMM-2016) Kyiv , Kyiv National Economic University named 

after Vadym Hetman, https://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/IIIkonf/ 2016,  17-18. 03, p 84-88 

,(ინგლისურ ენაზე) 

 
13. უცხოურ ვალუტაში წარმოებული  ოპერაციების აღრიცხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციებში, 

ჟურნალი ბიზნესი და კანონმდებლობა, ელ.ვერსია., WWW.b-k.ge info@iverioni.com.ge, # 2 აპრილი- 

ივლისი,  2015  
 

http://www.ecoforumjournal.ro/
http://irissymposium.wix.com/alkona
https://inomics.com/15th-international-scientific-conference-economic-and-social-development-human-resources-development
https://inomics.com/15th-international-scientific-conference-economic-and-social-development-human-resources-development
https://feu.kneu.edu.ua/ua/confere_nce/IIIkonf/
http://www.b-k.ge/
mailto:info@iverioni.com.ge
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14.  ფინანსური იჯარის აღრიცხვის თავისებურებები საჯარო სექტორში, ბუღალტრული 

აღრიცხვა -სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი. გვ. 41-49, gfpaa@gfpaa.ge, #6. 2015  

 

15. სააღრიცხვო პოლიტიკის ფორმირების ასპექტები  საბიუჯეტო ორგანიზაციებში, პაატა 

გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი - საერთაშორისო კონფერენციის -ეროვნული 

ეკონომიკის მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები, მასალების კრებული, 2015,გვ. 329 -

331  

 

16. საბიუჯეტო ორგანიზაციების  ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის პრობლემური 

საკითხები, ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 

საერთაშორისო   სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენციის - თანამედროვე  ბიზნესი : სიახლეები, 

პრობლემები- მასალების კრებული,  2014, გვ. 87-95.  

https://www.tsu.ge/ge/government/administration/departments/pr/news/  

 

17. Challenges of IFRS introduqtion in Gorgia, KYIV  NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY NAMED 

AFTER VADIM HETMANS  -II International scientific and practical conference - ``Modern Management 

Strategic Imperatives``2014, 22-23. 05, p. 20-22, ISBN 978-966-483 868-6, www.academia.edu,. (ინგლისურ 

ენაზე) 

 

18. ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვის ორგანიზაციის აქტუალური საკითხები, ივანე 

ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი -    II საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენციის -  ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი 

განვითარება, მასალების კრებული,  2013, გვ. 176-179  

 

19. საბიუჯეტო კლასიფიკაცია, როგორც საბიუჯეტო ორგანიზაციის ბუღალტრული აღრიცხვის 

საფუძველი, -სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი -ბუღალტრული აღრიცხვა. გვ. 24-29, 

gfpaa@gfpaa.ge, #6.; 2012  

 

 

20. საქართველოს  სოფლის მეურნეობის დაბეგვრის საკითხები, მ. ვარდიაშვილი 
ვ. ივანიშვილი, ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი -  I 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენციის -  ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის 

მდგრადი განვითარება,  მასალების კრებული,  2011, გვ. 189-195, თბ.  

 
21. ფინანსური ანგარიშგების ფორმები საერთაშორისო სტანდარტების  სისტემაში და მათი 

შედგენის მეთოდოლოგიური  საფუძვლები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენციის - ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-

პროცესების მართვა - მასალების კრებული, 2011, გვ.315-317, თბ.  

 

22. არაწარმოებული აქტივების აღრიცხვა საჯარო სამართლის სუბიექტებში, სამეცნიერო 

ანალიტიკურ-პრაქტიკული ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, 2010 ივნისი, გვ. 23-26, www. .b-

k. Ge  

 
23. საცნობარო მუხლების აღრიცხვა საჯარო სამართლის სუბიექტების ბალანსისათვის, 

სამეცნიერო, ანალიტიკურ-პრაქტიკული ჟურნალი  „ბიზნესი და კანონმდებლობა“,  . 2010, 05, გვ.31-

34, www.b-k.ge  
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