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ავტობიოგრაფია (CV) 
 

სახელი და გვარი:ლევან გრიგალაშვილი 
 

დაბადების ადგილი და თარიღი: 11.01.1954 ხარაგაულის რაიონი.      
 

ოჯახური მდგომარეობა:დაქორწინებული 

 

მისამართი:ქ. თბილისი, ჯანო ბაგრატიონის ქ. N6 ა) 

 

მობილური ტელეფონი: 593  73 -39-45 

 

ელ.ფოსტა: l.grigalashvili@gtu.ge  

 

განათლება 
 

ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სააღ-

რიცხვო ეკონომიკური ფაკულტეტი 1977წ. (წარჩინებით) -ეკონომისტი, ეკონო-

მიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. 
 

პროფესიული გამოცდილება 

 
საერთო სტაჟი - 40 წელი (მ.შ. საჯაროსამსახურში– 39 წელი): 
 

    თბილისის  N4 მაცივარკომბინატი - უფროსი ბუღალტერი (06.09.1977 –     

    27.07.1978); 

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აღრიცხვის, კონტროლისა და ეკონომიკური ანალიზის სამეცნიერო-საწარმოო-

სასწავლო გაერთიანება - უფროსი ეკონომისტი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, 

ჯგუფის ხელმძღვანელი (02.08.1978 – 01.01.1985); 

 

საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო, სახალხო მეურნეობის დაგეგმვისა და 

მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი - ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

ანგარიშგების  განყოფილების სექტორის გამგე (01.01.1985 – 25.01.1985); 

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

ანგარიშგების განყოფილების უფროსი ბუღალტერ-ექსპერტი, განყოფილების 

უფროსი, სამმართველოს უფროსი, კონსულტანტი, უფროსი სპეციალისტი, 

დეპარტამენტის დირექტორი (29.01.1985 – 20.05.2002); 

 

საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტრო - სოციალური და 

საწარმოო ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი(20.05.2002 – 12.08.2002); 
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - ბუღალტრული აღრიცხვის 

მეთოდოლოგიის სამმართველოს უფროსი, კონსულტანტი, უფროსი 

სპეციალისტი(12.08.2002 - 07.06. 2005); 

 

საქართველოს კონტროლის პალატა - მთავარი კონტროლიორი, მთავარი 

სპეციალისტი, უფროსი აუდიტორი (07.06.2005 - 25.10. 2011) 

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო - საფინანსო დეპარტამენტის 

საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების სამმართველოს უფროსი (2013-2015წ.წ). 

 

აკადემიური  საქმიანობა: 

 
ივ.  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

(მასწავლებელი, დოცენტი, ასოცირებული პროფესორი - 1979-1984;2000-2005;2007-

2009; 2011-2012წ.წ.) 

 

თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი  - სრული პროფესორი (2010-2012); 

 

სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი  - პროფესორი (2011-2012); 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი; 

პროფესორი (2013 – 2017წ.წ.); 

 

სამეცნიერო წოდება: 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორთა საბჭოს გადაწყვეტილებით (ოქმი N4, 21.06.2004 წ.) - დოცენტის 

სამეცნიერო-პედაგოგიური წოდება, სპეციალობით: 08.00.06 - სტატისტიკა, 

საბუღალტრო აღრიცხვა, ეკონომიკური ინფორმატიკა; 

 

პუბლიკაციები: 
მონოგრაფიები- 2 

სამეცნიეროსტატიები  -  50 

სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვასასწავლო-მეთოდური 

საშუალებები და ლიტერატურა  - 25 

 

სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის გამოცდილება  
 

2009-2011წწ.  ჟურნალ „ბიზნესი და კანონმდებლობა“ - სარედაქციო საბჭოს წევრი 
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საპატიო წოდებები 
 

ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორი; 
 

კვალიფიკაცია, გამოცდილება და დამსახურება 

 
საქართველოს პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული აღრიცხვის 

სტანდარტების კომისიის წევრი; 

საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭოს  

კოლეგიის წევრი;  

 

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები,  

ტრენინგები: 
1) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის სერთიფიკატი - „საჯარო 

სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები“ - N006856; 

09.07.2015-12.07.2015წ., 

 

2) განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის სერთიფიკატი - 

„პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის 

ფარგლებში DACUM -ის მეთოდოლოგიით პროფესიის ანალიზისა და 

პროფესიული სტანდარტების შემუშავება“  2014 წ;   

 

3) საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის 

საბჭოს სერთიფიკატი ზN5/375; 

 

4) პროგრამა „ორის ბუღალტერი“, სერთიფიკატი 25/02– 25/03/2013წ; 

 

5) გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების სერთიფიკატი - 

„გერმანიისა და საერთაშორისო ფინანსური კონტროლის საფუძვლები“,  06/09 -

09/09/ 2005 წ., (თბილისი); 

 

6) თურქეთის ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო ცენტრის სერთიფიკატი -

„რისკის ანალიზი და სპეციალური საკითხები საგადასახადო აუდიტში“, 10/04 – 

21/04/2000 წ. (ანკარა, თურქეთი); 

 

7) ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 

სერთიფიკატი, - „ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო პრინციპები“, 

10/03/1995წ. (სტამბული, თურქეთი); 
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8) ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 

სერთიფიკატი,  ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების საგადასახადო 

ორგანოების მუშაკთა სასწავლო ცენტრი  -  „კაპიტალზე გადასახადები“, 05/09 – 

09/09/1994 წ. (ანკარა, თურქეთი); 

 

9) აშშ საერთაშორისო ბიზნესის ცენტრი, ნიუიორკის საქალაქო 

უნივერსიტეტი - პროგრამა  -  „აღრიცხვადაფინანსურიმენეჯმენტი“, 27/12/1994 წ. 

(აშშ); 

ენების ცოდნა 
ქართული-მშობლიური ენა; 

რუსული - თავისუფლად; 

გერმანული - ლექსიკონის დახმარებით. 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო შრომების სია 

 
 

№ სამეცნიერო ნაშრომების დასახელება 
გამომცემლობა, ჟურნალი (ნომერი, წელი) ან 

საავტორო მოწმობის ნომერი 

1 

ბუღალტრული აღრიცხვის რეფორმის 

ძირითადი  მიმართულებები საბაზრო 

ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში.  

ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა–

ანგარიშგება“ 1998, N6,  

2 
„ფინანსური იჯარა  -  სააღრიცხვო და 

საგადასახადო ასპექტები“   

ჟურნალი  „მაკრო-მიკრო ეკონომიკა.“  №11-12, 

1999წ. 

3 

„საბუღალტრო აღრიცხვის სისტემა ჩვენთან 

და საზღვარგარეთ“,  

 

ჟურნალი „მაკრო-მიკრო ეკონომიკა.“  №1, 

1999წ.  

4 

„საგადასახადო აღრიცხვისა და აუდიტის 

ზოგიერთი საკითხი საზღვარგარეთის 

ქვეყნებში“,  

 

ჟურნალი  „ეკონომიკა,“№5-6, 2000წ.  

5 
„შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა“   

 
ჟურნალი „ გადასახადები“, 2000 წ., N18-19 

6 
„წარმოების დანახარჯების აღრიცხვის 

სრულყოფის საკითხები“.  

ფინანსების სამეცნიერო-კვლევითი 

ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, 

2000წ.   
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7 „სააღრიცხვო მოგების კორექტირება“  
ჟურნალი „გადასახადები“, 2001 წ. , N2   

 

8 „სოციალური  გადასახადის   აღრიცხვა“  
ჟურნალი „გადასახადები“, 2001წ. , N23-24.  

 

9 

„საბუღალტრო და საგადასახადო აღრიცხვის 

ურთიერთკავშირის სრულყოფის შესახებ“          

 

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  შრომები, 

ეკონომიკა, N1-2,2002წ.   

10 

„უცხოურ ვალუტაში განხორციელებული 

ოპერაციების ბუღალტრული აღრიცხვის 

სრულყოფის საკითხები“  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  შრომები, 

ეკონომიკა, N3-4, 2002წ.   

11 
On the Problems of Accounting Reform in 

Transition Period. 

 

Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 

Tbilisi,   Volume 165 N2, , 2002. 

 

 

12 

„საქართველოში   საბუღალტრო   აღრიცხვის    

ეროვნული  კონცეფციის მოდელის შესახებ“   

 

ფინანსების სამეცნიერო-კვლევითი    

ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული, 

ტ III, 2003წ. 

13 

„Учет амортизационных отчислений в 

Pеспубликe Грузия“,  

 

Москва, `бухгалтерский учет` #20, 2003г.                

14 
„Problems of Today,s Acconting Standardization“.  

      

Bulletin of the Georgian Academy of Sciences.  

Tbilisi, Volume 167, N3,2003.   

15 

 

„Issues of Perfection of book keeping of 

Transactions in foreign Currency. 
 

Bulletin of the Georgian Academy of 

Sciences.Tbilisi, Volume  168, N1, 2003 

16 

„აღრიცხვის სრულყოფის ზოგიერთი 

საკითხი ახალი ანგარიშთა გეგმის 

მიხედვით“  

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  

ჟურნალი  მაცნე“, ეკონომიკის სერია,   ტ. 11, 

N4, 2003წ. 

17 

„ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების 

რეგულირების სრულყოფისათვის“ 

 

ჟურნალი “სოციალური ეკონომიკა“, N6, 2003წ.  

 

18 

„სახელმწიფო გრანტების აღრიცხვის 

სრულყოფისათვის“,  
ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა,  N5, 2003წ.  

19 
ძირითადი   საშუალებების   ცვეთისა    და   

რემონტის   აღრიცხვის სრულყოფისათვის.  

ჟურნალი  „გადასახადები“, თბ., 2003წ.   

 

 

20 

„Об особенностях бухгалтерского учета и 

налогообложения малого 

предпринимательства“.  

Москва, Журнал -«Финансы», #4, 2004г. 

 

21 

”Problems of preparation and professional 

certipication of accountants in Georgia“ 

 

 

 Jurnal – “Audit and financial analyses” №1, 

Moscow,  2004.  
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22 

„დანახარჯების აღრიცხვის 

სტანდარტიზაციის საკითხები საბაზრო 

ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში“   

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  

ჟურნალი „მაცნე“, ეკონომიკის სერია, ტ. 12, N1-

2, 2004წ.  

 

23 
„Учет финансового резултата (бухгалтерские 

и налоговые асректы)“.  

Москва, Журнал- „Аудит и финансовый 

анализ“. N5, 2005 г.  

 

 

24 
„Necessitiy for  the Accounting sistem Reform, 

Aims and Obiektives in transition of georgia  to 

market ekonomy“ 

Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 

Tbilisi, Volume  169, № 3, 2005  

25 
„Perfecting of normative base of the account of 

depreciation means”  

Jurnal – “Audit and financial analyses” №1, 

Moscow,  2006 г.  

 

26 

„საბიუჯეტო ორგანიზაციების ძირითად 

აქტივებთან დაკავშირებული ოპერაციების 

აღრიცხვა“   

ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, №11, 

2008წ. (რეფერირებადი სამეცნიერო -

ანალიტიკური ჟურნალი) 

27 

„არაფინანსური აქტივების აღრიცხვა ახალი 

ანგარიშთა გეგმის მიხედვით“   

 

ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, №9, 

2008წ. (რეფერირებადი სამეცნიერო -

ანალიტიკური ჟურნალი) 

28 

„სახელმწიფო გრანტების აღრიცხვა 

არასამეწარმეო (არაკომერციულ) 

იურიდიულ პირებში“  

ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, 

№5,2008წ.         (რეფერირებადი სამეცნიერო -

ანალიტიკური ჟურნალი) 

 

29 

 „საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირების 

მატერიალური მარაგების აღრიცხვა“  

ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, №1, 

2008წ. (რეფერირებადი სამეცნიერო -

ანალიტიკური ჟურნალი) 

 

30 
„საჯარო სექტორის აღრიცხვა-ანგარიშგების 

პრობლემები“  

სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, 

სამეცნიერო შრომების კრებული, 

(საკონფერენციო მასალები),  2009წ. 

 

31 

„არასამეწარმეო იურიდიული პირების 

ბუღალტრული აღრიცხვის 

თავისებურებები“   

სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი, II 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

მასალები, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 

2010წ.  

32 

„საქართველოს საბიუჯეტო კლასიფიკაცია - 

საბიუჯეტო დაგეგმვის  საფუძველი“   

 

ჟურნალი „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, 

სექტემბერი, 2010წ.   (რეფერირებადი 

სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი) 

33 

„საბუღალტრო აღრიცხვის განვითარების 

მიმართულებები თანამედროვე ეტაპზე“  

 

საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“ , 2010წ.  

 

34 

„საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების 

განვითარების კონცეპტუალური 

მიმართულებები თანამედროვე ეტაპზე”  

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  I საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2011წ.   
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35 
„საბუღალტრო აღრიცხვის კონცეფცია- 

განვითარების ორიენტირი“   

ჟურნალი  „ბიზნესი და კანონმდებლობა“, 

ნოემბერი, 2011წ.  (რეფერირებადი სამეცნიერო 

-ანალიტიკური ჟურნალი). 

 

36 

„საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების 

სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი სოფლის 

მეურნეობის საწარმოთა მაგალითზე“   

პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი,  

სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2012წ.  

 

37 

„საქართველოს სახელმწიფო ფინანსური 

კონტროლის სისტემა და მისი სრულყოფის 

გზები“,   

სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი,  III 

საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული  

კონფერენციის მასალები, 2012 წ.  

38 

„საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის 

სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი“    

 

ჟურნალი  „სოციალური  ეკონომიკა“, N2, 

2012წ. (რეცენზირებადი და რეფერირებადი 

სამეცნიერო ჟურნალი)  

39 

მიზნობრივი გრანტების აღრიცხვის 

სრულყოფის საკითხები საბიუჯეტო 

ორგანიზაციებში 

  

ჟურნალი  „ბუღალტრული აღრიცხვა“, N12, 

2014წ (რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული  ჟურნალი) 

40 

„საბიუჯეტო ორგანიზაციების მოსამსახუ-

რეთა მივლინებებთან დაკავშირებული  

მოთხოვნების  აღრიცხვის სრულყოფი-

სათვის“. 

ჟურნალი „ბუღალტრული აღრიცხვა“, N8, 

2014წ. (რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკუ-

ლი  ჟურნალი)  

41 

„სახელმწიფო ხაზინის მიერ  გადახდების 

განხორციელების ზოგიერთი 

პროცედურული საკითხის სრულყოფის 

შესახებ“.  

ჟურნალი  „ბუღალტრული აღრიცხვა“, N6, 

2014წ. (რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტი-

კული  ჟურნალი) 

 

42 

„ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

პროფესიული სერთიფიცირების  

სრულყოფის გზები“.  

ჟურნალი  „სოციალური  ეკონომიკა“, N3, 

2014წ.  (საერთაშორისო რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი)  

43 

საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის 

სისტემური ანალიზი (მონოგრაფია) 

 

გამომცემლობა -„გეორგიკა“ 2015 წ. 

 

44 

„საჯარო სექტორის აღრიცხვა-ანგარიშგების 

რეგულირების სრულყოფისათვის“  

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

შრომების კრებული N2,  2016 წ. უაკ 061.1 

45 

„საბიბლიოთეკო ფონდების აღრიცხვის 

სრულყოფის  

მეთოდოლოგიური ასპექტები“ 
 

ჟურნალი  „ბუღალტრული აღრიცხვა“, N12, 

2016წ. (რეფერირებადი სამეცნიერო-

პრაქტიკული  ჟურნალი) 

46 

მოგების გადასახადის (ესტონური მოდელი) 

აღრიცხვისა და დეკლარირების აქტუალური 

საკითხები 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები“   2017 წ. 19-20 მაისი. ბ. 

გრიგალაშვილის თანაავტორობით. 

47 

სახელმწიფო რეგულირებისა და 

საყოველთაო ჯანდაცვის როლი სადაზღვევო 

ბიზნესში. 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

„გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები“   2017 წ. 19-20 მაისი. შ. 

მიმინოშვილის თანაავტორობით. 
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