
Curriculum Vitae 

 
 

პერსონალური ინფორმაცია: 

 

სახელი:                                 ალეკო 

 

გვარი:                                    ქუთათელაძე 

 

ეროვნება:                               ქართველი 

 

დაბადების ადგილი:           საქართველო, ქ. ხონი 

 

დაბადების თარიღი:           22 აპრილი  1952 წ. 

 

ოჯახური მდგომარეობა:     დაოჯახებული, ორი შვილი 

 

მისამართი:                             თბილისი, დები იშხნელების ქ. 3, ბ. 45 

 

ტელეფონი:                                2 36 52 91;     599 10 60 50 

 

ელ. ფოსტა:                                 a.qutateladze@gtu.ge;  a.qutateladze@banklabonline.com.  

 

 

განათლება, სამეცნიერო  

ხარისხი  და წოდებები : 

 

1969-1974წწ. –  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის  სტუდენტი.            

1976-1979წწ. –  მოსკოვის მართვის პრობლემების ინსტიტუტის ასპირანტი.          

09.12.2005წ. –    საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის T 05. 13. #1 სადისერტაციო    

                            საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის 

                            ხარისხი. დიპლომი # 005028, შიფრი 05. 13. 01. 

სამუშაო გამოცდილება: 

1974-1976წწ.  –  სპი-ის აგტ საპრობლემო ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერ–თანამშრო–  

                            მელი.      

1979-2006წწ. –  სტუ-ის კომპიუტერული  ინჟინერიის   დეპარტამენტის “კომპიუტერული                 
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                               ტექნოლოგიების მენეჯმენტის” მიმართულების უფროსი მასწავლებელი.                           

2006–2012 XIწწ.  სტუ-ის კომპიუტერული  ინჟინერიის   დეპარტამენტის“კომპიუტერული                 

                             ტექნოლოგიების მენეჯმენტის” მიმართულების ასოცირებული   პროფე– 

                             სორი.  

2012 XI-დან         ბიზნეს-ინჟინერინგის(ამჟამად ბიზნესტექნოგიების) ფაკულტეტის    

                             საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის  პროფესორი. 

2014 წ.–დან        სტუ–ის წარმომადგენლობითი საბჭოს(სენატის) წევრი. 

 

საზოგადოებრივი საქმიანობა:   

1. 2013წ–დან ყოველკვარტალური რეცენზირებადი და რეფერირებადი  სამეცნიერო 

ჟურნალის „ბიზნეს–ინჟინერინგი“ –  ელ. ვერსიის ტექნიკური რედაქტორი; 

2. 2013წ–დან  საერთაშორისო  რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო 

ჟურნალის „სოციალური ეკონომიკა – XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“ –   ელ. 

ვერსიის რედაქტორი;  

3. 2015წ–დან  ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი 

სამეცნიერო ჟურნალის „ეკონომიკა“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი; 

4. 2014წ–დან სტუ–ის წარმომადგენლობითი საბჭოს(სენატის) წევრი. 

 

კვალიფიკაციის ამაღლება: 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი. აიოვას 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი(აშშ). „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების 

ზოგადი კურსი. 1009 წ. 

INTENATIONAL FEDERATION OF LENGUAGE TEACHER ASSOSIETIONS, GEORGIAN 

TECHNICAL UNIVERSITY. TRAINING PROGRAM IN TEACHING STRATEGIES 

CERTIFICATE OF COMPETION. 2015 y. 

 

დარგობრივი და საერთაშორისო 

აკადემიის წევრობა: 

1. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ინფორმატიკის, მართვის პროცესებისა და 

ნანოტექნოლოგიების განყოფილების მრჩეველი. 

2. სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემიის ნამდვილი წევრი 

- აკადემიკოსი. 

 

პედაგოგიური მოღვაწეობა და 

საგანთა ჩამონათვალი: 

1980–2017წწ.     სპი  –   ალგორითმიზაციის საფუძვლები და ალგორითმული ენები; 

                             სტუ –  ალგორითმული ენები C და  C++; 

                                  ოპერაციული გარემო LINUX; 

                                  სოციალური ქსელების დაპროექტება; 

                                         ინფორმაციული ტექნოლოგიები; 

                                         ალგორითმების თეორიის საფუძვლები; 



                                          Excel-ი ბიზნესში; 

                                          საბანკო ბიზნეს–პროცესების მოდელირება და მართვა. 

 

ჯილდოები:                                     არა  

   

გამოქვეყნებული ნაშრომები:       31 სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის:  

                                                             2 მონოგრაფია, 1 სახელძღვანელო, 2 მეთოდური მითი– 

                                                             თება. 

ადგილობრივ და საერთაშორისო 

კონფერენციებში მონაწილეობა:         5 ადგილობრივი,   7  საერთაშორისო                  

კონფერენცია 

 

უცხო ენების ცოდნა:                  ქართული-მშობლიური 

                                                       ინგლისური - ლექსიკონის დახმარებით; 

                                                        რუსული - თავისუფლად.  

 

კომპიუტერის ცოდნა:                კომპიუტეის არქიტექტურა; ინფორმაციული ტექნოლო– 

                                                         გიები(Microsoft Office); სოციალური ქსელების დაპროექ-  

                                                         ტება. 

 

 

 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 

საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამა „საფინანსო და საბანკო ტექნოლოგიების“ 

ხელმძღვანელის პროფესორ ალეკო ქუთათელაძის 

გამოქვეყნებული შრომების სია (2012–2016წწ.) 

 

 

1. ა. ქუთათელაძე., ზ. ჩხაიძე. აქტივების ხარისხის განმსაზღვრელი 

ფაქტორების ანალიზი კომერციულ ბანკებში. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და 

რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“.№1–2, 2016 წ. გვ. 169–174. 

 

2. ჩხაიძე ზ., ქუთათელაძე ა. „კომერციულ ბანკებში აქტივების ხარისხის 

ეკონომიკური ანალიზი“. ყოველთვიერი საერთაშორისო რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. № 1-2, 2016წ. გვ. 92-103. 

 

 



3. ქუთათელაძე ა., მატუა თ. საინვესტიციო პროექტი, როგორც მართვის 

ობიექტი. ყოველთვიერი საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი 

სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა. № 1-2, 2016წ. გვ. 199-211. 

 

4. ქუთათელაძე ა., მატუა თ. „საინვესტიციო პროექტების მართვის 

საშუალებების ანალიზი“. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი 

სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. №1-2, 2016წ. გვ.49-53. 

 

5. ა. ქუთათელაძე., ზ. ჩხაიძე. „აქტივების ფინანსური ანალიზი კომერციულ 

ბანკებში“. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 

„სოციალური ეკონომიკაXXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. № 5, 2015 წ. გვ. 84-88. 

 

6. ა. ქუთათელაძე., თ.მატუა. საინვესტიციო პროექტებში უცხოური 

ინვესტიციების დაბანდებების ანალიზი“. საერთაშორისო რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკაXXI საუკუნის 

აქტუალური პრობლემები“. № 5, 2015 წ. გვ. 78-84. 

 

7. სიჭინავა ა., ქალიაშვილი მ., ქუთათელაძე ა. „ინვესტიციები და ფინანსური 

ბაზარი“. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიეროჟურნალი 

„ბიზნეს–ინჟინერინგი“. 2014, #1. გვ. 57-59. 

 

8. გ.ხანთაძე, ა.ქუთათელაძე. საქართველოს საგადასახადო სისტემის 

სრულყოფის სამართლებრივი და აქტუალური საკითხები. ყოველკვარტალური  

რეფერირებადი და რეცენზირებადი ჟურნალი „ბიზნესიმჟინერიმგი“. 2013, № 2. გვ. 209-

215. 
 

 

9. ჩხაიძეი., ქუთათელაძე ა. საბიუჯეტო პროცესში ფინანსური მენეჯმენტის 

გამოყენების მეთოდოლოგიური ასპექტები.  საერთაშორისო  რეცენზირებადი 

დარეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა – XXI საუკუნის 

აქტუალური პრობლემები. 2013წ., # 3. გვ. 58–61. 

 

10. ჩხაიძეი., ქუთათელაძე ა. საბიუჯეტო პროცესში ფინანსური მენეჯმენტის 

გამოყენების მეთოდოლოგიური ასპექტები.  საერთაშორისო  რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი სამეცნიეროჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა – XXI საუკუნის 

აქტუალური პრობლემები. 2013წ., # 3. გვ. 58–61. 

 

 

11. ქუთათელაძე ა., ნაცვლიშვილი ი., კვეტენაძე ი. “საფინანსო–საბანკო 

დაწესებულებაში დაკრედიტების  პროცესის ინოვაციური რისკები”. საერთაშორისო  

რეცენზირებადი დარეფერირებადისამეცნიეროჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა – XXI 

საუკუნის აქტუალური პრობლემები“, 2013 წ., #3, გვ. 178 – 182. 

 



12. ქუთათელაძე ა., კვეტენაძე ი. ფინანსური რისკები თანამედროვე 

ეკონომიკურ სისტემაში. ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი “ეკონომიკა”, #5 - 6, 2013 წ. გვ. 70-75. 

 

13. ქუთათელაძე ა., ქალიაშვილიმ. „საერთაშორისო საინვესტიციო პროექტების 

ეფექტიანობა ეკონომიკური რისკების გათვალისწინებით“. საერთაშორისო  

რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“– 

XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2013, # 6. გვ. 180–183. 

 

14. ქუთათელაძე ა., ქალიაშვილიმ. „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

ეკონომიკური ეფექტები და საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი“. საერთაშორისო  

რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალურიეკონომიკა“– 

XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2013წ., # 6. გვ. 184–187. 

15. ქუთათელაძე ა., ქუთათელაძე ლ. საფინანსო-საბანკო ორგანიზაციაში 

ინფორმაციულიუსაფრთხოებისუზრუნველყოფისადარისკებისმართვისმეთოდები. 
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