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პერსონალური ინფორმაცია: 
 

სახელი:                                 რატი 

 

გვარი:                                      ბურდიაშვილი 

 

ეროვნება:                               ქართველი 

 

დაბადების ადგილი:            საქართველო, ქ. თბილისი 

 

დაბადების თარიღი:            11 იანვარი 1971 წ., 

 

ოჯახური მდგომარეობა:      დაოჯახებული, ორი შვილი 

 

მისამართი:                              თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქ. #57, ბინა 31 

 

ტელეფონი:                                  2 951001;     599 505003 

 

ელ. ფოსტა:                                  r.burdiashvili@gtu.ge;  

 

 

განათლება, სამეცნიერო  

ხარისხი და წოდებები : 
 

1988-1993 წწ.                       თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკის   

                                            ფაკულტეტი, ფინანსების და კრედიტის სპეციალობა 

 

2009 წ.                               საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,    ეკონომიკის   

დოქტორის აკადემიური ხარისხი   
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სამუშაო გამოცდილება: 
 

 

1992-1995 წწ.                     საქართველოს ექსიმბანკი: სპეციალისტი, აღრიცხვა-  

                                            ანგარიშგების დირექციის დირექტორი 

1995-2001 წწ..                    სს „გაერთიანებული ქართული ბანკი“: ცენტრალური  

                                             ფილიალის მთავარი ბუღალტერი, გენერალური დირექტორის  

                                             თანაშემწე აღრიცხვა-ანგარიშგების დარგში 

1999- დღემდე                    აუდიტორული კომპანია „რანგი“:  პარტნიორი, დირექტორი  

2004- დღემდე                    საკონსულტაციო კომპანია „რატი შილდელი“:  პარტნიორი,  

                                             დირექტორი 

1998-დღემდე                     საქართელოს ტექნიკური უნივერსიტეტი: საბანკო საქმის  

                                             კათედრის  მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, გამგის  

                                             მოადგილე, ასისტენტ-პროფესორი, ბიზნეს-ინჟინერინგის  

                                             ფაკულტეტის საბანკო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის  

                                             ასოცირებული პროფესორი,  ბიზნესტექნოლოგიების 

                                             ფაკულტეტის საფინანსო ფა საბანკო ტექნოლოგიების  

                                             დეპარტამენტის პროფესორი  

 

საზოგადოებრივი საქმიანობა:    საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი და   

                                             ოლიმპიური ნაკრების წევრი სპორტულ ბრიჯში      

 

კვალიფიკაციის ამაღლება:  აუდიტორის მოქმედი სერთიფიკატები ზოგად აუდიტში,  

                                             საბანკო აუდიტში, სადაზღვევო აუდიტში 

 

დარგობრივი და საერთაშორისო 

 აკადემიის წევრობა: საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა და ფინანსურ             

                                             მენეჯერთა პროფესიული ფედერაციის წევრი 

               

პედაგოგიური მოღვაწეობა და 

 საგანთა ჩამონათვალი: 

 

 1998-დღემდე                    1. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 

                                              2. აღრიცხვა ბანკში 

                                              3. აღრიცხვა საფინანსო დაწესებულებებში 

                                              4. მმართველობითი აღრიცხვა 

                                              5. საბანკო ოპერაციებისა და პროცესების სააღრიცხვო  

                                              უზრუნველყოფა 

                                              6. ფინანსური ანგარიშგება ბანკში 

 

ჯილდოები:                    



   

გამოქვეყნებული ნაშრომები:    7 სამეცნიერო შრომა 

 

ადგილობრივ და საერთაშორისო 

კონფერენციებში მონაწილეობა: 1 საერთაშორისო კონფერენცია    

 

უცხო ენების ცოდნა:                  ინგლისური და რუსული ნორმალურად 

                                                                  

კომპიუტერის ცოდნა:                Word, Excel.  

 

 

 

 

 

 

სახელმძღვანელოები 
 

1. ფინანსური აღრიცხვა ბანკში. სასწავლო-პრაქტიკული სახელმძღვანელო. - თბილისი, 

გამომცემლობა „პოლიგრაფისტი“, 2013. გვ. 264. – ISBN 978-9941-0-5781-1. 

2. ფული, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი. სასწავლო-პრაქტიკული სახელმძღვანელო. - 

თბილისი, გამომცემლობა „დანი“, 2017. გვ 672 . – ISBN 978-9941-0-9755-3. 
 

 

 

კონფერენციებში მონაწილეობა 
 

1. „კომერციული ბანკების მოთხოვნილება ლიკვიდურ სახსრებზე და მათი მართვა“. 

ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო 

ჟურნალი „ეკონომიკა“ N9, 2008 წ. გვ. 99-102. 

2. „ბანკის სახსრების მართვის სტრატეგიები“. ყოველთვიური საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“ N9, 2008 წ. 

გვ. 207-212. 

3. „საკრედიტო რისკი და მისი მართვის სირთულეები“. ყოველთვიური 

საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიეროჟურნალი 

„ეკონომიკა“ N10, 2008 წ. გვ. 88-92. 

4. „სქორინგი იურიდიულ პირთა დაკრედიტებაში“. ყოველთვიური საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიეროჟურნალი „ეკონომიკა“ N3-4, 2017 წ. 

გვ. 115-121. 

5. „სარეიტინგო კომპანიები და რეიტინგული შეფასების მეთოდები“. ყოველთვიური 

საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიეროჟურნალი 

„ეკონომიკა“ N3-4, 2017 წ. გვ. 180-191. 



6. „რისკების შეფასების დელფის მეთოდი“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

სეუ-2017.  საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო 

ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, #4, 2017 წ. გვ. 49-54. 

 

 

 


