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განათლება
1997-2000
: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურის ასპირანტი. სპეციალობა: „ფინანსები, ფულის
მიმოქცევა და კრედიტი“
1981-1985
: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააღრიცხვო-ეკონომიკური ფაკულტეტი.
სპეციალობა „მრეწველობის ბუღალტრული აღრიცხვა“, კვალიფიკაცია „ეკონომისტი“
1979-1981
:ქ. წყალტუბოს სოფ. ფარცხანაყანების შ. ნუცუბიძის სახელობის საშუალო სკოლა
1971-1979
:ქ. წყალტუბოს სოფ. ფარცხანაყანების 1-ლი რვაწლიანი სკოლა
უცხო ენის/ენების ცოდნა:
: რუსული ენა(სრულყოფილად),გერმანული ენა(კითხვა,თარგმნა ლექსიკონის დახმარებით)
სამეცნიერო ხარისხი
ეკონომიკის დოქტორი;

• თანამდებობები


აკადემიური
წლები

1996-2010

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,მასწავლებელი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ასოცირებული პროფესორი;

2010-2016

ბიზნესის ადმინისტრირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 2011-2016 წწ.

2009-2016


დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა

ქუთაისის უნივერსიტეტი, ასოცორებული პროფესორი

ადმინისტრაციული

წლები

დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა

2010-2010

ქ. ქუთაისის მერია. მერიის სახელმწიფო შესყიდვების საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

2009-2010

ქ. ქუთაისის მერია. მერის თანაშემწე
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტი.

2008-2009

დასავლეთის მთავარი სამმართველოს უფროსი,გეგმური შემოწმებების მთავარი სამმართველოს
დასავლეთის სამმართველოს უფროსი

2007-2008
2000-2007

ქ. ქუთაისი მერია. მერის პირველი მოადგილე
მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია. ადმინისტრირების სამმართველოს დასავლეთ
საქართველოს განყოფილების უფროსი

1998-2000

საგადასახადო ინსპექცია ქ. ქუთაისში. ინსპექციის უფროსის მოადგილე

1995-2000

კონტროლის პალატის იმერეთის ბიურო. წამყვანი ინსპექტორი,მთავარი ინსპექტორი,მრჩეველი

1993-1995

საგადასახადო ინსპექცია ქ. წყალტუბოს ზონაში. საწარმოთა დაბეგვრის განყოფილების
უფრ.ინსპექტორი, განყოფილების უფროსის მ/შ

1992-1993

ქ, წყალტუბოს სოფ. ფარცხანაყანების საკრებულოს გამგეობა. საკრებულოს გამგეობის თავმჯდომარე

1990-1992

ქ. წყალტუბოს საგადასახადო ინსპექცია.საწარმოთა დაბეგვრის განყოფილების უფროსი ინსპექტორი

1987-1990
1985-1985


ქ, წყალტუბოს ზონის საფინანსო განყოფილება. აგროსამრეწველო კომპლექსის დაფინანსების უფროსი
ეკონომისტი. უფროსი რევიზორ-ინსპექტორი.
ქუთაისის საავტომობილო ქარხანა.უფრ. ტექნოლოგი მომარაგების განყოფილებაში

სასწავლო კურსები
სწავლების საფეხური

პროფესიული უმაღლესი განათლება

ბაკალავრიატი

№

სასწავლო კურსები
გაცნობითი პრაქტიკა

საბაჟო საქმის სპეციალისტი

კონსულტირება საბაჟო საკითხებზე

ბიზნესის ადმინისტრირება

საგადასახადო საქმე

ბიზნესის ადმინისტრირება

ინვესტირების საფუძვლები

ეკონომიკის; სოციალურ
მეცნიერებათა(საჯარო მმართვ.)
ბიზნესის ადმინისტრირება

მაგისტრატურა


საგანმანათლებლო

საჯარო ფინანსები
საგადასახადო-საბაჟო პოლიტიკა

სამეცნიერო შრომების სია და კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წელი)
ავტორი/ავტორები, სტატიის დასახელება, სამეცნიერო ჟურნალის დასახელება, ტომი, სერია, №. წელი, გვერდები

სვანაძე ს., დამატებული ღირებულების გადასახადის ადგილი არაპირდაპირი გადასახადების სისტემაში და
მისი გამოანგარიშების ბაზა; საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული,

1

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის,სამართლისა და სოციალურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი; ქუთაისი; 2013; გვ. 114-119
სვანაძე ს., საქართველოში დაბეგვრის სისტემით ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი
აქცენტები; საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „სოციალურ-ეკონომიკური

2

განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები:ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“;
2013; გვ. 206-209
სვანაძე ს., სავაჭრო ობიექტების დაბეგვრის შესახებ; სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ეკონომიკური

3

პროფილი“; №13; 2013; გვ. 12-18
სვანაძე ს., თვითმმართველობა:დეცენტრალიზაციისა და ფინანსური უზრუნველყოფის აქტუალური

4

საკითხები; სამეცნიერო ჟურნალი „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოამბე“; ქუთაისი; №1(3);
2014; გვ. 227-234


გამოცემული სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები
დასახელება

გამომცემლობა

წელი

არაპირდაპირი გადასახადები
საქართველოში,ნაწილი I, დამატებული
ღირებულების გადასახადი. თბილისი; 172 გვ.

თბილისი,საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“

2010

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა

2014

საგადასახადო პოლიტიკა. ქუთაისი; 342 გვ.

ტრეინინგი,სემინარები,კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები

წელი
2011

2012

2013

გრადაცია
აგრობიზნესის კვლევისა და განვითარების საერთაშორისო ცენტრი. სომხეთი, ერევანი; საქართველოს
აგრობიზნესის განვითარების ცენტრი; სემინარი ფაკულტეტის განვითარების საკითხებზე.
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და გერმანიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) პროგრამის “ადგილობრივი თვითმმართველობა სამხრეთ
კავკასიაში“ ფარგლებში ორგანიზებული საზაფხულო სკოლა - ტრეინინგ კურსი: მდგრადი მუნიციპალური
განვითარება თეორიასა და პრაქტიკაში
თბილისის
ივ.
ჯავახიშვილის
სახელობის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი,
ადგილობრივი
თვითმმართველობის თემით დაინტერესებულ მხარეთა ქსელი, მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტის
გეოდეზიის ინსტიტუტი, GIZ-ისა და მიწის მენეჯმენტის ცენტრი
და გერმანიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) პროგრამის “ადგილობრივი თვითმმართველობა სამხრეთ
კავკასიაში“ მხარდაჭერით ორგანიზებული საზაფხულო სკოლა - ტრეინინგ კურსი: ადგილობრივი
თვითმმართველობების შესაძლებლობების გაძლიერება

