პირადი მონაცემები (Curriculum Vitae)

1. პერსონალური მონაცემები
სახელი, გვარი: ჯამბული ბიწაძე
დაბადების თარიღი და ადგილი: 12/02/1962, ქ. ქუთაისი
მისამართი: ქუთაისი, გელათის ქ.№10
ტელეფონი: 8431 24 69 35

599167889

ელ-ფოსტა: jambul.bitsadze.@atsu.edu.ge
მოქალაქეობა: საქართველო
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული, ორი შვილი

2. განათლება, სამეცნიერო ხარისხი და წოდება:
განათლება:
1981-1986წწ

ქუთაისის აკ.წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ფიზიკა მათემატიკის ფაკულტეტი.ზოგად ტექნიკური დისციპლინები
და ფიზიკა

1998-2002წწ

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული
ფაკულტეტი. სამართალმცოდნეობის სპეციალობით

11/12/2000 წ.

ეკონომიკური მეცნიერებათა კანდიდატი. თბილისის ფინანსების
სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი. თბილისი, საქართველო

2003წ

წლიდან გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი
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1969-1979

ჭიათურის №2 საშუალო სკოლა. საქართველო.

სამეცნიერო ხარისხი და წოდებები:
ეკონომიკურ

მეცნიერებათა

კანდიდატი.

საკანდიდატო

თემის

დასახელება:

ტერიტორიული ფინანსების ფორმირება და გამოყენება საქართველოში გარდამავალ
ეტაპზე.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.

3. სამსახურებრივი გამოცდილება
15/08/2006 წ. - დღემდე ასოცირებული პროფესორი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
2004 - 2006წ

ფინანსებისა და კრედიტის კათედრის დოცენტი

2000 - 2004წ

ფინანსები და კრედიტის მასწავლებელი

1987 - 1988წ

ზოგადტექნიკური დისციპლინებისა და შრომის

კათედრის

ლაბორანტი

ადმინისტრაციული თანამდებობები
1986-1992წ ქ.ქუთაისის სახ.პედინსტიტუტის კომენდანტი
1988-1992 წ ქ.ქუთაისის სახ.პედინსტიტუტის ინჟინერი
1992-2000წ პრორექტორი ადმინისტრეციულ-სამეურნეო დარგში
2000-2002წ ქ.ქუთაისის ს.ს.ქელასის დირექტორი
2002-2004წ ქუთაისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსი

4. სამეცნიერო ინტერესების სფერო
ფინანსები, კრედიტი, საგადასახადო საქმე,სახელმწიფო ბიუჯეტი,სადაზღვევო
საქმე.

5. სამეცნიერო შრომები, მონოგრაფიები და სახელმძღვანელოები
ა) მონოგრაფიები
1. ჯამბულ ბიწაძე.ტერიტორიული ფინანსები.2002წ
ბ) სახელმძღვანელო
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1.ჯამბულ ბიწაძე⁄ ნანა ბენიძე,ნანა შონია. რისკები და დაზღვევა 2010წ
ბ) სამეცნიერო შრომები
სამეცნიერო შრომების სია:
1.ჯ.ბიწაძე.კომერციული

ბანკების

საქმიანობის

მართვის

თეორიულ-

მეთოდოლოგიური ასპექტი. „სოციალური ეკონომიკა“, №6 2000წ. (77-87);
2.ჯ.ბიწაძე.ადგილობრივი ბიუჯეტები ბიუჯეტშორის ურთიერთობათა სისტემაში
გარდამავალი პერიოდის საფინანსო-ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში.
2000წ. ტ-IV(209-214);
2.ჯ.ბიწაძე.რისკების მართვა კომერციული ბანკების საქმიანობაში. „სოციალური
ეკონომიკა“,2001წ. №5 (75-83);
3.ჯ.ბიწაძე.საგადასახადო

პოლიტიკა

და

დაგროვებისა

და

ინვესტიციების

თეორიული საფუძვლები ჟ. „სოციალური ეკონომიკა“, 2001წ. №4 (56-63);
4.ჯ.ბიწაძე.ადგილობრივი

ბიუჯეტის

საგადასახადო

შემოსავლები

ჟ.

„გადასახადები“2001წ. №8 (5-9);
5.ჯ.ბიწაძე.
პრობლემები.

ადგილობრივი

ბიუჯეტის

გარდამავალი

პერიოდის

საშემოსავლო

ბაზის

განმტკიცების

საფინანსო-ეკონომიკური

პრობლემები

საქართველოში. 2001წ. ტ-V (237-249);
6.ჯ.ბიწაძე. საბიუჯეტო მოწყობის სრულყოფის ტერიტორიული ასპექტები

ჟ.

„სოც იალური ეკონომიკა“, 2002 წ. №3 (102-111);
7.ჯ.ბიწაძე.ადგილობრივი

ბიუჯეტის

პროგნოოზირებისა

და

დაგეგმვის

მეთოდოლოგიის სრულყოფის შესახებ. თსუ. 2002 წ.;
8.ჯ.ბიწაძე.საბანკო სისტემის მდგრადობის მართვის თეორიული ასპექტები.ჟ .“
ბანკები“, №3 2003წ. (49-52);
9.ჯ.ბიწაძე.საბანკო სექტორის მართვის სტრატეგია – საკრედიტო

ორგანიზაციის

მდგრადობის ფაქტორი. ჟ. „ეკონომიკა“, №11, 2003წ. (82-90);
10.ჯ.ბიწაძე.ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირების თავისებურებანი გარდამავალი
ეკონომიკის პირობებში. ჟ. „ეკონომიკა“, №5, 2006წ. (156-163);
11.ჯ.ბიწაძე. საბანკო სექტორის მდგრადობის მართვის უცხოური გამოცდილება და
მისი გამოყენების შესაძლებლობები. ჟ. „ეკონომიკა“, №1, 2006წ. (74-77);
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12. ტერიტორიული ფინანსების უცხოური გამოცდილების დანერგვა საქართველოში.
ჟ. „ეკონომიკა“, №4, 2006წ. (40-50)
13.

სადაზღვევო

ურთიერთობათა

განვითარება

საქართველოში

საბაზრო

ეკონომიკაზე გადასვლის პირობებში. ჟ. „ეკონომიკა“, №11-12, 2006წ. (25-30);
14.ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე.

ფინანსური

სტაბილიზაციის

პრობლემები

და

ანტიინფლაციური პოლიტიკა საქართველოში. ჟ. „ეკონომიკა“, №3-4, 2009წ. (12-17);
15.ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე. გარდამავალი ეკონომიკის ინფლაციური პროცესების მიზეზები
და ანტი

ინფლაციური ღონისძიებები. ჟ. „ეკონომიკა“, №3-4, 2009წ. (49-54);

16.ჯ.ბიწაზე.ნ.ბენიძე. როგორ ვმართოთ რისკი. ჟ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა“,
(ოქტომბერი) 2009წ. (27-31);
17. ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე.„საგადასახადო ოაზისები“ და ეკონომიკის შავი ხვრელები. ჟ.
„ეკონომიკა“ №3-4, 2009წ. (73-78);
18. ჯ.ბიწაძე.საქართველოს საბანკო სისტემის სრულყოფის გზები . ჟ. „ეკონომიკა“,
№3-4, 2009წ. (88-92);
19.ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე. გაურკვევლობა და რისკები. ჟ. „ბიზნესი და კანონმდებლობა“
(ნოემბერი), 2009წ. (47-51);
20. ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე. ვირტუალური ეკონომიკა და გადასახადები. ჟ. „ეკონომიკური
პროფილი“, №6, 2009წ. .(44-47);
21. ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე გლობალიზაცია, მითი თუ რეალობა? ჟ. „ეკონომიკა“, №1-2,
2007წ. (28-31);
17.

ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე.

გლობალიზაციისა

და

საზოგადოების

კეთილდღეობის

მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი. ჟ. „ეკონომიკური პროფილი“, № 2009წ. (9-12);
18. ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე.თ.გუგეშაშვილი. კაპიტალის მოძრაობა და რეგულირება. ჟ.
„ეკონომიკა“, №5-6, 2008წ. (5-8);
19. ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე. მომავლის კომუნიკაციები მსოფლიო რეგიონებს შორის. ჟ.
„გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია“, 2009წ. (275-279);
20. ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე. გლობალიზაცია და გადასახადები 21-ე საუკუნეში. ჟ.
„გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა“, 2009წ. (27-31);
21. სახელმძღვანელო "რისკები და დაზღვევა". 2010 წ. თბილისი (467);
22.

ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე.ნ.შონია.

ევროობლიგაციების

არსი

და

მიმოქცევის

თავისებურებანი. . 2008წ. (№5-6), (106-112);
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23. ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე.თ.გუგეშაშვილი.კორპორაციული რისკების მართვის სტრატეგია
და ტაქტიკა. ჟ.“სოციალისტური ეკონომიკა“, 2011 წ. (14-21);
24. ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე.საბროკერო ფირმების ფუნქციები და ეკონომიკა. ჟ. „ეკ.
პროფილი“, 2011 წ.(38-43);
25.

ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე.ინფლაციასთან

ბრძოლა

და

ტურიზმის

განვითარების

პერსპექტივები საქართველოში. ბათუმი, 2011წ. (183-189), (4-5 ივნისი);
26. ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე.რისკების გაზომვა და შეფასების კრიტერიუმები.

თბილისი,

2011წ. (21-22ოქტომბერი).
27.„კორპორაციული რისკების მართვის სტრატეგია და ტაქტიკა და ტაქტიკა
მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის დროს “ ჟუ.სოც.ეკონომიკა. 21-ე საუკუნის
აქტუალური პრობლემები .N 4 2011წ. გვ (14–21)საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის
ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის და ევროპული უნივერსიტეტის საერთაშორისო
რეცენზირებული და რეფერირებული სამეცნიერო ჟურნალი
28. ჯ.ბიწაძე. ქართული საგადასახადო სისტემის რამდენიმე ასპექტების შესახებ.აწსუ
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია შრომების კრებული.ნაწილი1.

ქუთაისი.

2013წ.გვ.(47–52)
29. ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე .„პირადი დაზღვევის სისტემის პრობლემები:დამახასიათებელი
ნაკლი თუ ადმინისტრირების პრობლემა?“ ჟუ.ეკონომიკა.2013წ №7–8. გვ( 57–63)
30.

ჯ.ბიწაძე.“წინადადებები

საქართველოს

საგადასახადო

ორგანოების

ფუნქციონირების სრულყოფისათვის“ ჟუ. ხანძთა.2013წ №8(13) გვ(26–30)
31. ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე. ანდერაიტინგის–საბაზისო პრინციპები 2013წ. ჟუ. ეკონომისტი.
№3(64–71)
38. ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე „სადაზღვევო ბაზარი და მისი ფორმირება საქართველოში“თსუ
პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.შრომათა კრებული.2012წ თბილისი.გვ(
312–320)
39. ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე.სადაზღვევო ბაზრის სეგმენტაცია და კონკურენცია.თბილისი
საართველოს

ტექნიკური

უნივერსიტეტი.საქართველოს

საინჟინრო

აკადემია.საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია 2013გვ.102-104
40.

ჯ.ბიწაძე.

ტერიტორიული

პერსპექტივები

საქართველოში.

ერთეულების
საქართველოს

ეკოინომიკური

განვითარების

ტექნიკური

უნივერსიტეტი
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საქ.საინჟინრო აკადემია.მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია 2014წ.N 4
გვ.7-11
41. ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე. ტურიზმი და ნიფლაციასთან ბრძოლა.

V საერთაშორისო

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ბათუმი.2014წ. გვ.(58-64
44.ჯ.ბიწაძე.

მუნიციპალიტეტების

ეკონომიკური

განვითარების

პერსპექტივები.გელათის მეცნიერებათა აკადემიასამეცნიერო კონფერენცია 2014წ
45.მსოფლიო ეკონომიკაზე კაპიტალის საერთაშორისო მოძრაობის გავლენა და
ძირითადი ტენდეციები. საერთაშორისო რეფერირებადი, რეცენზირებადი ჟურნალი
„ეკონომიკა“ № 1-2, 2014, გვ. 189-197
46.ბიწაძე–„2013 წლის ბიუჯეტის რამდენიმე ასპექტის შესახებ“ ჟუ.ბიზნესი და
კანონმდებლობა.20014წ. №1 გვ.(27–29)http://b-k.ge/templates/Jordan/pdf/jurnali-01.pdf
47.

ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე.

საქართველოს

ჯამრთელობის

სახელმწიფო

პროგრამის

დადებითი და უარყოფითი მხარეები. .ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. თბილისი2015
48. ჯ.ბიწაძე.ნ.ბენიძე. დაზღვევის როლი ტურისტული ბიზნესის განვითარებაში.
ბათუმის სახელმწიფო საზღვავო აკადემია მე-2 რეგიონული სიმპოზიუმი.2015

6. სამეცნიერო კონფერენციები
1.მომავლის კომუნიკაციები მსოფლიო რეგიონებს შორის 2009
2.მოსახლეობის

ცხოვრების

დონისა

და

ზოგიერთი

მაკროეკონომიკური

მაჩვენებლის ურთიერთკავშირის შესახებ 2009
3.რისკების გაზომვა და შეფასების კრიტერიუმები.თბილისი.2011
4.ინფლაციასთან

ბრძოლა

და

ტურიზმის

განვითარების

პერეპექტივა

ფუნქციონირების

სრულყოფის

საქართველოში.ბათუმი.2011წ
5.საქართველოს

საგადასახადო

ორგანოების

წინადადებები 2013 წ
6.საყოველთაო დაზღვევის შუქჩრდილები საქართველოში 2013წ
7.სადაზღვევო ბაზრის სეგმენტაცია და კონკურენცია.თბილისი 2013წ
8.ქართული საგადასახადო სისტემის რამდენიმე ასპექტების შესახებ.2013 წ
9. ტერიტორიული ერთეულების ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები
საქართველოში თბილისი 2014წ
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7. სამეცნიერო ხელმძღვანელობა (კონსულტანტობა), ოპონირება
სამაგისტრო შრომების ხელმძღვანელობა.
დოქტორანტ-ს.ჭიჭინაძის ოპონენტი

8. აკადემიების, სადისერტაციო საბჭოების რედკოლეგიების წევრობა
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი.

9. ტრენინგები და სტაჟირებები
11. სასწავლო კურსი, რომლებსაც ვუძღვები
ბაკალავრიატი
1. საგადასახადო საქმე
2. ბიუჯეტი და საბიუჯეტო აღრიცხვა
3. ფინანსები,ფულის მიმოქცევა და კრედიტი

მაგისტრატურა
1.სახელმწიფო და მუნიციპალური ფინანსები

12. ენების ცოდნა:
ქართული (მშობლიური), რუსული (კარგად), გერმანული (ლექსიკონით).

13. საზოგადოებრივი საქმიანობა და პროფესიული მიღწევები
1.საქართველოს მწერალთა,მეცნიერთა და საზოგადომოღვაწეთა ეროვნული
აკადემიის აკადემიკოსი.

14. კომპიუტერული უნარ-ჩვევები: MS Word, MS Exeel, pover Point
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