
 

                                                                                     Curriculum Vitae                                      

ავტობიოგრაფია 
 

piradi informacia  
გვარი, სახელი, მამის სახელი კაცაძე  ირაკლი   ჯიჯინას ძე 
დაბადების თარიღი, პირადობა 04.08.1975წ,  პირადობის მოწმობა № ბ 1049113 ,  პირადი № 61003002793 

მისამართი, ტელეფონი აჭარის  ა.რ. ქ. ბათუმი, ქათამაძის ქ. № 44/37  ტელ.: +99 5 5 77 27 57 27 

 

samuSao adgili (amJamindeli) 
ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია - რექტორის პირველი მოადგილე, პროფესორი 

მისამართი საქართველო, 6010 ბათუმი, რუსთაველის ქ. №53  
ტელეფონი/ფაქსი +995(422) 27-94-51 

 

samsaxureobrivi (samuSao) gamocdileba  
თარიღი დაწესებულების დასახელება, დაკავებული თანამდებობა და მისამართი 

01.07.2012 – დღემდე ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია - რექტორის პირველი მოადგილე 

(ძირითადი სამუშაო) 

01.07.2013 – დღემდე ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტი - 

პროფესორი (ძირითადი სამუშაო) - (ლექციათა კურსი 1. საგადასახადო - საბაჟო 

საქმე; 2. ფინანსური აღრიცხვა; 3. საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები) 

04.09.1997 – დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ 

მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი -  მოწვეული 

ლექტორი (ლექციათა კურსი 1. საგადასახადო სამართალი; 2.სასამართლო -

საბუღალტრო ექსპერტიზა; 3. საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები) 

02.05.2012 - 01.07.2012 ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია - ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 

(კანცლერი) 

01.06.2011 – 01.01.2013 გაეროს მიზნობრივი პროექტის UNDP (ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორში) - ექსპერტ -

კონსულტანტი, ტრენერი საგადასახადო საკითხებში (შეთავსებით) 

11.11.2011 –13.12.2011 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი- ადმინისტრაციის 

ხელმძღვანელის (კანცლერის) მოვალეობის შემსრულებელი 

26.03.2009 – 05.06.2012 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საფინანსო-

ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი 

01.02.2009 – 01.04.2011 შპს „ItalGeoConstructions&Mani Management“(იტალიურ - ქართული კომპანია) - 

ფინანსური მენეჯერი (შეთავსებით) 

19.03.2009 - 01.04.2010 შპს „LAM SHIPPING AGENCIES GEORGIA“ (საერთაშორისო საზღვაო სააგენტო) – 

ფინანსური მენეჯერი (შეთავსებით) 

01.01.2009 - 01.01.2010 ACT  - „მარკეტინგული კვლევა და კონსულტაცია“  აჭარის კოორდინატორი 
01.10.2009 – 17.12.2009 შპს „ბათუმის საზღვაო ნავსადგური“ -  საგეგმო-ეკონომიკური განყოფილების  

მთავარი ეკონომისტი 

02.28.2003 - 20.08.2008 სსიპ -„ბათუმის ნავსადგურის კაპიტნის სამსახურის“ ფინანსური მენეჯერი-

ეკონომისტი 

02.05.1997 – 28.02.2003 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელმწიფო საგადასახადო ინსპექცია 

(შემდგომში დეპარტამენტი) - დაბეგვრისა და გადასახადების აკრეფის 

განყოფილების (შემდგომში სამმართველოს) საგადასახადო ინსპექტორი 

 

 

 



 

 

ganaTleba/treiningi  
 

განათლება 
 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორის აკადემიური ხარისხი - PhD  
წლები, კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის 

ნომერი და დაწესებულება 

2012 - 2014წწ 

დოქტორის დიპლომი (წარჩინებით) DOC # 000643 

სტუ-ის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს 

2014 წლის 27 ივნისის #82 გადაწყვეტილება 

 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომიკურ მეცნიერებათა საკანდიდატო გამოცდების ჩაბარება 

წლები, კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის 

ნომერი და დაწესებულება 

2000 - 2005წწ 

საკანდიდატო გამოცდების ჩაბარების შესახებ 

კრეფსითი უწყისი #21 – 2005 წლის 03 თებერვალი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასპირანტურის განყოფილება; ეკონომიკური ფაკულტეტი, სპეციალობა – 

ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი; 

  

მინიჭებული კვალიფიკაცია ეკონომისტის კვალიფიკაცია 

წლები, კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის 

ნომერი და დაწესებულება 

1992 - 1997წწ 

ეკონომისტის დიპლომი (წარჩინებით) AA # 0000307 

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკური 

ფაკულტეტი, სპეციალობა – ფინანსები და კრედიტი; 

აწსუ-ის სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის  

1997 წლის 09 ივლისის გადაწყვეტილება 

 

ტრეინინგი 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერთიფიკატი 

01-28.06.2009 profesiuli treiningis serTifikati kompleqsuri marTvis 

biznes proeqtis kursi, bsu, CIWI, GTZ 
სერტიფიკატი 

20-28.12.2007w saqarTvelos professional buRalterTa da auditorTa 

federacia,gangrZobiTi swavlebisprograma – 

cvlilebebisagadasaxado kodeqsSi  

მოწმობა 

10-18.12.2004w saqarTvelos professional buRalterTadaau-

ditorTafederacia,gangrZobiTiswavlebisprograma – 

qonebisSefasebismsofliostandartebi 

მოწმობა 

10-19.06.2004w saqarTvelos professional buRalterTa da au-

ditorTafederaciა,buRaltruliprograma`orisi~ 
სერტიფიკატი 

01.09-
30.12.2003w 

saqarTvelos professional buRalterTa da au-

ditorTafederaciis namdviliwevri 2003 wlidan, mTavaribu-

Raltrissetifikati #075(30.12.2003w). 

სერტიფიკატი #075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
saerTaSoriso saswavlo-samecniero grantebsa da proeqtebSi monawileoba 

 

 

 

№ განხო

რციე- 

ლების 

წლები 

დონორი ორგა-

ნიზაცია, პროექ-

ტის/ხელშეკრულ

ების № 

 

პროექტის დასახელება 

 

როლი 

პროექტში 

1 2013 - 

2016 

TEMPUS №859 „Network Of Competence Centers For The 

Development Of Cruise Tourism In The Black Sea 

Region“ 

 

მკვლევარი, 

ფინანსური 

მენეჯერი 

2 2010 -

2013 
159338-

TEMPUS-1-

2009-1-LV-

TEMPUS-

SMHES 

TEMPUS project “Higher Education System Deve-

lopment for Social Partnership Improvement and 

Humanity Sciences Competitiveness“ (უმაღლესი 

განათლების სისტემის განვითარება სოციალური 

პარტნიორობის მხარდაჭერისა და ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა კონკურენტუნარიანობის ამაღლების 

თვის) ” 

 

ფინანსური 

მენეჯერი 

3 2011 – 

2012  
USAID(G-PAC 

N 690–11–210–

3016–20  ) 

USAID (G-PAC)“თარგმნილი პოლიტიკური კორპუსის 

განვითარება“, „East-West Management Institute“ 

 

ფინანსური 

მენეჯერი 

4 2011 -

2012 

USAID(G-PAC) 

N 591-11-211-

3016-20   

USAID (G-PAC) „Public Policy Faculty Retreat (საჯარო 

პოლიტიკის მიმართულების პროფესორთა შეხედრა)”, 

„East-West Management Institute“ 

 

კონსულტანტი 

საჯარო 

პოლიტიკის 

საკითხებში 

5 2011 -

2012 

UN - (გაეროს) 

პროექტი UNDP 

2011-2012 

2011-2012 UN -ის (გაეროს) პროექტი ,,United Nations 

Development Programme“ საქართველოში 
 

 

ექსპერტ -

კონსულტანტი 

საგადასახადო 

საკითხებში 

6 2011 -

2012 

USAID(G-PAC) 

N 11-211-3016-

20   

USAID -ის (ა.შ.შ.-ს) პროექტი ,,Policy, Advocacy and Civil 

Society Development in Geoorgia“ 

 

ფინანსური 

მენეჯერი 

7 2009 -

2011 

EACE/09-10-11 ERASMUS-ის (ევროკავშირის) პროექტი - „ERASMUS 

MUNDUS External Cooperation Window for Georgia, 

Armenia and Azerbaijan“  

 

ფინანსური 

მენეჯერი 

 

 

 

 

 

 



 

 

wodeba, xarisxi, gamoqveynebuli Sromebi, konferenciebSi monawileoba  
 

 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 2014 წლის 27 ივნისი 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ბიზნეს ადმინისტრირების დოქტორი - აკადემიური ხარისხი 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის 

ნომერი 

დოქტორის დიპლომი DOC # 000643 

სტუ-ის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს 

2014 წლის 27 ივნისის #82 გადაწყვეტილება 

 

პუბლიკაციები : 

გამოქვეყნებული შრომები - 2 წიგნი და 10-მდე სტატია (დანართი №1-ის სახით საკონკურსო კომისიაში 

წარმოვადგენ გამოცემულ რამოდენიმე ნაშრომს) 

კონფერენციებში მონაწილეობა: 10-მდე რეგიონალურ და საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილე 

(დანართი№2-ის სახით საკონკურსო კომისიაში წარმოვადგენ კონფერენციაში ჩემი მონაწილეობის 

დამადასტურებელ ინფორმაციას). 

კონფერენციების ორგანიზებაში მონაწილეობა: 10-მდე რეგიონალურ და საერთაშორისო კონფერენციის 

ორგანიზებაში მონაწილეობა (დანართი№3-ის სახით საკონკურსო კომისიაში წარმოვადგენ კონფერენციების 

ორგანიზებაში ჩემი მონაწილეობის დამადასტურებელ ინფორმაციას). 

 

დანართი №1 ბოლო  წლებში გამოცემული მნიშვნელოვანი შრომები(მ/შ წიგნები) და პუბლიკაციები 
  

 

 

 

 

 

№ 

ავტორები ყველა 

თანაავტორის მითი-

თებით; 

კონკურსანტის 

გვარი გამოყოფილი  

უნდა იქნეს მუქი 

შრიფტით 

 

 

 

პუბლიკაციის 

სახეობა  

პუბლიკაციის სათაური, ჟურნალის/გამომცემ-

ლობის დასახელება, ტიპი/ ტომი, გვერდები, 

პუბლიკაციის ელექტრონული 

მისამართი (არსებობის შემთხვევაში) 

გ
ამ

ო
ქვ

ეყ
ნე

ბ
ი

ს
 

წე
ლ

ი
 

1 ირაკლი კაცაძე 

მერაბ ვანიშვილი 

წიგნი -

სახელმძღვანელო 

„ფინანსები“ - სახელმძღვანელო წარმოადგენს 

ფინანსების კურსის სისტემურ გამოცემას, წიგნი 

განკუთვნილია საქართველოს უმაღლესი 

სასწავლებლის სტუდენტებისა და პროფესორ- 

მასწავლებლებისათვის; ფინანსების სფეროს 

სახელმწიფო სტრუქტურებში, საწარმოებსა და 

ორგანიზაციებში დასაქმებული მუშაკებისათვის; 

ფინანსების თეორიისა და პრაქტიკის საკითხებით 

დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის. 

(გამომცემლობა შპს „დანი“, თბილისი 2015, 668 გვ.) 

 

2016-

ში 

გამოვა 

(ჩაშვე

ბულია 

დასაბე

ჭდად)  

2 ირაკლი კაცაძე 

ზურაბ ვაშაკიძე 

წიგნი -

სახელმძღვანელო 

„საქართველოს საგადასახადო სისტემა“ - წიგნში 

განხილული ჩვენი ქვეყნის საგადასახადო სისტემა, 

ის განკუთვნილია უმაღლესი სასწავლებლის 

სტუდენტებისა და ლექტორებისათვის, აგრეთვე 

ეკონომიკის თეორიისა და პრაქტიკის საკითხებით 

დაინტერესებულ მკითხველთა ფართო წრისათვის  

(გამომცემლობა შპს „დანი“, თბილისი 2014, 131 გვ.) 

 

2014 
  



1 ირაკლი კაცაძე 

მერაბ ვანიშვილი 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

კონფერენციის 

შრომების 

კრებული 

„ პოსტინდუსტრიალიზაცია, გლობალიზაცია და 

საქართველო“ - საზღვაო ინდუსტრიის 

ინოვაციური გამოწვევები, საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, 

(ბათუმი 23-24.10.2015,  გვ.234-240) 

 

2015 

2 ირაკლი კაცაძე 

ზურაბ ვაშაკიძე 

მანუჩარ 

ჟაგოდნიშვილი 

I 

რეგიონალუ

რი 
სიმპოზიუმის 

მასალები 

„სერვისული მენეჯმენტის სოციალური ასპექტები“ 

- საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება 

და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის 

რეგიონში, I რეგიონალური სიმპოზიუმის შრომების 

კრებული, (ბათუმი 30.04.2015,  გვ.229-238) 

 

 

2014 

3 ირაკლი კაცაძე 

ზურაბ ვაშაკიძე 

 

„ ეკონომიკა“ 

- სამეცნიერო 

ჟურნალი 

„საგადასახადო თეორიები და მათი თანამედროვე 

ინტერპრეტაცია“ - „ ეკონომიკა“ #11-12, 2013  

ყოველთვიური საერთაშორისო რეცენზირებადი 

და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი  

(თბ.#11-12, 2013,  გვ.6-23) 

 

 

2013 

4 ირაკლი კაცაძე 

დალი 

მაგრაქველიძე 

 

„ინტელექტი“ 

- სამეცნიერო 

ჟურნალი 

„Государственные расходы и налоги, Теорема 

хаабельмо“ - „ინტელექტი“ #1(39), 2011  

საერთაშორისო რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი  

(თბ.„ინტელექტი“#1(39), 2011,  გვ.24-27) 

 

 

2011 

5 ირაკლი კაცაძე 

დალი 

მაგრაქველიძე 

 

„ინტელექტი“ 

- სამეცნიერო 

ჟურნალი 

„სახელმწიფოს საგადასახადო პოლიტიკა და მისი 

გავლენა ინვესტიციების მოცულობაძე“ - 

„ინტელექტი“ #1(39), 2011 საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო 

ჟურნალი (თბ.„ინტელექტი“#1(39), 2011,  გვ.28-31) 

 

 

2011 

6 ირაკლი კაცაძე 

 

„ინტელექტი“ 

- სამეცნიერო 

ჟურნალი 

„საგადასახადო სისტემის ჩამოყალიბებისა და 

ფუნქციონირების პრინციპები“ - „ინტელექტი“ 

#2(37), 2010 საერთაშორისო რეცენზირებადი და 

რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 

(თბ.„ინტელექტი“#2(37), 2011,  გვ.70-74) 

 

 

2010 

7 ირაკლი კაცაძე 

 

„ინტელექტი“ 

- სამეცნიერო 

ჟურნალი 

„საგადასახადო შემოწმების მსოფლიო 

სტანდარტები“ #2(37), 2010 საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო 

ჟურნალი (თბ.„ინტელექტი“#2(37), 2011,  გვ.74-77) 

 

 

2010 

8 ირაკლი კაცაძე 

 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო 

შრომების 

კრებული 

„საგადასახადო შემოწმების მეთოდები და მათი 

ოპტიმიზაციის გზები თანამედროვე ეტაპზე“ - 

ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის შრომები V (შრომების კრებული), 

(ბათუმი 23-24.10.2003,  გვ.262-271) 

 

2003 

 

 

 

 



 

 

დანართი№2  მოხსენებები საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებზე ბოლო წლების განმავლობაში 
 

1 თარიღი 2015, 23-24 ოქტომბერი 

 მოხსენების სათაური „პოსტინდუსტრიალიზაცია, გლობალიზაცია და საქართველო“ 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო  კონფერენცია - „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური 

გამოწვევები“  

 ჩატარების ადგილი ბათუმი  

 ელექტრონული მისამართი http://library.anthropo.ge/e-books/book_234.pdf 

2 თარიღი 2014, 30 აპრილი 

 მოხსენების სათაური „სერვისული მენეჯმენტის სოციალური ასპექტები“  

 კონფერენციის დასახელება I რეგიონალური სიმპოზიუმი - „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება 

და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“ 

 ჩატარების ადგილი ბათუმი 

3 თარიღი 2010, 05-06 ივნისი 

 მოხსენების სათაური „ტურიზმის ბიზნესი და გადასახადების ოპტიმიზაცია“ 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო  კონფერენცია - „ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი“ 

 ჩატარების ადგილი ბათუმი-ტრაპიზონი 

 

 

დანართი№3  სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზებაში მონაწილეობა ბოლო წლების განმავლობაში 

 
1 თარიღი 2015, 23-24 ოქტომბერი 

 ორგანიზატორი ბასსა - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო  კონფერენცია - „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური 

გამოწვევები“  

 ჩატარების ადგილი ბათუმი  

2 თარიღი 2015, 16-17 ივლისი 

 ორგანიზატორი ბასსა - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

 კონფერენციის დასახელება II რეგიონალური სიმპოზიუმი - „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება 

და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“ 

 ჩატარების ადგილი ბათუმი  

3 თარიღი 2015, 23-24 ოქტომბერი 

 ორგანიზატორი ბასსა - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

 კონფერენციის დასახელება  Iრეგიონალური კონფერენცია-საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები  

 ჩატარების ადგილი ბათუმი  

4 თარიღი 2014, 30 აპრილი 

 ორგანიზატორი ბასსა - საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, სარედაქციო-

საგამომცემლო კოლეგიის წევრი 

 კონფერენციის დასახელება I რეგიონალური სიმპოზიუმი - „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება 

და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“ 

 ჩატარების ადგილი ბათუმი  

5 თარიღი 2010, 20 მაისი 

 ორგანიზატორი ბსუ - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

 კონფერენციის დასახელება სამეცნიერო კონფერენცია - ბათუმის შ.რუსთაველისუნივერსიტეტი 75 წლისაა  

 ჩატარების ადგილი ბათუმი  

6 თარიღი 2010, 07-09 მაისი 

 ორგანიზატორი ბსუ - საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი 

 კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა- ბათუმი-გაზაფხული 2010, მდგრადი 

განვითარების საერთაშორისო ფინდი, UNESCO… 

 ჩატარების ადგილი ბათუმი  

 

 

 



 
 

 

               
სალექციო კურსები უნივერსიტეტებში 

 

რომელ სალექციო კურსებს 

კითხულობთ/კითხულობდით 

 

 ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში:  

ფინანსური აღრიცხვა; საგადასახადო-საბაჟო საქმე; 

ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები;  

 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივესიტეტში: სასამართლო - საბუღალტრო 

ექსპერტიზა; საგადასახადო სამართალი;  

საბუღალტრო აღრიცხვის საფუძვლები; 

     

 

ცოდნა და გამოცდილება 

ორგანიზაციული, მენეჯერული, მეწარმეობრივი ნიჭი 

 ადმინისტრაციულ და ფინანსურ მენეჯერულ თანამდებობებზე მუშაობის გამოცდილება 

საუნივერსიტეტო, საგადასახადო, საბანკო,  საზღვაო-სანავსადგურო-საშუამავლო, სამარკეტინკო 

კვლევების, გაეროს ( UNDP Georgia ) და სხვადასხვა პროფილის ორგანიზაციებში; სხვადასხვა 

საგანმანათლებლო პროგრამების მომზადება, პედაგოგიური და კვლევითი საქმიანობა როგორც 

უნივერსიტეტებში, აგრეთვე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ორგანიზებულ 

საერთაშორისო პროექტებსა და ტრეინინგებში; სხვადასხვა საერთაშორისო საგრანტო პროექტების 

ფინანსური მენეჯმენტი და სხვადასხვა... 

 


