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სამუშაო გამოცდილება 

 2012 წ.-დღემდე-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს-ინჟინერინგის 

ფაკულტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის დეპარტამენტი-ასოცირებული 

პროფესორი; 

 2012 წლიდან შემოსავლების სამსახურის ალტერნატიული აუდიტის ჩ 

კატეგორიის აუდიტორი; 

 2010 წ.-დღემდე აუდიტორული ფირმა-აუდიტორად;  

 2005-2010 წწ. ს/ს “ენერჯი ინვესტი”-ეკონომიკური უსაფრთხოების სპეციალისტი; 

 1992-2005 წწ. საგადასახადო ინსპექცია(ამჟამინდელი შემოსავლების სამსახური)-

ცენტრალური აპარატი-გადასახადების მეთოდოლოგიის სამმრთველოს 

განყოფილების უფროსი, მთ. ინსპექტორი, საკონტროლო-სარევიზიო 

სამმართველოს მთ. ინსპექტორი, ვადაგადაცილებულ დავალიანებათა ანალიზის 

სამმართველოს ინსპექტორი; 

 1991-1992 წწ. ქონების მართვის სამინისტრო(ამჟამინდელი ეკონომიკის 

სამინისტრო); 
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 1984-1992 წწ. საქართველოს ზოოტექნიკურ-ვეტერინალურ სასწავლო-კვლევითი 

ინსტიტუტი-ეკონომიკური თეორიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი; 

 1978 წლის სექტემბრიდან 1983 წლის სექტემბრამდე ვმუშაობდი ქუთაისის 

პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში პოლიტეკონომიის (ეკონომიკური თეორიის) 

კათედრის სტაჟიორ-ასისტენტად, ასისტენტად. 

 

განათლება 

 1990 წ. ეკონომიკის დოქტორის დიპლომი;  

 1983-1984 წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა– 

ეკონომიკის ფაკულტეტი; 

 1973-1978 წწ. Bვსწავლობდი თბილისის სახ. უნივერსიტეტი ეკონომიკის 

ფაკულტეტი, სპეციალობა – ეკონომისტი; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



შრომების ჩამონათვალი 

ს ა ხ ე ლ მ ძ ღ ვ ა ნ ე ლო 

 

1. ა. აბრალავა, ზ.ჯორბენაძე. ეკონომიკური ანალიზი. სახელმძღვანელო. თბილისი. 2016. გვ. 

252; 

2. ზ. ჯორბენაძე, მ. ლომინაშვილი-ფრუიძე. ეკონომიკური ანალიზი. დამხმარე სახელმძღვა-

ნელო. ქუთაისი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომ. 2017  გვ. 337. 

მ ო ნ ო გ რ ა ფ ი ა 

 

1. ზ.ჯორბენაძე. ბიზნესის რელიგიური ასპექტები: იუდაიზმი და მართლმადიდებელი 

ქრისტიანობა. თბილისი. გამომც. შპს "დანი". 2014. გვ. 227; 

2. ზ. ჯორბენაძე. საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების არსი და მნიშვნელობა. რუსთავი.   

         2007. გვ. 177 

3. ა. აბრალავა, ზ.ჯორბენაძე. საგადასახადო რისკი სამეწარმეო-ეკონომიკური რისკების 

სისტემაში. თბილისი.2017 გვ.117.  

ს ტ ა ტ ი ე ბ ი 

 

1. ზ. ჯორბენაძე. რ. შენგელია, საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხისათვის. ჟურნ. 

"ეკონომიკა". 2012.  № 5-6. გვ. 46-57;   

2. ზ.ჯორბენაძე. რ. შენგელია, საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოება და კონსალტინგი.  

ჟურნ.   "ეკონომიკა" 2012.  № 5-6. გვ. 115-124 ; 

3. ბიზნესის კულტურის რელიგიური ასპექტებიჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება.  

(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)". 2014  № 2 გვ. 147-158 . 



4. ზ.ჯორბენაძე,  რელიგია - ბიზნესის წარმატების წინაპირობა. მესამე საერთაშორისო 

ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2015. ”ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: 

გუშინ, დღეს, ხვალ” ჟურნ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი” N 4, 2015 გვ. 254-258; 

5. ზ. ჯორბენაძე და სხვ. ეკონომიკური ანალიზის საგნის სწავლების საკითხისათვის. ჟურნ. 

”ეკონომიკა”. 2015 № 10-12. გვ. 98-107;  

6. ზ. ჯორბენაძე და სხვ. ეკონომიკური ანალიზის საგნის სწავლების საკითხისათვის. ჟურნ. 

”ეკონომიკა”. 2015 № 10-12. გვ. 98-107;   

7 . ზ. ჯორბენაძე.  სამეწარმეო რისკის გენეზისის საკითხისათვის სტს შრომების კრებული  

უაკ 658.114. 1 SCOPUS CODE 1401 2016 2(500)18-27 გვ; 

8. ზ. ჯორბენაძე ა. აბრალავა. ეკონომიკური ანალიზის სწავლების სრულყოფის საკითხისათვის. 

ჟურნ. "ეკონომიკა" 2017 გვ. 245-255; 

9.  ა. აბრალავა ზ.ჯორბენაძე სახელმწიფოსა და კერძოს პარტნიორული ურთიერთობის  

საკითხისათვის. 2017, N 5, გვ. 58-63; 

10. ზ. ჯორბენაძე ა.ფიფია. ეკონომიკური რისკის და სამეწარმეო რისკის ურთიერთმიმართების 

საკითხისათვის ჟურნალი "განათლება" 2016 N 1(15) გვ. 185-189 

11. ზ. ჯორბენაძე ა. გოგრიჭიანი. სამეწარმეო რისკის პრევენცია, როგორც სამეწარმეო 

საქმიანობის განვითარების გზა. ჟურნ. "ეკონომიკა" 2016. N3 გვ. 209-216  

 

კ ო ნ ფ ე რ ე ნ ც ი ე ბ ი 

 

1. ზ. ჯორბენაძე. "ბიზნესის კულტურის რელიგიური ასპექტები". ყოველწლიური  

 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. "ხელისუფლება და საზოგადოება - 2013". 16 

ნოემბერი 2013 წელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და 

საზოგადოება. (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)". 



2. ზ. ჯორბენაძე. "საგადასახადო მენეჯმენტი საწარმოს ეკონომიკური უსაფრთხოების  

სისტემაში". ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. "ხელისუფლება და 

საზოგადოება - 2013". 16 ნოემბერი 2013 წელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი 

"ხელისუფლება და საზოგადოება. (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)". 

  3. ა. გვარუციძე, კ. ღურცკაია, ზ.ჯორბენაძე. "ინვესტიციების მნიშვნელობა ტრანს-

ფორმირებადი ეკონომიკის ქვეყნების განვითარებაში". პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური 

კონფერენცია - IEჩ "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ". 

17-18 ოქტომბერი 2013 წელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი, საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტი, ეკონომიკის განვითარების და მისი 

სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.  

     4. ზ. ჯორბენაძე, ლ. ლემონჯავა. ბიზნესისა და რელიგიის ურთიერთმიმართების ზოგიერთი 

საკითხი. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEჩ "ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ". 17-18 ოქტომბერი 2014 წელი. საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, საინჟინრო ეკონომიკის 

დეპარტამენტი, ეკონომიკის განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი.  

  5. ზ. ჯორბენაძე. რელიგია -  ბიზნესის წარმატების წინაპირობა.  მესამე საერთაშორისო 

ეკონომიკური კონფერენცია - IEჩ – 2015 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: 

გუშინ, დღეს და ხვალ". 17-18 ოქტომბერი 2015 წელი. საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი, ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჟურ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2015 

№ 4 გვ. 254-257 

 6. ზ. ჯორბენაძე. რივკა ბენ იაკოვ. ბიზნესში წარმატების ზოგიერთი ალგორითმი. მესამე 

საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEჩ – 2015 "ეროვნული ეკონომიკის 

განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს და ხვალ". 17-18 ოქტომბერი 2015 წელი. საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი, ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჟურ. ”ბიზნეს-

ინჟინერინგი”. 2015 № 4 გვ.157-160 

7. ზ.ჯორბენაძე. შ.ლომინაშვილი. რელიგიური ფაქტორი ეკონომიკური პოლიტიკის 

ფორმირებაში. ”თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური 



პრობლემები”. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს განათლების და 

მეცნიერების მეცნიერების სამინისტრო. საერთაშორისო სამეცნიერო ფესტივალი. აკაკი 

წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიზნესის, სამართლის და სოციალური მენიერებების 

ფაკულტეტი. EIშშN 2346-8203. გვ. 39-40 ქუთაისი 2015 13-14 ნოემბერი. 

11. Ванишвили М.М. Джорбенадзе З.И. Преимущества либеральной иимграционной политики в 

грузий. стр.74-77. Сборник материлов Международной научно-практической конференций. под. 

ред. Н.Г. Багаутновой. Е.В. Фарутдиновой. Россия. г. Казань. Отечество. 2014. – 376 с.  

Министерство образовния и науки республики татарстан. Казанский (приволжский) 

федеральний университет. Управление федеральной миграционной сужб по республике 

Татаристан. Министерство по делам молодежи спорту и туризму республики Татаристан. Лига 

студентов  республики Татаристан. Ассоциациа иностранных студентов республики Татаристан

  

 

 

 

 

 

 


