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სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის  

სტუდენტთა სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია 

2021 წლის 3 ივნისი 

 

 

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების სექცია 
სექციის ხელმძღვანელები: პროფესორი გიორგი ბუცხრიკიძე,  

                                                  პროფესორი თინა გელაშვილი 

 

1. ანა ბერიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი, 

„ექსპორტზე ორიენტირებული ალპური თაფლის წარმოების შესაძლებლობები სამცხე-

ჯავახეთში“, ხელმძღვანელი:  პროფესორი თინა გელაშვილი; 
2. ხატია გელაშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „COVID-19-ის გავლენა ბიზნეს საქმიანობაზე“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული  

პროფესორი დავით ბიძინაშვილი; 
3. ანა დათაშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „მეცხოველეობის დარგის მდგომარეობის ანალიზი და განვითარების 
პერსპექტივები ასპინძის მუნიციპალიტეტში“, ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი 

ბუცხრიკიძე;   

4. სალომე თენოშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „უძრავი ქონების რეგისტრაციის როლი იპოთეკური სესხის გაცემისას“, 
ხელმძღვანელი:   პროფესორი გიორგი ბუცხრიკიძე; 
5. ეკატერინე ივანიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის IV 

კურსის სტუდენტი, „სამშენებლო კომპანიების მიერ, გაყიდული უძრავი ქონებები და 

მასთან დაკავშირებული გავრცელებული პრობლემები“, ხელმძღვანელი: პროფესორი 

გიორგი ბუცხრიკიძე; 

6. მარიამ კაპანაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „დახურული გრუნტის მებოსტნეობის ფერმერული მეურნეობების კვლევა“, 
ხელმძღვანელი:  პროფესორი თინა გელაშვილი;  

7. თორნიკე კვინცხაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „აგრობიოწარმოების განვითარების შესაძლებლობები სამცხე-ჯავახეთში“, 
ხელმძღვანელი:   პროფესორი თინა გელაშვილი; 
8. თია მელიქიძე, მაგისტრატურის II კურსის სტუდენტი, „საწარმოს შეფასების 

აქტუალური საკითხები თანამდროვე საბაზრო ეკონომიკის პირობებში“, ხელმძღვანელი:   

პროფესორი ლავრენტი ჩიბურდანიძე; 
9. გვანცა მუმლაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „აგროქიმიკატების აღრიცხვის, შემოწმების და მართვის  პრობლემები“, 
ხელმძღვანელი:   პროფესორი თინა გელაშვილი; 
10. დავით ყურმაშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „ახალციხის მუნიციპალიტეტის სტრატეგიული განვითარების პერსპექტივები 

და არსებულის ანალიზი“, ხელმძღვანელი:   პროფესორი გიორგი ბუცხრიკიძე; 
11. ხატია ჭანკოტაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „აგროდაზღვევის პრობლემები“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი 

ნელი ბერიძე;    

12. თამარ ხალაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „კრედიტის არსი და მნიშვნელობა ბიზნესში“, ხელმძღვანელი:   პროფესორი 

ლავრენტი ჩიბურდანიძე; 
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ეკონომიკის მიმართულების სექცია 
სექციის ხელმძღვანელები:  პროფესორი როინ თათეშვილი 

                                                   ასოც. პროფესორი ნანა ჯღარკავა 

 

1. ქრისტინე აივაზიანი, ეკონომიკის პროგრამის  IV კურსის სტუდენტი, „გლობალიზაციის 

არსი და მამოძრავებელი ძალები“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი ამალია 
შაყულაშვილი; 

2. ნელლი ბაბაჯანიანი, ეკონომიკის პროგრამის  IV კურსის სტუდენტი, „საქართველოს 

ბუნებრივი რესურსები“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ამალია 
შაყულაშვილი; 

3. გვანცა გელაშვილი, ეკონომიკის პროგრამის  IV კურსის სტუდენტი, „აგრარული სექტორის 
და სოფლის მეურნეობის როლი სახელმწიფო ეკონომიკის განვითარებაში“, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი მაია გელაშვილი; 
4. მარიამ გოგოლაძე, ეკონომიკის პროგრამის IV კურსის სტუდენტი, „სამცხე-ჯავახეთის 

მოსახლეობის შემოსავლებისა და ხარჯების არსებული მდგომარეობის ანალიზი“, 

ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი ნანა ჯღარკავა; 
5. ხათუნა გოგოლაძე, ეკონომიკის პროგრამის  IV კურსის სტუდენტი, „უმუშევრობის 

სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები პანდემიის პირობებში“, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი რაისა ხაჩატურიანი; 
6. მედეა გოქაძე, ეკონომიკის პროგრამის IV კურსის სტუდენტი, „ცოდნის ეკონომიკა და 

ინოვაცია“,  ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი ნანა ჯღარკავა; 
7. არმინე გრიგორიანი, ლუსინე საარიანი, ანაიტა მღდესიანი, ეკონომიკის პროგრამის III 

კურსის სტუდენტები, „ბრენდი, ბრენდინგი და ბიზნესი“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი ია გელაშვილი;   
8. ფლორა კარსლიანი, კლარა აპოიანი,  ეკონომიკის პროგრამის III კურსის სტუდენტები, 

„საქართველოს ეროვნული ბანკი და მონეტარული პოლიტიკა“, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული  პროფესორი რაისა ხაჩატურიანი;  
9. ვარდუი კურგინიანი,  ეკონომიკის პროგრამის III კურსის სტუდენტი, „პანდემიის გავლენა 

სოფლის მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე (ახალქალაქის 

მუნიციპალიტეტის მაგალითი)“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი ნანა 

ჯღარკავა; 
10. ლუსია კურგინიანი, ეკონომიკის პროგრამის  IV კურსის სტუდენტი, „მცირე ბიზნესის 

განვითარების დინამიკა საქართველოში“,  ხელმძღვანელი: პროფესორი როინ თათეშვილი; 
11. მარიეტა ჭორუხიანი, ეკონომიკის პროგრამის  IV კურსის სტუდენტი,  „სახელმწიფო 

მხარდაჭერის პოლიტიკის გაძლიერების ძირითადი მიმართულებები და პრიორიტეტები 
საქართველოში“, ხელმძღვანელი: პროფესორი როინ თათეშვილი; 

12. მარიამი მაკარიანი, ეკონომიკის პროგრამის  III კურსის სტუდენტი, „პანდემიის გავლენა 

საქართველოს მაკროეკონომიკურ პარამეტრებზე“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული  

პროფესორი  რაისა ხაჩატურიანი;   

13. ნათია მელიქიძე, ეკონომიკის პროგრამის  IV კურსის სტუდენტი, „უცხოური 

ინვესტიციების როლი საქართველოს ეკონომიკაში“, ხელმძღვანელი:   პროფესორი ლევან 

სააკაძე; 
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14. ლიზა მიქელაძე, რიმა ბადასიანი, ეკონომიკის პროგრამის  II კურსის სტუდენტები, 

„ინვესტიციების მნიშვნელობა ადამიანურ კაპიტალში“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი ამალია შაყულაშვილი; 
15. თამთა პლაჭიაშვილი, ეკონომიკის პროგრამის  I კურსის სტუდენტი, „მარკეტინგი, 

როგორც ბიზნესის ფილოსოფია“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ია 

გელაშვილი; 
16.  სუსანა შაქარჯიანი, ეკონომიკის პროგრამის  IV კურსის სტუდენტი, „ინფლაცია, როგორც 

თანამედროვე ეკონომიკური კანონზომიერება“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული  

პროფესორი რაისა ხაჩატურიანი; 
17. თამთა ჩაჩანიძე, ეკონომიკის პროგრამის   I კურსის სტუდენტი, „მარკეტინგის როლი 

ტურიზმის სექტორში“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ია გელაშვილი ;  

18. სვეტლანა ხითარიანი, ეკონომიკის პროგრამის   IV კურსის სტუდენტი, „საერთაშორისო 

მონეტარული სისტემები -- ისტორიული მიმოხილვა“; ხელმძღვანელი: ასოცირებული  

პროფესორი ამალია შაყულაშვილი. 
 
 
 


