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გახსნა: 12:00 სთ., შეხვედრის მისამართი: 

https://us05web.zoom.us/j/82122348230?pwd=dUpMSk5DeXQrRGpjU1JOMEY0N01aZz09 

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულების სექცია 
სექცია იმუშავებს მისამართზე: 

https://us06web.zoom.us/j/84833924929?pwd=ZCsvckJKdXNxbUhDckpaTXNjOHpadz09 

Meeting ID: 848 3392 4929 

Passcode: 201106 
სექციის ხელმძღვანელები: პროფესორი გიორგი ბუცხრიკიძე, 

                                                 სტუდენტი  სუსანა შაქარჯიანი. 
 

1. მარიამ ათუნაშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „მეწარმეობის განვითარების პრობლემები“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის 

დოქტორი, პროფესორი გიორგი ბუცხრიკიძე;  
2. პრაქსია აროიანი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „ეფექტიანობის აუდიტის როლი და მნიშვნელობა ახალქალაქის 
მუნიციპალიტეტის მაგალითზე“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი დავით 

ბიძინაშვილი; 
3. ლევან ბარძიმაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის მმართველობითი 
გადაწყვეტილებების თავისებურებები საბიუჯეტო სახსრების მართვაში“, 

ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი დავით ბიძინაშვილი; 
4. ეკა ბერიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის I კურსის სტუდენტი, 

„გაყიდვების ფსიქოლოგია“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი თორნიკე 

ხოშტარია; 
5. ნინო გაჩეჩილაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „ბიზნესის ღირებულების შეფასების მიდგომის შერჩევის საკითხისათვის“, 
ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი ლავრენტი ჩიბურდანიძე; 

6. ნათია დალალიშვილი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „საქართველოში უძრავი ქონების სახელმწიფო მართვის სისტემის 
ფორმირება“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

რაისა ხაჩატურიანი; 
7. ერჯანიკ  დალოღლანიანი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II 

კურსის სტუდენტი, „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში მიწის რესურსების გამოყენების 
ეკონომიკური პრობლემები“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი 

გიორგი ბუცხრიკიძე; 
8. გურამ მანუკიანი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „ჰელიოკულტურების ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები სამცხე-
ჯავახეთში“,  ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი თინა გელაშვილი; 

9. ნოდარ რაზმაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „მიწების აღრიცხვის არსებული მდგომარეობა და მისი გაუმჯობესების 

ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია 

2022, 16 ივნისი 

https://us05web.zoom.us/j/82122348230?pwd=dUpMSk5DeXQrRGpjU1JOMEY0N01aZz09
https://us06web.zoom.us/j/84833924929?pwd=ZCsvckJKdXNxbUhDckpaTXNjOHpadz09
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პერსპექტივები“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი გიორგი 
ბუცხრიკიძე;   

10. თინათინ სამსონიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „შიდა აუდიტის ეფექტიანობის სრულყოფის საკითხები“, ხელმძღვანელი: 

ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი ლავრენტი ჩიბურდანიძე; 
11. მარინა სამსონიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის I კურსის 

სტუდენტი, „კაკლოვანი კულტურების ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები 
სამცხე-ჯავახეთში“,  ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი თინა 

გელაშვილი; 
12. ნინო ხაჭაპურაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „სააღრიცხვო პოლიტიკის ასპექტები საქართველოს გაერთიანებული 
წყალმომარაგების კომპანიის მაგალითზე“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, 

პროფესორი ცისკარა ზარანდია; 
13. რუსუდან ხმალაძე, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის I კურსის 

სტუდენტი, „ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის 

დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ნანა ჯღარკავა; 
14. სუსანა შაქარჯიანი, ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამის I კურსის 

სტუდენტი, „მარკეტინგული აუდიტი“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი 

თორნიკე ხოშტარია. 

 

 

ეკონომიკის მიმართულების სექცია 

სექცია იმუშავებს მისამართზე: 

https://us06web.zoom.us/j/84153996644?pwd=Tk9ZSHI3cUpUZDlLbklickFUOXlvdz09 
Meeting ID: 841 5399 6644 

Passcode: 616378 
სექციის ხელმძღვანელები: ასოცირებული პროფესორი ნანა ჯღარკავა 

                                                  სტუდენტი ნატო ვარდიძე 

 

1. თამარ ადვაძე, ივეტა ალექსანიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის III კურსის 

სტუდენტები, „სახელმწიფოს როლი ეკონომიკის განვითარებაში“, ხელმძღვანელი: 

ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი რაისა ხაჩატურიანი; 
2. ჰრიფსიმე კარაგულიანი, ივეტა ალექსანიანი, ანნა ქეტციანი, ეკონომიკის საბაკალავრო 

პროგრამის III კურსის სტუდენტები, „ახალქალაქის საბიუჯეტო მონაცემების განხილვა 
და ახალი პროექტის წარდგენა“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი 

როინ თათეშვილი; 
3. რიმა ბადასიანი, ლიზა მიქელაძე, სვეტლანა პარაკასიკიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო 

პროგრამის III კურსის სტუდენტები, „ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება 
პანდემიამდე და პანდემიის პერიოდში“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი რაისა ხაჩატურიანი; 
4. ოქსანა გინოსიანი, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის 

სტუდენტი, „ადგილობრივი ბიუჯეტის როლი სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემების 
გადაწყვეტაში და საბიუჯეტო ხარჯების ეფექტიანობის ამაღლების გზები“, 
ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი კობა 
სანდროშვილი; 

https://us06web.zoom.us/j/84153996644?pwd=Tk9ZSHI3cUpUZDlLbklickFUOXlvdz09
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5. არმინე გრიგორიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი,  

„მსოფლიო მეურნეობის ეკონომიკური და სოციალური განვითარება (ეკონომიკური 
ზრდა და განვითარება)“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული 

პროფესორი ამალია შაყულაშვილი;  
6. ნატო ვარდიძე, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „ლიდერობის როლი და მნიშვნელობა კომპანიის ეფექტიან განვითარებაში“, 
ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ია გელაშვილი; 

7. სინარიტა კარაგულიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი, 

„საქართველოს  ეკონომიკა და პანდემიური ეკონომიკური კრიზისი“, ხელმძღვანელი: 

ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ნანა ჯღარკავა; 
8. ვარდუი კურგინიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი, 

„სამცხე-ჯავახეთის აგრარული სექტორის ეკონომიკური პრობლემები“, ხელმძღვანელი: 

ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი როინ თათეშვილი; 
9. გიორგი ლაბარტყავა, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის I კურსის სტუდენტი, 

„სოფლის მეურნეობის როლი ეკონომიკურ განვითარებაში“, ხელმძღვანელი: 

ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მაია გელაშვილი; 
10. ბენიამინ ლევიშველი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის III კურსის სტუდენტი, 

„აგრობიზნესის განვითარების პრობლემები“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, 

ასოცირებული პროფესორი ნელი ბერიძე;  
11. მარიამ მაკარიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი,  

„კომერციული ბანკის მიერ გაცემული სესხების დინამიკა და მიღებული ანაბრები“, 
ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი მაია გელაშვილი; 

12. ჰოვიკ პეტროსიანი, გარიკ მიქაელიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის III კურსის 

სტუდენტები, „აგროსამეურნეო რისკი და მისი მართვა“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის 

დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ნელი ბერიძე; 
13. ალინა სტეფანიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი, 

„კაპიტალის დაგროვება მსოფლიო მეურნეობაში (დანაზოგები და ინვესტიციები)“, 
ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ამალია 
შაყულაშვილი;  

14. გიორგი სულიაშვილი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი, 

„შიდა მიგრაციის გავლენა მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე“, 
ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ნანა ჯღარკავა; 

15. გიორგი სუხიაშვილი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის II კურსის სტუდენტი, 
„Covid-19 და უმუშევრობა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის 

დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ნანა ჯღარკავა; 
16. სალომე ღამბაშიძე,  საჯარო მმართველობის სპეციალობის II კურსის სტუდენტი, 

„გადაწყვეტილებების მიღება ორგანიზაციის ეფექტურ ფუნქციონირებაში“, 
ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ია გელაშვილი; 

17. მონიკა ჩოლახიანი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი, 

„თანამედროვე გლობალიზაცია: ტენდენციები, წინააღმდეგობები და შედეგები“, 
ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი რაისა 

ხაჩატურიანი; 
18. ქრისტინე ხითარიშვილი, ეკონომიკის საბაკალავრო პროგრამის IV კურსის სტუდენტი, 

„შრომითი რესურსი, როგორც საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ძირითადი 
რგოლი“, ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ლევან 

სააკაძე. 
 


