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აკადემიური ხარისხი:       ეკონომიკის დოქტორი 

  

განათლება: 2000-2002 სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის 

ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის მაძიებელი  (დაიცვა 30.05.2002 წ.) 

1980-1987წწ. - მოსკოვის საინჟინერო მიწათმოწყობის ინსტიტუტი. საინჟინერო მიწათმოწყობის 

ფაკულტეტი; 

1971-1976წწ. - მარტყოფის მექანიზაციისა და ელექტროფიკაცის ტექნიკუმი. მიწათმოწყობის 

სპეციალობა; 

აკადემიური თნამდებობა: პროფესორი 

სამეცნიერო დისერტაციის  თემა: „მთის ზონის მიწის რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის 
ამაღლების გზები სამცხე-ჯავახეთის მხარის მაგალითზე“ 

 

 

სამსახურებრივი გამოცდილება: 

2019 წლის 17 ივლისიდან-დღემდე - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ბიზნესის 

ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანი 

2005-2019 წ.წ. - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების 

ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე 

2000-2005 წწ.- თსუ მესხეთის ფილიალის მიწის მართვის ფაკულტეტის დეკანი 

2000-2005 წწ.- თსუ მესხეთის ფილიალის სამეცნიერო საბჭოს წევრი 

2000-2005 წწ. -  თსუ მესხეთის ფილიალის მეთოდსაბჭოს წევრი 

2002-2005 წწ. - თსუ მესხეთის ფილიალის მიწათსარგებლობის სამეცნიერო კათედრის გამგე 

24.02.2011 წლიდან დღემდე- სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ბისნესის 

ადმინისტრირების ფაკულტეტის მენეჯმენტის მიმართულების პროფესორი 
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2008-2011წწ. - სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის შემდგომში ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის 

მიმართულების სრული პროფესორი 

2007-2008 წწ. -  სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის  ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტის ასოცირებული 

პროფესორი სახელშეკრულებო პირობებით 

2005-2007 წწ. - თსუ  მესხეთის ფილიალი  ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტის  ეკონომიკის 

სამეცნიერო კათედრის დოცენტი 

2002 -2005 წწ.- თსუ  მესხეთის ფილიალი  მიწის მართვის ფაკულტეტის მიწათსარგებლობის 

სამეცნიერო კათედრის დოცენტი 

2001-2002 წწ.- თსუ  მესხეთის ფილიალი   ეკონომიკის სამეცნიერო კათედრის უფროსი 

მასწავლებელი 

2000-2001 წწ. - თსუ  ახალციხის ფილიალი   ეკონომიკის სამეცნიერო კათედრის  მასწავლებელი 

1996-2000 წწ. -  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გეოდეზიისა და მარკშეიდერის 

სამეცნიერო კათედრის მოწვეული მასწავლებელი 

1996-2001 წწ. - საქართველოს სოფლის–მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სამცხე–ჯავახეთის 

მხარის სამეცნიერო ცენტრში სწავლული მდივანი 

1999-2000, 2002-2004 წწ.- საქართველოს მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტი სამცხე- 

ჯავახეთის მხარის მიწის მართვის სამმართველოს უფროსი 

1991-1999 წწ.- საქართველოს მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტი ახალციხის რაიონის მიწის 

მართვის სამმართველოს უფროსი 

1979- 1991 წწ. - ახალციხის რაიონის რაისაბჭოს აღმასკომი მიწათსარგებლობისა და მიწათმოწყობის 

განყოფილების უფროსი 

1978-1979 წწ. -  მარტყოფის–თელეთის  სასოფლო სამეურნეო ტექნუკიმი  მიწათმოწყობისა  და 

გეოდეზიის ლაბორანტ–მასწავლებელი 

1976-1978 წწ. - საქართველოს მიწათმოწყობის საპროექტო–საძიებო სამეცნიერო–კვლევითი 

ინსტიტუტი ინჟინერ მიწათმომწყობი 

დამატებითი ინფორმაცია: 

გავლილი აქვს  ტრენინგი/ სტაჟირება: 

1. 10-19. ივნისი 2014  ახალციხე თანამედროვე სწავლების მეთოდები UUUSAID-ის 

პროგრამით მიღებულია ქვს სერთიფიკატი 
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2. 19.11-19.12. 2013 წ.  შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (SIDA)-ს სპეციალობით 

უძრავი ქონების სამართლებრივი მართვა, სპეციალიზაციით უძრავი ქონების მართვის 

მენეჯმენტი, მიღებულია ქვს  სერთიფიკატი #186; 

3. ერთწლიანი კურსები. 2004-2005 წ.წ. თბილისი ასოციაცია, სკოლა-ოჯახი საზოგადოება. 

კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლა უმაღლეს სასწავლებლებში, (კ.წ.კ.ა) მიღებულია 

ქვს სერთიფიკატი # 0093  

4. 25-27. თებერვალი. 2005  ბორჯომი. უძრავი ქონების მარკეტინგის მართვის ტექნოლოგიები, 

მიღებულია ქვს სერთიფიკატი  

5. 13-27.02.1999 გერმანია-ლაიფციგი სემინარები სპეციალობით თანამედროვე კადასტრი და 

რეგისტრაცია, მიღებული აქვს სერთიფიკატი 

  

სამეცნიერო მოღვაწეობის სფერო: 

1. ეკონომიკის მეცნიერებათა აკადემიის საბჭოს წევრი  

 

სასწავლო სამეცნიერო პროგრამების ხელმძღანელობა: 

1. 2012 wlidan dRemde – Bbiznesis administrirebis samagistro programis modulis 

uZravi qonebis administrirebis xelmZRvaneli 

2. 2012-2019წ.წ. -Bbiznesis administrirebis sabakalavro programis (qvemodulebiT: 

sabuRaltro aRricxva, menejmenti, finansebi) xelmZRvaneli  

 

სამეცნიერო  კომფერენციებში მონაწილეობა: 

1. „საქართველოში  მიწის რეფორმის დადებითი და უარყოფითი შედეგები„ სამცხე-ჯავახეთის 

სახელმწიფოუნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირრების ფაკულტეტის პროფესორ-

მასწავლებლებისა და დოქტორანტების სამეცნიერო კომფერენცია 24.06.2022  

2.  პანდემია და საბა ნკო სექტორის არსებული მდგომარეობის  

პრობლემების ანალიზი“ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფოუნივერსიტეტის ბიზნესის 

ადმინისტრირრების ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებლებისა და დოქტორანტების სამეცნიერო 

კომფერენცია 24.06.2021  

3. პანდემია და საჯარო რეესტრის პრობლემები უძრავი ქონების რეგისტრაციისას; “   სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირრების ფაკულტეტის პროფესორ-

მასწავლებლებისა და დოქტორანტების სამეცნიერო კომფერენცია 12.06.2020  
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4. უძრავი ქონების დაყოფის რეგისტრაციის შემდგომ წარმოქმნილი ფინანსური პრობლემები 

კომუნალური მომსახურების აღრიცხვიანობაში სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორ-

მასწავლებლებისა და დოქტორანტების სამეცნიერო კომფერენცია 16.05.2019  

5. მიწის ეკონომიკური ეფექტიანობის ამაღლების პრობლემები კონფერენცია მიეძღვნა საქართველოს 

დამოუკიდებლობის აღდგენისა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლისთავს   25 აპრილი 20218 

6.მიწის რაციონალურ გამოყენებაზე კონტროლს სახელმწიფო უნდა ანხორციელებდეს- 

univeritetTaSorisi komferencia  13-14 ოქტომბერი  2016 w. axalcixe 

7. მიწის რესურსების მართვის ეფექტური გზა კონსოლიდაციაშია- univeritetTaSorisi 

komferencia 05-06 ivnisi 2015 w axalcixe 

8. miwis administraciuli sistemis marTva - samcxe-javaxeTis sax. universitetis 25 wlis 

TavTan dakavSirebiT samecniero komferencia 26 marti 2015 w axalcixe 

9. miwis kadastris roli miwaTregulirebasa da marTvaSi - stu meore saerTaSoriso 

ekonomikuri komferencia IEC-2014 erovnuli ekonomikis ganviTarebis modelebi: guSin, dRes, 

xval   17-18 oqtomberi 2014 Tbilisi 

10. ბუნებათსარგებლობა და ეკოლოგიურიპრობლემები - სამეცნიერო კომფერენცია მიძღვნილი 

ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავი   03 აპრილი 2013 წ. ახალციხე 

11. რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის აქტუალური საკითხები კავკასიაში - სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კომფერენცია. 18-19  

ნოემბერი 2011წ. თბილისი 

12. საქართველოს მიწის რესურსების ადმინისტრირების პრობლემები - ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი პირველი რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკულიკომფერენცია  02 

ივლისი 2011 წ. ბათუმი 

13. საკურორტო ტურისტული მეურნეობის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი სამცხე -

ჯავახეთში – ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კომფერენცია 24 ივნისი 2011წ. 

ახალციხე 

14. უძრავი ქონების (მიწის) ადმინისტრაციული  მართვის სისტემის პრობლემები – ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კომფერენცია 24. დეკემბერი 2010წ. ახალციხე 

15. მიწის ბაზარი როგორც ფაქტორული შემოსავალი და მისი ჩამოყალიბების ეკონომიკური 

საფუძველიი – ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კომფერენცია  11 ივნისი 2010 წ. 

ახალციხე 
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16. სტრატეგიული მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღების პროცესის შეფასების ასპექტები – 

ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო - 

პრაქტიკული .კომფერენცია 16-17 აპრილი 2010წ. ბათუმი 

17. სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგები სამცხე-ჯავახეთში და მათი განვითარების პერსპექტივა 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში - სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის სამეცნიერო კომფერტენცია 

25.12.2009 წ.ახალციხე 

18. მიწის რესურსების გამოყენების პრობლემები და გადაჭრის პრიორიტეტები – სსიპ ახალციხის 

ინსტიტუტი აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კომფერენცია 26-27 ივნისი 2009 წ.ახალციხე 

19. დასაქმების აქტივობის რეგულირების პრიორიტეტები სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზე - 

გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა.. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი 

საერთაშორისო სამეც. კომფრენცია. 2009 წ. თბილისი 

20.  გარემოს დაცვის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები – სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი II  

სამეცნიერო კომფერენცია, 2008 წ. ახალციხე 

20. ბუნებათა სარგებლობის პრობლემები სამცხე-ჯავახეთის აგრარულ სექტორში - ყარსი-ახალციხის 

II სამეცნიერო სიმპოზიუმი 2002 წ. აბასთუმანი 

 

სამეცნიერო კომფერენციების/სექციების  ხელმძღვანელობა: 

 

1. .   სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფოუნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირრების ფაკულტეტის 

პროფესორ-მასწავლებლებისა და დოქტორანტების სამეცნიერო კომფერენციის ხელმძღვანელი 

24.ივნისი .2022  

2. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფოუნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირრების ფაკულტეტის 

სტუდენტთა და მაგისტრანტების სამეცნიერო კომფერენციის ხელმძღვანელი.   16 ივნისი 2022წ.  

 3.   სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფოუნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირრების ფაკულტეტის 

პროფესორ-მასწავლებლებისა და დოქტორანტების სამეცნიერო კომფერენციის ხელმძღვანელი 

24.ივნისი .2021  

4. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფოუნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირრების ფაკულტეტის 

სტუდენტთა და მაგისტრანტების სამეცნიერო კომფერენციის ხელმძღვანელი.   03 ივნისი 2021წ.  
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5. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირრების ფაკულტეტის 

პროფესორ-მასწავლებლებისა და დოქტორანტების სამეცნიერო კომფერენცის ხელმძღვანელი  

12.06.2020  

6. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო 

კონფერენცია  მიძღვნილი  უნივერსიტეტის დაარსებიდან 30 წლისთავისადმი  ხელმძღვანელი  11 

ივნის  2020 წლის  

7. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებლებისა და 

დოქტორანტების სამეცნიერო კომფერენციის ხელმძღვანელი ა 16.მაისი.2019  

8.  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების 

სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, ეკონომიკისა და ბიზნესის სექციის ხელმძღვანელი   

 24 აპრილი .2019 წლის  

9. კონფერენცია პროფესორ მასწავლებლებისა და დოქტორანტების მიეძღვნა საქართველოს 

დამოუკიდებლობის აღდგენისა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლისთავს.  ბიზნესისა და ეკონომიკის   სექციის ხელმძღვანელი   25 

აპრილი 20218 

10. კონფერენცია სტუდენტებისა და მაგისტრანტების მიეძღვნა საქართველოს დამოუკიდებლობის 

აღდგენისა და ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 100 

წლისთავს.   ბიზნესისა და ეკონომიკის   სექციის ხელმძღვანელი   30 მაისი  20218 

11. ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის  სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის 

ხელმძღვანელი    30 მაისი  2017  

12. უნივერსიტეტთა შორისი სამეცნიერო კომფერენციის „ეკონომიკა და ბიზნესის აქტუალური 

პრობლემები - II“  ბიზნესისა და მენეჯმენტის სექციის ხელმძღვანელი 05-06 ივნისი  2016 წ სამცხე - 

ჯავახეთის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

13. პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კომფერენციის  სამცხე-ჯავახეთის უნივერსითეტი 25 

წლისაა ბიზნესის ადმინისტრირების სექციის  ხელმძღვანელი 26.მარტი. 2015 წ. სამცხე - ჯავახეთის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

14. პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კომფერენციის ბიზნესის ადმინისტრირების სექციის  

ხელმძღვანელი 12.ივნისი. 2014 წ. სამცხე - ჯავახეთის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

15. სამეცნიერო კომფერენცია მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების  150 წლისთავთან  

ბიზნესის მართვის სექციის  ხელმძღვანელი 03 აპრილი 2013 წ. სამცხე - ჯავახეთის  სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 
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16. პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კომფერენციის ბიზნესის ადმინისტრირების სექციის თანა 

ხელმძღვანელი 24.ივნისი. 2011 წ. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

17. უნივერსიტეტის 20 წლისთავისადმი მიწღვნილი სამეცნიერო კომფერენციის ბიზნესის  და 

მართვის სექციის თანა ხელმძღვანელი  24 დეკემბერი 2010 წ. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

18.  სამეცნიერო კომფერენციის ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვის სექციის ხელმძღვანელი  11 

ივნისი 2010 წ. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

19. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიწღვნილი სამეცნიერო კომფერენციის  

ბიზნესის მართვის სექციის რეგიონული ეკონომიკა და აგრარული პრობლემების ხელმძღვანელი 26-

27.ივნისი. 2009 წელი ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

20. სამეცნიერო კომფერენციის ბიზნესის მართვის სექციის თანა ხელმძღვანელი 25.12. 2009 წელი 

ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

 

 

აკადემიების, სადისერტაციო საბჭოების, რედკოლეგიების წევრობა, 

სამეცნიეროჟურნალების/ წიგნების რედაქტორობა, რეცენზეტობა: 

1. ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის ეკონომიკის სადისერტაციო საბჭოს წევრი; 

2. სამცე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის 

სამეცნიერო შრომების კრებულის ბიზნესის მართვის პრობლემები სარედაქციო საბჭოს წევრი; 

3. საერთაშორისო რეცენზირებადი და  რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი სოციალური 

ეკონომიკის სარედაქციო კოლეგიის წევრი (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-

ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტის და სამცხე-ჯავახეთის 

უნივერსიტეტის გამოცემა);  

4. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კომფერენციის „საქართველოში აგრარული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების 

პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე“ შრომების კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრი ბათუმი  

2011 წელი 

5. წიგნი ქალაქის/აშენებული ტერიტორიების/ კადასტრის სახელმძღვანელოს რედაქტორი 2016 

წელი (გამოცემული ნაუმი ტურაბელიძე, ფატიმა ქვაცაბაია, ნელი ბერიძე) 

6. წიგნი მიწის რესურსების მართვა სახელმძღვანელოს რედაქტორი 2013 წელი (გამოცემული ნაუმი 

ტურაბელიძე, ნელი ბერიძე) 



 
CV 

გიორგი ბუცხრიკიძე 
ახალციხე, მერაბ კოსტავას 77/26  

ტელეფონი: 599 55 62 52 

ელ-ფოსტა: givi-54@mail.ru 

 

8 

7. წიგნი გადასახადები და საბიუჯეტო სისტემის რეცენზეტი 2014 წელი (გამოცემული როინ 

თათეშვილი) 

8.წიგნი საქართველოს მიწის სამართალის სახელმძღვანელოს რეცენზეტი 2011 წელი (გამოცემული 

ნაუმი ტურაბელიძე, ნელი ბერიძე, ფატიმა ქვაცაბაია)  

8.  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საინჟინრო 

გეოდეზიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის კალენიკე გაბეჩავას მიერ  წარმოდგენილ 

სადისერტაციო ნაშრომზე „ქ. თბილისის კადასტრის წარმოების მეთოდიკის სრულყოფა.“   

რეცენზეტი 16.07.2021 წელი 

9. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის  სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის საინჟინრო 

გეოდეზიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის ლია დარჩიაშვილის მიერ  წარმოდგენილ 

სადისერტაციო ნაშრომზე „მიწის საკადასტრო აღრიცხვის სრულყოფა სისტემური მიდგომის 

გზით მცხეთის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე“. რეცენზეტი 22.07.2021 წელი. 

10. წიგნი-დამხმარე სახელმძღვანელო „ელექტრონული და მობილური კომერცია ბიზნესში“ 

რეცეხენტი 2022 წელი (გამოცემული ლერი ნოზაძე) 

11. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის  

ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის  დოქტორანტის მარიამ კენჭოშვილის მიერ ეკონომიკის 

დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილ სადისერტაციო ნაშრომზე: 

„ეკონომიკური ზრდის პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში“ რეცეზენტი 18.04.2022 წელი.   

 

 

სახელმძღვანელოები,  მონოგრაფიები და შრომები:  

 

1.   მიწის ადმინისტრირება (სახელმძღვანელო)- თბილისი. 2018 

2.  მიწის მართვის თანამედროვე სისტემა (სახელმძღვანელო)- ახალციხე. 2018 

3.   საცდელი  საქმის მეთოდიკა მემცენარეობაში (სახელმძღვანელო)- თბილისი. 2017  

4. ადმინისტრირება და მენეჯმენტის საფუძვლები (სახელმძღვანელო) - ახალციხის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი 2013 წ. 

 5.  მიწათრეგულირება და ადმინისტრირება (სახელმძღვანელო)  - ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი 2012 წ. 
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6. უძრავი ქონების ადმინისტრაციული მართვის პრინციპები (სახელმძღვანელო) - ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა  “უნივერსალი”  2010 წ. 

 7. მიწის მარკეტინგი (სახელმძღვანელო) - სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, გამომცემლობა  

“უნივერსალი”  2007 წ 

8. მიწის ადმინისტრაციული მართვის სისტემის არსებული მდგომარეობა და მომავლის 

პერსპექტივა-ჟურნალი ბიზნესის მართვის პრობლემები 3 (სჯსუ ბიზნესის ადმინისტრირების 

ფაკულტეტი) 2016 

9. მიწის რაციონალურ გამოყენებაზე კონტროლს სახელმწიფო უნდა ანხორციელებდეს- 

უნივერიტეტთაშორისი კომფერენციის მასალები ახალციხე   13-14 ოქტომბერი  2016 წ. 

10. მიწის რესურსების მართვის ეფექტური გზა კონსოლიდაციაშია- უნივერიტეტთაშორისი 

კომფერენცია ახალციხე 05-06 ივნისი 2015 წ 

11. მიწის ადმინისტრაციული სისტემის მართვა - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 25 

წლისთავთან დაკავშირებით სამეცნიერო კომფერენცია 26 მარტი 2015 წ. 

12. მიწის კადასტრის როლი მიწათრეგულირებასა და მართვაში - სტუ მეორე საერთაშორისო 

ეკონომიკური კომფერენცია IEჩ-2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, 

დღეს, ხვალ   17-18 ოქტომბერი 2014 

13. უძრავი ქონების შეფასების მეთოდი დაგირავების  (ჰიპოთეკის) მიზნებისათვის - ჟურნალი 

ბიზნესის მართვის პრობლემები 2 (სჯსუ ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი) 2014 

14. მენეჯმენტის არსი და ფუნქცია - სამცხე-ჯავახეთის სახ. სასწავლოუნივერსიტეტის სამეცნიერო 

კომფერენცია 2013 წ. 

15. ბუნებათსარგებლობა და ეკოლოგიური პრობლემები - სამეცნიერო კომფერენცია მიძღვნილი 

ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავი   03 აპრილი 2013წ.  

16. სამცხე-ჯავახეთში საკურორტო-ტურისტული მეურნეობის განვითარების შესაძლებლობების 

ანალიზი – ჟურნალი ბიზნესის მართვის პრობლემები 1 (სჯსსუ ბიზნესის ადმინისტრი რების 

ფაკულტეტი) 2013 წ.  

17. მიწათსარგებლობის მართვის სისტემის პრობლემები საქართველოში - სოციალური ეკონომიკა.. 

საქ.ტექნიკურიუნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ევროპული სასწავლო 

უნივერსიტეტის და ახალციხის სახ.სასწ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებული და 

რეფერი რებადი სამეც. ჟურნალი 2013წ.     

18. მიწის რესურსების რაციონალური და ეფექტური გამოყენების პრობლემები - ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 14 დეკემბერი  2011 წ.  
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19. რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის აქტუალური საკითხები კავკასიაში - სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კომფერენცია. 18-19  

ნოემბერი 2011წ. 

20. საქართველოს მიწის რესურსების ადმინისტრირების პრობლემები - ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი პირველი რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკულიკომფერენციის 

მასალები 02 ივლისი 2011 წ.  

21. საკურორტო ტურისტული მეურნეობის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი სამცხე -

ჯავახეთში – ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კომფერენციის მუშაობის 

პროგრამა და მასალები 24 ივნისი 2011წ. 

22. მიწათსარგებლობის ეკონომიკური პრობლემები სამცხე-ჯავხეთში (მონოგრაფია) - ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა  “უნივერსალი” 2010 

23. უძრავი ქონების (მიწის) ადმინისტრაციული  მართვის სისტემის პრობლემები – ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კომფერენციის მუშაობის პროგრამა და მასალები, 24. 

დეკემბერი 2010წ. 

24. მიწის ბაზარ, როგორც ფაქტორული შემოსავალი და მისი ჩამოყალიბების ეკონომიკური 

საფუძველიი – ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კომფერენციის მუშაობის 

პროგრამა და მასალები, 11 ივნისი 2010 წ.  

25. სტრატეგიული მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღების პროცესის შეფასების ასპექტები – 

ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო - 

პრაქტიკული .კომფერენციის მასალები, ინოვაციები ბიზნესში, 16-17 აპრილი 2010წ. 

26. მიწის რესურსების გამოყენების პრობლემები- ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის შრომების კრებული 2009 წ. 

27. სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგები სამცხე-ჯავახეთში და მათი განვითარების პერსპექტივა 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში - სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის სამეცნიერო კომფერტენცია 

25.12.2009 წ. 

28. მიწის რესურსების გამოყენების პრობლემები და გადაჭრის პრიორიტეტები – სსიპ ახალციხის 

ინსტიტუტი აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კომფერენცია 26-27 ივნისი 2009 წ. 

29. გარემოს დაცვის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები – სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი 

შრომები 2, 2009 წ. 
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30. დასაქმების აქტივობის რეგულირების პრიორიტეტები სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზე - 

გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა.. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი 

საერთაშორისო სამეც. კომფ-ის მასალები. 2009 წ. 

31. გარემოს დაცვის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები – სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი 

II სამეცნიერო კომფერენციის მუშაობის გეგმა და მასალები, 2008 წ. 

32. მიწის რეფორმა და მისი მიმდინარეობა საქართველოში – სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი 

შრომები 1, 2008 წ. 

33. სამცხე ჯავახეთის მხარის ბუნებრივ-რესურსული პოტენციალი – სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი 

2007 წ 

34. ჯავახეთის უძველესი ტერასების ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მიმოხილვა, დღევანდელი 

მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივა -  თსუ მესხეთი სფილიალი შრომები ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა სერია, ტომი I ú2006 წ. 

35. მიწის ბაზარი და მისი განვითარების პერსპექტივები - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 

ჟურნალი მოამბე, ტომი XVI 2006 წ. 

36. მიწისა და უძრავი ქონები მარკეტინგული კვლევის მეთოდოლოგიის ზოგიერთი საკითხის შესახებ 

– სსაუ აგრარულ მეცნიერების პრობლემები, სამეც. შრომათა კრებული ტომი XXXVI 2006 წ. 

37. მიწათსარგებლობის თავისებურებანი სამხრეთ საქართველოს სასაზღვრო ზონაში სამცხე-

ჯავახეთის მხარის მონაკვეთზე - სსაუ აგრარულ მეცნიერების პრობლემები სამეც. შრომათა 

კრებული ტომი XXXII 2005 წ. 

38. მხარის და მისი ადმინისტრაციული რაიონების მიწის რესურსების გამოყენების დინამიკა 1960-

2000წწ. პერიოდში - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია „მეცნიერება“ სამცხე -ჯავახეთის 

ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები, 2004 წ. 

39. სამცხე-ჯავახეთში მემცენარეობის დარგების განვითარების ზოგიერთი საკითხი საბაზრო 

ეკონომიკის პირობებში – აკაემსკი სამეცნიერო შრომების კრებული ტომი V(XXVIII) 2004 წ. 

40. ბუნებათსარგებლობის ზოგიერთი საკითხები სამცხე-ჯავახეთში – სსაუ აგრარულ მეცნიერების 

პრობლემები სამეც. შრომათა კრებული,  ტომი XXIX, 2004 წ. 

41. ბუნებათა სარგებლობის პრობლემები სამცხე-ჯავახეთის აგრარულ სექტორში - ყარსი-ახალციხის 

II სამეცნიერო სიმპოზიუმი 2002 წ. 

42. მიწის ბაზრის ფორმირების პროცესი და მისი სრულყოფის გზები სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზე - 

თ.ს.უ. სოხუმის ფილიალი გარდამავალი ეკონომიკის სოც. Eკონომიკური პრიორიტეტები, 2002 წ. 

43. მიწის რეფორმის შედეგები ჯავახეთში - თ.ს.უ. ახალციხის ფილიალი სამეცნ. შრომათა კრებული 

ჯავახეთის ისტორია და თანამედროვეობა, 2002 წ. 
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44. მიწის ნორმატიული ფასის განსაზრვრის მეთოდი და მისი სრულყოფის გზები (სამცხე-ჯავახეთის 

მაგალითზე),  #9-10 – 2001 წ. 

45. აგრარული რეფორმა და მიწის პრივატიზაცია სამცხე-ჯავახეთში -  აკემსკი სამეცნიერო შრომათა 

კრებული  III (XXVI), 2001 წ. 

46. მიწათმოწყობის თანამედროვე მდგომარეობისა და მისი განვითარების ძირითადი 

მიმართულებები სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზე - თ.ს.უ. სოხუმის ფილიალის სამეცნ. მოხსენებათა 

კრებული ეკონომიკის სერია `საქართველო~ 2001 წ. 

47. მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის სისტემის ფორმირება და სრულყოფის გზები -  სსაუ 

აგრარულ მეცნიერების პრობლემები სამეც. შრომათა კრებული, 2001 წელი   ტ. XIII 2001 წელი   ტ. 

XIII 2001 წ. 

48. აგრარულ სექტორში მეურნეობრიობის მრავალ ფორმიანობის დამკვიდრება თანამედროვე 

მდგომარეობა და პრობლემები – სსაუ აგრარულ მეცნიერების პრობლემები სამეც. შრომათა 

კრებული, ტ. XIII,  2001 წ. 

49. სამცხე-ჯავახეთის მხარის მიწის ფონდები და მისი გამოყენების დონე – სსაუ აგრარულ 

მეცნიერების პრობლემები სამეც. შრომათაკრებული, ტ. XIII,  2001 წ. 

 

ჯილდოები და საპატიო  წოდებები: 

 

1. საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 4 ივნისის # 262 განკარგულებით 

დაჯილდოებულია  ღირსების ორდენით, მიწის მართვის სახელმწიფო პოლიტიკის 

პრაქტიკული განხორციელების საქმეში შეტანილი პირადი დიდი წვლილისა და 

ნაყოფიერი მუშაობისათვის. 

2. საქართველოს მიწის მართვის სახელმწიფო დეპარტამენტის 2000 წლის 1 სექტემბრის 

#284 ბრძანებით მიწის რეფორმის განხორციელების საქმეში შეტანილი 

წვლილისათვის, ხანგძლივი, ნაყოფიერი და კეთილსინდისიერი სამსახურისათვის 

დაჯილდოებულია საპატიო სიგელით და ფულადი პრემიით. 

3. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მიერ 11 ნოემბერი 2015 წელს 

გამოეცხადა მადლობა  სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში გაწეული შრომისა და მაღალი 

პროფესიონალიზმისათვის.; 
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ენების ცოდნა: 

ქართული (მშობლიური) 

რუსული (კარგად) 

გერმანული (ლექსიკონის დახმარებით) 

 


