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აკადემიური ხარისხი:  ეკონომიკის დოქტორი, (მიწათსარგებლობის, 

მიწათმოწყობისა და სატყეო მეურნეობის ეკონომიკა) 

სამუშაო გამოცდილება:  

 2012 წლიდან დღემდე - სამცხე-ჯავახეთის საელმწიფო უნივერსითეტის ბიზნესის 

ადმინისტრირების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი;  

 2009-2012 წწ. - ახალციხის  სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტი, ბიზნესის და მართვის  

ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე; 

 2018 წლიდან დღემდე- -სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ბისნესის 

ადმინისტრირების ფაკულტეტის მენეჯმენტის მიმართულების პროფესორი; 

 2011-2014წწ. - სსიპ ახალციხის ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის 

და მართვის ფაკულტეტის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის მიმართულების სრული 

პროფესორი; 

 2008-2011წწ. - სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის შემდგომში ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის ბიზნესის და მართვის ფაკულტეტის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის 

მიმართულების სრული პროფესორი 

განათლება:  

 2002 წლის 30 მაისი საქართველოს სასოფლო სამეურნეო სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი (აკადემიური დოქტორი); 

 2000-2002 სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის 

ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატის მაძიებელი; 

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

მიწათმოწყობის ფაკულტეტი, ინჟინერ მიწათმომწყობი; 
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 1971-1976წწ.- მარტყოფის მექანიზაციისა და ელექტროფიკაცის ტექნიკუმი. მიწათმოწყობის 

სპეციალობა; ტექნიკოს მიწათმომწყობი; 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები: 

 

   მიწის ადმინისტრირება (სახელმძღვანელო)- თბილისი. 2018 

  მიწის მართვის თანამედროვე სისტემა (სახელმძღვანელო)- ახალციხე. 2018 

   საცდელი  საქმის მეთოდიკა მემცენარეობაში (სახელმძღვანელო)- თბილისი. 2017  

  ადმინისტრირება და მენეჯმენტის საფუძვლები (სახელმძღვანელო) - ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 2013 წ. 

 მიწათრეგულირება და ადმინისტრირება (სახელმძღვანელო)  - ახალციხის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი 2012 წ. 

  უძრავი ქონების ადმინისტრაციული მართვის პრინციპები (სახელმძღვანელო) - ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა  “უნივერსალი”  2010 წ. 

  მიწის მარკეტინგი (სახელმძღვანელო) - სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, გამომცემლობა  

“უნივერსალი”  2007 წ 

 მიწის ადმინისტრაციული მართვის სისტემის არსებული მდგომარეობა და მომავლის 

პერსპექტივა-ჟურნალი ბიზნესის მართვის პრობლემები 3 (სჯსუ ბიზნესის 

ადმინისტრირების ფაკულტეტი) 2016 

 მიწის რაციონალურ გამოყენებაზე კონტროლს სახელმწიფო უნდა ანხორციელებდეს- 

უნივერიტეტთაშორისი კომფერენციის მასალები ახალციხე   13-14 ოქტომბერი  2016 წ. 

 მიწის რესურსების მართვის ეფექტური გზა კონსოლიდაციაშია- უნივერიტეტთაშორისი 

კომფერენცია ახალციხე 05-06 ივნისი 2015 წ 

 მიწის ადმინისტრაციული სისტემის მართვა - სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 25 წლისთავთან დაკავშირებით სამეცნიერო კომფერენცია 26 მარტი 2015 წ. 

 მიწის კადასტრის როლი მიწათრეგულირებასა და მართვაში - სტუ მეორე საერთაშორისო 

ეკონომიკური კომფერენცია IEჩ-2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: 

გუშინ, დღეს, ხვალ   17-18 ოქტომბერი 2014 
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 უძრავი ქონების შეფასების მეთოდი დაგირავების  (ჰიპოთეკის) მიზნებისათვის - ჟურნალი 

ბიზნესის მართვის პრობლემები 2 (სჯსუ ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი) 2014 

  მენეჯმენტის არსი და ფუნქცია - სამცხე-ჯავახეთის სახ. სასწავლოუნივერსიტეტის 

სამეცნიერო კომფერენცია 2013 წ. 

  ბუნებათსარგებლობა და ეკოლოგიური პრობლემები - სამეცნიერო კომფერენცია 

მიძღვნილი ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავი   03 აპრილი 2013წ.  

  სამცხე-ჯავახეთში საკურორტო-ტურისტული მეურნეობის განვითარების 

შესაძლებლობების ანალიზი – ჟურნალი ბიზნესის მართვის პრობლემები 1 (სჯსსუ ბიზნესის 

ადმინისტრი რების ფაკულტეტი) 2013 წ.  

  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.     

  მიწის რესურსების რაციონალური და ეფექტური გამოყენების პრობლემები - ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 14 დეკემბერი  2011 წ.  

 რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის აქტუალური საკითხები კავკასიაში - სოხუმის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კომფერენცია. 18-19  

ნოემბერი 2011წ. 

  საქართველოს მიწის რესურსების ადმინისტრირების პრობლემები - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი პირველი რესპუბლიკური სამეცნიერო-

პრაქტიკულიკომფერენციის მასალები 02 ივლისი 2011 წ.  

 საკურორტო ტურისტული მეურნეობის თანამედროვე მდგომარეობის ანალიზი სამცხე -

ჯავახეთში – ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის კომფერენციის მუშაობის 

პროგრამა და მასალები 24 ივნისი 2011წ. 

 მიწათსარგებლობის ეკონომიკური პრობლემები სამცხე-ჯავხეთში (მონოგრაფია) - 

ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გამომცემლობა  “უნივერსალი” 2010 

  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.  
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 სტრატეგიული მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღების პროცესის შეფასების ასპექტები – 

ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო 

სამეცნიერო - პრაქტიკული .კომფერენციის მასალები, ინოვაციები ბიზნესში, 16-17 აპრილი 

2010წ. 

  მიწის რესურსების გამოყენების პრობლემები- ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის შრომების კრებული 2009 წ. 

  სოფლის მეურნეობის წამყვანი დარგები სამცხე-ჯავახეთში და მათი განვითარების 

პერსპექტივა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში - სსიპ ახალციხის ინსტიტუტის სამეცნიერო 

კომფერტენცია 25.12.2009 წ. 

 მიწის რესურსების გამოყენების პრობლემები და გადაჭრის პრიორიტეტები – სსიპ 

ახალციხის ინსტიტუტი აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კომფერენცია 26-27 ივნისი 2009 წ. 

  გარემოს დაცვის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები – სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი 

 შრომები 2, 2009 წ. 

 დასაქმების აქტივობის რეგულირების პრიორიტეტები სამცხე-ჯავახეთის მაგალითზე - 

გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა.. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი 

საერთაშორისო სამეც. კომფ-ის მასალები. 2009 წ. 

  გარემოს დაცვის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები – სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი 

 II სამეცნიერო კომფერენციის მუშაობის გეგმა და მასალები, 2008 წ. 

  მიწის რეფორმა და მისი მიმდინარეობა საქართველოში – სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი 

 შრომები 1, 2008 წ.  

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

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

პროგრამით მიღებულია ქვს სერთიფიკატი; 

 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; 

 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; 



 
CV 

 გიორგი ბუცხრიკიძე 
  ახალციხე კოსტავას ქ. # 77/26 

ტელეფონი,599556252;  

ელ ფოსტა butskhrikidzegiorgi@sjuni.edu.ge 
 

5 

 25-27. თებერვალი. 2005  ბორჯომი. უძრავი ქონების მარკეტინგის მართვის 

ტექნოლოგიები, მიღებულია ქვს სერთიფიკატი; 

 13-27.02.1999 გერმანია-ლაიფციგი სემინარები სპეციალობით თანამედროვე კადასტრი და 

რეგისტრაცია, მიღებული აქვს სერთიფიკატი; 

უცხო ენა: 

  რუსული ენა; 

 გერმანული ენა ლექსიკონის დახმარებით. 

 

დამატებითი ინფორმაცია:       

 ბიზნესის ადმინისტრირების სადოქტორო პროგრამის ეკონომიკის სადისერტაციო საბჭოს 

წევრი; 2014 წლიდან;  

 სამცხე-ჯავახეთის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ლიტერატურული, სამეცნიერო-

პოპულარული და საზოგადოებრივი  ჟურნალი  არავი  სარედაქციო საბჭოს  წევრი. 

 სამცე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის 

სამეცნიერო შრომების კრებულის ბიზნესის მართვის პრობლემები სარედაქციო საბჭოს 

წევრი; 

 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);  

 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; 

 წიგნი ქალაქის/აშენებული ტერიტორიების/ კადასტრის სახელმძღვანელოს რედაქტორი 2016 

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

 წიგნი მიწის რესურსების მართვა სახელმძღვანელოს რედაქტორი 2013 წელი (გამოცემული 

ნაუმი ტურაბელიძე, ნელი ბერიძე) 
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 წიგნი გადასახადები და საბიუჯეტო სისტემის რეცენზეტი 2014 წელი (გამოცემული როინ 

თათეშვილი) 

 წიგნი საქართველოს მიწის სამართალის სახელმძღვანელოს რეცენზეტი 2011 წელი 

(გამოცემული ნაუმი ტურაბელიძე, ნელი ბერიძე, ფატიმა ქვაცაბაია  

 


