
№ ავტორი დასახელება წელი
1 დალაქიშვილი რ. ბიზნესის საფუძვლები 2018

2 ფუტკარაძე რ.
საქართველოს-ევროკავშირის სავაჭრო-ეკონომიკური 
ურთიერთობები:პრობლემები და პერსპექტივები 2010

3 ცინცაძე ა. არჩევანი 2002

4 მეფარიშვილი ბ.
დიდ მონაცემთა შენახვა და დამუშავება 
ლაბორატორიული 2018

5 მეფარიშვილი ბ.
მონაცემთა საცავებში ბიზნეს ანალიზი SQL Server 
Analysis Services  გამოყენებით ლაბორატორიული 2018

6 შაველაშვილი გ.
ელექტრომოწყობილობის მონტაჟი,ტექნიკური 
ექსპლოატაცია და რემონტი ნაწ.1 2015

7 პაპავა თ.

ენგურის და ჟინვალის მსხვილ ჰიდროტექნიკურ 
ნეგებობებზე დეფორმაციული პროცესების კვლევა 
გეოდეზიური და გეოფიზიკური მონაცემების 
საფუძველზე 2014

8 ჭიღლაძე თ.
ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგში ინფორმაციული 
ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტიანობის შეფასება 2016

9 ხეცურიანი გ.

საქართველოში ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების 
დაცემენტების თანამედროვე ტექნოლოგიების კვლევა 
და გამოყენება 2013

10 დევდარიანი თ.
სანოტარო მოქმედებათა როლი სამოქალაქო-
სამართლებრივ საქმეთა რეგულირების პროცესში 2014

11 კობალაძე ზ. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 2017

12 აბაშიშვილი მ.
საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლების 
მენეჯერული პრინციპები(საქ.მაგალითზე) 2018

13 აბელაშვილი ნ.

ლაბორატორიათაშორისი შედარების საკონტროლო 
ნიმუშის ფიზიკური მოდელის 
დამუშავება,გამოკვლევა და გამოცდის მეთოდიკის 
შექმნა 2018

14 აბზიანიძე მ.

ქვემო ქართლის რეგიონის გეოლოგიურ-ეკონომიკური 
დარაიონება სამთო მრეწველობის განვითარების 
მიზნით 2018

15 ადეიშვილი ა.

ადგილობრივი თვითმმართველობა როგორც 
სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებისა და 
განვითარების ინსტიტუციონალური ფაქტორი 2017

16 ავალიანი მ.

საგზაო ფენილების სატრანსპორტო-საექსპლუატაციო 
თვისებების გაუმჯობესება საქ. კლიმატური 
პირობების გათვალისწინებით 2018

17 ავალიანი ნ.

საპარლამენტო სისტემა საქართველოში 
ისტორიული,პოლიტიკური და სამართლებრივი 
ასპექტები (1990 წლიდან დღემდე) 2018

18 ამაშუკელი ნ.

ზოგიერთი ფარმაცევტული პრეპარატის 
სპექტრალური ანალიზის შედეგების მათემატიკური 
და სტატისტიკური დამუშავება 2018

19 ანთაშვილი ლ.
ცცეცხლსასროლი იარაღის ლულის ხანგამძლეობაზე 
თერმული დაღლილობის გავლენის კვლევა 2018

ივლისის თვეში მიღებული ლიტერატურის ნუსხა:



20 არაბიძე ხ.

საქართველოს ელექტროგენერაციის სექტორში 
ნახშირორჟანგის (CO2) ემისიის შემცირების 
ენერგოეკონომიკური დასაბუთება 2018

21 ასლამაზიშვილი ნ.
ინვესტიციების მოზიდვის პრობლემები საქ. 
მრეწველობაში და მისი გადაჭრის გზები 2017

22 აქუბარდია ე. საქართველოს საგარეო პოლიტიკა (1991-2012წწ) 2018

23 ბალავაძე დ.
ენერგეტიკის განვითარებისადმი საზოგადოებრივი 
განათლების როლო... 2018

24 ბალიაშვილი ს. თანამედროვე ჩინეთის განათლების სისტემა... 2018

25 ბარათაშვილი მ.

სფერულგრაფიტიანითუჯის საკონსტრუქციო 
სიმტკიცის გაზრდა შედგენილობისა და თერმული 
დამუშავების რეჟიმების სრულყოფით 2018

26 ბარბაქაძე ა.
ევროკავშირის,რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული 
შტატების სამხედრო პოლიტიკური თანამშრომლობა 2018

27 ბასილაშვილი გრ.
მომსახურების ხარისხის (QoS) უზრუნველყოფის 
მეთოდების კვლევა მობილური კავშირის ქსელებში 2018

28 ბატიაშვილი ვ.
ბიზნესის მართვის სტრუქტურისტრანსფორმაცია 
გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში 2018

29 ბაღათურია დ.

ელექტრონული მმართველობის სისტემის დამუშავება 
ვებ-ტექნოლოგიების გამოყენებით ადამიანური 
რესურსების მართვისა და კომუნიკაციებისთვის 2018

30 ბაღათურია დ.
სააღსრულებო პოლიტიკა საქ-ში (სოციალური და 
სამართლებრივი ასპექტები) 2018

31 ბედუკაძე-მამაცაშვილი ნ.
კორპორაციების აქტივების ოპერატიული მართვის 
გაუმჯიბესების გამოკვლევა 2018

32 ბერაძე ჯ.
შიდა ფინანსური კონტროლის სრულყოფის მექანიზმი 
საქ.საჯარო დაწესებულებებში 2018

33 ბიბილური ა.
კომერციული ბანკის ინოვაციები კლიენტებთან 
ურთიერთობის სისტემაში 2018

34 ბიწაძე ე.
ნავთობკომპანიების ბიზნესპროცესების მენეჯმენტის 
ავტომატიზაცია 2018

35 ბლუაშვილი ხ.
მართვადი მაგნიტური და ლოკალური ჰიპერთერმია 
კიბოს დაავადებების სამკურნალოდ 2018

36 ბოგველიშვილი ნ.
რითმულობის ანალიზი საქ.კვების მრეწველობაში და 
მისი ამაღლების კვლევა 2018

37 ბოკუჩავა დ. თანამედროვე თურქეთი რეგიონალური სახელმწიფო 2018
38 ბუაძე ლ. ლიდერობის როლი ბიზნესის წარმატებაში 2018

39 ბაჩილავა თ.
ადამიანური რესურსების მართვის თავისებურებები 
და ეთიკის როლი საქმიან ურთიერთობებში 2018

40 გაბაიძე მ.
რეგიონული ინტეგრაციის არსებული მდგომარეობა 
და მისი გავლენა ბიზნესის განვითარებაზე 2018

41 გაბარაევი ჟ.
აუდიტორული საქმიანობის რეგულირების 
სრულყოფა საქ-ოს სამედიცინო დაწესებულებებში 2018

42 გაბედავა ზ.
საქართველოს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და 
მისი განვითარების პერსპექტივები 2018

43 გავაშელი ო.
სახელმწიფო საგადასახადო აუდიტის სრულყოფის 
საკითხები საქ.საფინანსო დაწესებულებებში 2018



44 გამრეკელაშვილი თ.

ელექტრომომარაგების ქსელებში ძაბვის მაღალი 
რიგის ჰარმონიკების წარმოქმნის მიზეზების 
გამოკვლევა 2018

45 გარდავა გ.
გარემოს დაცვის სოციალურ-პოლიტიკური ასპექტები 
(აზბესტის მაგალითზე) 2018

46 გასვიანი ნ. ილია ჭავჭავაძე და ერის კულტურული მემკვიდრეობა 2018

47 გაწერელი გ.
მიკროსაფინანსო ორგჰანიზაციების საქმიანობის 
სრულყოფის საკითხები 2018

48 გაჩავა ნ.

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა და 
ქართული ხალიჩა-მხატვრულ-სტილისტური და 
ტექნოლოგიური ასპექტები 2018

49 გვეტაძე თ.
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ეფექტიანობა 
საქართველოში 2018

50 გვიანიძე მ.

ადლიის გამწმენდი ნაგებობა და მისი გავლენა შავი 
ზღვის აჭარის სანაპირო ზოლის წყლის ეკოლოგიურ 
მდგომარეობაზე 2018

51 გიგიბერია ი.

ინკლუზიური განათლებისათვის დიფერენცირებული 
სწავლების საინფორმაციო სისტემების შემუშავება 
მათემატიკის სწავლების მაგალითზე 2018

52 გიორგაძე ნ.

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის სასწავლო 
პროცესის მართვის ხელშემწყობი საინფორმაციო 
სისტემების დამუშავება 2018

53 გოიშვილი ზ.

აღწარმოების პრობლემა საქართველოს სოფლის 
მეურნეობაში და აგროდაკრედიტების სისტემისროლი 
მის გადაწყვეტაში 2018

54 გოგალაძე ხ.

სილიციუმშემცველი კომპოზიციური მასალის 
მოდიფიცირება აზოტშემცველი ორგანული 
ნაერთებით.სინთეზი თვისებები,გამოყენება 2018

55 გოგოლაძე გ.

მონაცემთადაშიფვრის არასტანდარტული 
სიმეტრიული კრიპტოგრაფიული ალგორითმი 
პროგრამული უზრუნველყოფით 2018

56 გოგოლაძე ი.
იპოთეკური ბაზრის განვითარების პერსპექტივები 
საქართველოში და მისი გავლენა მშენებლობაზე 2018

57 გრძელიძე მ.
შედეგზე ორიენტირებული საბიუჯეტო დაგეგმვა საქ-
ოს თვითმმართველ ქალაქებში 2018

58 გუმბერიძე ს.
ეროვნული უშიშროების თავისებურებანი 
ინფორმაციულ ეპოქაში 2018

59 დათაშვილი დ.

საქართველოს ენერგოსისტემაში განახლებადი 
არატრადიციული ენერგიისწყაროების ინტეგრაციის 
შესაძლებლობის შეფასება 2018

60 დეკანოიძე გ.
სასაზღვრო ამოცანები მეორე რიგის არაწრფივ 
ჰიპერბოლურ სისტემათა ზოგიერთი კლასისთვის 2018

61 დიდმანიძე მ.
სასწავლო კრედიტების ოპტიმალური განაწილების 
სისტემური მოდელის აგება 2018

62 დოლიძე შ.

წყალგაჯერებულ ქვიშოვან და მცოცავ გრუნტებში 
მეთოდისა და "კედელი გრუნტში" სამუშაოთა 
წარმოების ტექნოლოგიის დამუშავება 2018

63 დოღონაძე ს.

საქართველოში არსებული "გაყინული 
კონფლიქტების" სამართლებრივ-პოლიტიკური და 
საჯარო მმართველობითი ასპექტები 2018



64 ებრალიძე გ.

სახელმწიფო პოლიტიკისა და საჯარო სამსახურის 
ურთიერთმიმართების საკითხების ანალიზი 
საქ.საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სივრცისათვის 2018

65 ებრალიძე დ.
კასპიის რეგიონი აშშ-ს,ევროკავშირისა და ჩინეთის 
გეოპოლიტიკურ ინტერესებში 2018

66 ეგიაზაროვა დ.

ზემო სვანეთის ტერიტორიის საინჟინრო-
გეოლოგიური პირობების კვლევა გარემოს დაცვის 
მიზნით 2018

67 ელაშვილი ნ.
საქ.მრეწველობაში უცხოურ ინვესტიციათა მოზიდვის 
პრობლემების გამოკლევა 2018

68 ეპიტაშვილი თ.

ტრიტიკალეს ბიოლოგიური თავისებურებანი, 
ქიმიური შემადგენლობა და პურის ტექნოლოგიაში 
მისი გამოყენების პერსპექტივები 2018

69 ეპიტაშვილი ი.
რხევითი სისტემების პარამეტრების გაზომვის 
საშუალებების კვლევა და ანალიზი 2018

70 ვეკუა ე.

ზოგადსაგანმანათლებლო საბუნებისმეტყველო 
საგანთა სწავლების ხელშემწყობი საინფორმაციო 
სისტემების აგება 2018

71 ვეკუა ზ.
ჯანდაცვაში არსებული რისკების პრევენციის 
მოდელები 2018

72 ზარდიაშვილი ვ.
აღმასრულებელი ხელისუფლების როლი და ადგილი 
ხელისუფლების თანამედროვე ორგანიზაციაში 2018

73 ზაქარაძე ე.
კავკასიის რეგიონის ფუნქცია და აბრეშუმის გზის 
როლი საქ. სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში 2018

74 ზეინკლიშვილი ლ.
ბიზნესის სოციალური ორიენტაცია განვითარების 
თანამედროვე ეტაპზე 2018

75 თაბაგარი მ.

გამჭოლი დგანების მაღალმედეგი სამართულების 
საწარმოებლად განკუთვნილი 
C08Cr1Ni5Si1CU1MOVTi ტიპის ფოლადის შემუშავება 
და მისი გამოყენების სხვა პერსპექტივები 2018

76 თათანაშვილი ალ.

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა 
სეისმომედეგობის ამაღლება აქტიური სეისმოდამცავი 
სისტემების საშუალებით 2018

77 თევდორაძე ო.
ადგილობრივი თვითმმართველობა როგორც 
სახელმწიფო ინტერესების გამტარი 2018

78 თუშიშვილი ნ.

ადამიანური რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის 
შეფასება და მართვის სრულყოფა შიდა აუდიტის 
სისტემაში 2018

79 ინგოროყვა ნ.

 მედიაწიგნიერების სწავლების ასპექტების კვლევა და 
ძირითადი გამოწვევები საქართველოს 
უნივესიტეტებში 2018

80 იორდანიშვილი ე.
კვლევის ახალი მეთოდების განვითარება თავის 
ტვინის ტრავმული დაზიანებისას 2018

81 კაკაშვილი გ.
ობიექტზე ორიენტირებული ვებ-გვერდის შქმნის 
პროცესის სისტემური მოდელირება 2018

82 კანთელაძე ნ.
სპეციალური მილების მიღების ტექნოლოგიის 
დამუშავება და სრულყოფა 2018

83 კანკაძე ალ.
საქ.ლოგისტიკური ფირმების კონკურენტუნარიანობის 
ამაღლების გზების კვლევა და დადგენა 2018



84 კახიანი კ.

შენობა-ნაგებობების ავტომატური მართვის 
სისტემების დამუშავება პროგრამირებადი 
კონტროლიორების გამოყენებით 2018

85 კახიანი რ.
მობილური საჯარო სექტორის ფორმირება და მისი 
მართვა 2018

86 კენჭოშვილი ფ.

ენერგეტიკული დანიშნულების 
მაღალტემპერატურული (77კ)ზეგამტარული 
დენსაზღუდის კვლევა. 2018

87 კერესელიძე ლ.

უფლებამოსილებითი და ფუნქციონალური 
მექანიზმების სრულყოფა თბილისის 
მუნიციპალურიმართვის სისტემაში 2018

88 კვინიკაძე ჯ.
ინოვაციების მენეჯმენტის ორგანიზაციული 
სტრუქტურები 2018

89 კივილაძე გ.

მაღალი წვდომადობის მონაცემთა საცავის 
დაპროექტება გადაუდებელი დახმარების 
ოპერატიული მართვის ცენტრისთვის (112) 2018

90 კიკალეიშვილი გ.
მენეჯმენტის ეფექტიანობის შეფასებისადმი 
მიდგომები და სრულყოფის მექანიზმები 2018

91 Kim D. Coronary Angiografy Learning System 2018

92 კირკიტაძე ფ.
პერსონალის მართვის თავისებურებები მცირე 
ბიზნესში 2018

93 კლიმიაშვილი დ.

სახელმწიფოსა და სამოქალაქო საზოგადოების 
ურთიერთობისთანამედროვე პრობლემები და მათი 
გადაწყვეტის გზები 2018

94 კობახიძე დ.
ინტერნეტ-მარკეტინგის როლი აგრარული ბაზრის 
განვითარებაში 2018

95 კოპლატაძე ე.
საერთაშორისო რეგულაციების დანერგვა ქართულ 
ფარმაცევტულ ბიზნესში 2018

96 კოროშინაძე თ.

"ბორჯომის მინერალური წყლის საბადოს 
ჰიდროგეოლოგიური მოდელირება მარაგების 
გაზრდის მიზნით" 2018

97 კუპატაძე კ.

სავალუტო გაცვლითი კურსის პროგნოზირება, 
როგორც ეკონომიკური განვითარებისაუცილებელი 
პირობა 2018

98 ლაბაძე დ.
ბიზნესის ფორმირების და  განვითარების  ძირითადი 
მიმართულებები საქ.სამთო მრეწველობის საწარმოებში 2018

99 ლაგვილავა თ.
ევროკავშირის ბიზნესგარემო და მასში საქ-ს ბიზნეს-
სუბიექტების ჩართულობა 2018

100 ლილუაშვილი გ. რბილი ძალა საერთაშორისო ურთიერთობებში 2018

101 ლიპარტელიანი ო.
ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტი:გამოწვევები და 
პერსპექტივები 2018

102 ლომიშვილი მ.

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების რწყვის 
ოპტიმალური რეჟიმების დადგენა ნიადაგ-გრუნტების 
მახასიათებლების გათვალისწინებით 2018

103 ლომიძე ჯ. პოლიტიკური კონსულტირება საქართველოში 2018

104 ლომსაძე ნ.

საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლების 
მენეჯერული პრინციპები საქ. სასამართლო 
ხელისუფლების სისტემაში 2018

105 ლომსაძე ს.

საერთო სარგებლობის სატელეფონო ქსელის 
ოპტიმიზაცია მზარდი მულტისერვისული ტრაფიკის 
პირობებში 2018



106 ლორთქიფანიძე დ.
რეოლოგიური მახასიათებლების გავლენა 
ღვარცოფულ მოვლენებზე 2018

107 მამნიაშვილი თ.

სახ-ფო მართვის ეფექტიანობის პრობლემები და მათი 
გადაჭრის სამართლებრივი უზრუნველყოფის გზები 
და მექანიზმები 2018

108 მანდარია გრ.

ენერგეტიკული მაგისტრალური სამილსადენო 
სისტემების ფუნქციონირების გარდამავალი რეჟიმების 
და ექსპლუატაციის მართვა ეფექტურობის და 
ენერგოდაზოგვის გაზრდისას 2018

109 მარტიაშვილი მ.
"ბიზნესის ღირებულების შეფასების სრულყოფის 
ასპექტები საქ-ში 2018

110 მაჩიტიძე თ.
განათლების, როგორც საჯარო მმართველობის 
უმნიშვნელოვანესი სფეროს ოპტიმიზაციის საკითხები 2018

111 მახარობლიძე კ.
დიდმალინი შენობების გადახურვის კონსტრუქციების 
ხანმედეგობის საკითხები 2018

112 მახვილაძე დ.
უცხოური ინვესტიციების გავლენა საქ.ეკონომიკაზე 
და მათი რეგულირება 2018

113 მებონია ლ.
ენგურჰესის ჰიდროგენერატორის ტირისტორული 
აგზნების სისტემაში ელექტრომაგნიტური პროცესები 2018

114 მეგრელიშვილი თ. ქალის როლი საჯარო მმართველობაში 2018

115 მელაძე ალ.
"ხმის ამომცნობი ეფექტურობის ამაღლების 
მეთოდების შემუშავება და კვლევა 2018

116 მენაბდე მ.
მრავალსართულიანი ტიპობრივი საცხოვრებელი 
სახლების ფასადების მოდერნიზაცია 2018

117 მორჩილაძე გ.
საგადასახადო ადმინისტრირების როლი საჯარო 
მმართველობაში 2018

118 მურვანიძე ი.
ბუღალტრული აღრიცხვისა და კონტროლის 
მეთოდიკის სრულყოფის საკითხები საქ-ში 2018

119 მწარიაშვილი ლ.
რადონის რადიაციული გამოსხივების კვლევა 
ზოგიერთ ბუნებრივ ობიექტებში 2018

120 ნატროშვილი ლ.

საბაზრო ეკონომიკაზე ორიენტირებული სტუდენტთა 
პროფესიული მომზადების ხელშემწყობი 
ინფორმაციული ბაზის დამუშავება 2018

121 ნინიძე თ.
ურიგელო რკინაბეტონის მონოლითური გადახურვის 
პროექტირების საკითხი 2018

122 ნოზაძე ხ.

თხევადი ჰიგიენური სამკურნალო-
პროფილაქტიკურიპრეპარატები მცენარეული 
ექსტრაქტების გამოყენებით 2018

123 ომანიძე ნ.

ფორიანი მასალების მიღება წვრილმარცვლოვანი 
თიხაფიქალის და ტექნოგენური ორგანული 
დანამატების საფუძველზე 2018

124 პაპუკაშვილი გ.

ზოგიერთი კლასის არაწრფივი ინტეგრო-
დიფერენციალური განტოლების მიახლოებითი 
ამოხსნის მეთოდების აგება და კვლევა 2018

125 პატარიძე გ.

საქართველოს ზოგიერთი ზეთოვანი კულტურიდან 
ვიტამინურ-ამინომჟავური კომპლექსების მიღება 
თანამედროვე ტექნოლოგიური დამუშავების გზით 2018

126 პეტრიაშვილი კ. რუსეთის საგარეო პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში 2018

127 რუსაძე ნ.

საჯარო მმართველობის ეფექტიანობის ამაღლების 
ძირითადი მიმართულებები(იმერეთის რეგიონის 
მაგალითზე) 2018



128 რუხაძე თ.
მარკეტინგის  პროცესის ოპტიმიზაციის მოდელების 
შემუშავება 2018

129 სადრაძე ქ.

რადიაციული დეფექტების ზოგიერთი თვისების 
გამოკვლევაA3B5  ტიპის ნახევარგამტარულ 
შენაერთებში 2018

130 სალუქვაძე ი.

ადგილობრივ საშენ მასალებზე დამზადებული 
დანამატიანი დატკეპნილი ბეტონის თვისებების 
კვლევა და დანერგვა საავტომობილო გზებზე 2018

131 სამნიძე ნ. ინფორმაციის როლი შესყიდვების მენეჯმენტში 2018

132 სებისკვერაძე ნ.
კორპორაციებში მენეჯმენტის ხარისხის შეფასების 
კვლევა 2018

133 სიმონიშვილი გ.
ირანის მრეწველობის და ვაჭრობის მენეჯმენტის 
განვითარების რეგიონული ასპექტები 2018

134 სირბილაძე დ.

ახალციხის და ასპინძის რაიონში, 
მდ.მტკვარზე,ჰიდროტექნიკური კომპლექსის 
მშენებლობის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების 
შეფასება 2018

135 სისვაძე გ.
წარმოების ტექნიკური და ტექნოლოგიური დონის 
ამაღლების მიმართულებათა ძიება 2018

136 სულთანიშვილი გ.

მრავაშრიანი ნაკეთობის დამზადება, მსუბუქი და 
მძიმე შემავსებლიანი ცემენტობეტონის ნარევისაგან 
ერთსტადიანი ტექნოლოგიით 2018

137 ტაბატაძე ალ.
პოლიტიკოსის როლი ეფექტიანი საჯარო 
მმართველობის განხორციელებაში 2018

138 უგრეხელიძე ი.

Fe(III)-ის კოორდინაციული ნაერთები აზოტ და 
ჟანგბადშემცველ ორგანულ 
რეაგენტებთან:სინთეზი,აღნაგობა,თვისებები და 
ანალიტიკური გამოყენება 2018

139 ფრანგიშვილი გრ.

წევის ქვესადგურების ელექტრომომარაგების 
ნახევარგამტარულ გარდამქმნელ სისტემებში 
პროცესების მოდელირება 2018

140 ფურელიანი ა. ისლამური ფუნდამენტალიზმი და მსოფლიო 2018

141 ქადაგიშვილი გ.

ენერგეტიკული დანიშნულების 
მაღალტემპერატურული (77კ) ზეგამტარული 
გადამრთველის-კრიოტრონის კვლევა 2018

142 ქათამაძე ნ.

მუნიციპალური ბიუჯეტის აქტუალური პრობლემები 
და მათი გადაჭრის გზები (თვითმმართველი 
ქალაქის,ქუთაისის, მაგალითზე) 2018

143 ქოიავა ზ.
პრაგმატული იდეალიზმი და მენეჯმენტის 
გამოწვევები 21 ს-ის პარადიგმის ახალ ჭრილში 2018

144 ქოიავა ნ.

პრაგმატული იდეალიზმის მნიშვნელობა სამოქალაქო 
საზოგადოებისა და თანამედროვე დემოკრატიის 
მშენებლობისათვის 2018

145 ქოჩიაშვილი მ.

Cu(II)-ის კოორდინაციული ნაერთები b-დიკეტონის 
წარმოებულებთან: სინთეზი,აღნაგობა,თვისებები და 
ანალიტიკური გამოყენება 2018

146 ქურდაძე გ.

სილიკომანგანუმის მიღების ტექნოლოგიის 
გამოკვლევა და ოპტიმიზაცია მანგანუმის სასარგებლო 
გამოყენების გაზრდის მიზნით 2018

147 ღლონტი მ.

საავტომობილო დიზელის ეკოლოგიურობის 
ამაღლების შესაძლებლობისკვლევა წვის პროცესის 
მოდელირებით 2018



148 ყანჩაველი დ.
ერთგანზპმილებიანი ნანომასალების მიღება და 
კვლევა 2018

149 ყარალაშვილი ნ.

ტყის ბიომრავალფეროვნების შეფასება და 
მონიტორინგი გეოინფორმაციული სისტემების 
გამოყენებით 2018

150 ყიფშიძე მ.
ბიზნეს ურთიერთობები და ეთნო-კულტურული 
თავისებურებები საქართველოს ორგანიზაციებში 2018

151 შაველაშვილი ი.
ელექტრომომარაგების 6-35 კვ ძაბვის ქსელებში 
წარმოქმილი ტექნოლოგიური დანაკარგების კვლევა 2018

152 შამუგია პ.
საქართველოსსაგარეო ორიენტაციის პრობლემები 
(1991-2014 წწ.) 2018

153 შოშიტაშვილი გ.
ბიზნეს -მენეჯმენტი გლობალური კონკურენციის 
პირობებში 2018

154 ჩადუნელი ლ.

საგზაო სამოსის საექსპლუატაციო თვისებების 
გაუმჯობესება ნახევრად ხისტი ფენილების 
გამოყენებით 2018

155 ჩაჩავა ი.
კვების პროდუქტების შრობის ინოვაციური 
სისტემების დამუშავება 2018

156 ჩაჩიბაია გ.
ენერგოპროექტის მენეჯმენტის სრულყოფის გზები 
(ნამახვაჰესის მაგალითზე) 2018

157 ჩაჩხიანი გ.

საქ.ენერგეტიკულ სისტემაში 
თბოელექტროსადგურების თბოენერგეტიკული 
დანადგარების ოპტიმალური მართვისათვის 
რეკომენდაციების შემუშავება 2018

158 ჩიკვაშვილი ნ.
კერძოსკოლების ადმინისტრაციული საქმიანობის 
ავტომატიზებული მართვა 2018

159 ჩიქავა თ.
ქართული ღვინის კონკურენტუნარიანობა და 
გლობალურ ბაზარზე შესვლის სტრატეგიები 2018

160 ჩიჯავაძე ნ.

ბორის,მანგანუმის და სპილენძისოქსიდების შემცველ 
კომპოზიციებში სტაბილური 
ელექტრომახასიათებლების მქონე მინამასალების 
მიღება და შესწავლა 2018

161 ჩოლოყაშვილი ბ.

ნარკვევები ქართველურენოვანი სამყაროს 
წარმართული კულტმსახურების 
რეკონსტრუქციისათვის 2018

162 ჩხეტიანი დ. ჰიბრიდული ომი სტრატეგია და ტაქტიკა 2018

163 ცისკარიძე დ.

"მაგისტრალური მილსადენით ნავთობისა და გაზის 
ტრანზიტის როლი და გავლენა საქ.სოციალურ-
ეკონომიკურ განვითარებაში 2018

164 ციხისთავი თ.

საინფორმაციო საზოგადოების ფორმირების პროცესი 
და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო 
ტექნოლოგიების(ისტ) განვითარების პერსპექტივები 
საქ-ში უახლოეს ხუთ წელიწადში 2018

165 ცოფურაშვილი  გ.

ელექტროენერგეტიკის ობიექტებზე სამრეწველო 
სიხშირის ელექტრომაგნიტური თავსებადობის 
მდგომარეობის გამოკვლევა 2018

166 ძაგანია კ.
პოლიტიკური პარტიების როლი საჯარო 
მმართველობაში 2018

167 ძოწენიძე დ.
მეწარმეობის აქტივიზაცია და კონკურენციის 
პოზოტიურ-ნორმატიული ანალიზი 2018

168 წერეთელი მ.

საქართველოს ავიაკომპანიების 
კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაძე მოქმედი მიკრო 
და მაკრო ფაქტორების გამოკვლევა 2018



169 წეროძე ხ.
ინდოლშემცველ ნაერთთა სინთეზი და მათი გავლენა 
კარტოფილისა და საკვები ჭარხლის ვეგეტაციაზე 2018

170 წვერავა ზ.

კრიზისულ სიტუაციებში მმართველობითი 
გადაწყვეტილებების მიღებისდანერგვისა და 
განხორციელების მექანიზმები 2018

171 წივწივაძე ნ.
ფასიანი ქაღალდების დამცავი ნიშნების დამტანი 
მექანიზმების კვლევის მეთოდების დამუშავება 2018

172 ჭანტურია ი.

საკულტო ნაგებობის მზიდ ელემენტებში 
გამნოყენებული მასალის მექანიკური 
მახასიათებლების კვლევა თანემედროვე მეთოდებით 
და მათი საიმედოობის უზრუნველყოფა 2018

173 ჭუმბურიძე გ.

არაორგანულ მარილებზე ადსორბირებული 
ბაქტერიოფაგური პრეპარატები და პოლიმერული 
კომპოზიტები მათ საფუძველზე 2018

174 ჭუმბურიძე ვ.

ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში 
ინტერდისციპლინარული სწავლების 
ავტომატიზებული მართვა 2018

175 ხატიაშვილი ნ.

კულტურის სფეროში სახ-ფო პოლიტიკის 
რეალიზაციის პრობლემები და გამოწვევები 
თანამედროვე საქ-ში 2018

176 ხატიაშვილი ო.
საგზაო სამოსის რეაბილიტაცია ინფრაწითელი 
გამოსხივებით 2018

177 ხვედელიძე ბ.
სამოქალაქო სამართლის საქმეტაწარმოების ქსელური 
კომპიუტერული სისტემის დამუშავება 2018

178 ხითარიშვილი გ.
ციფრული სამაუწყებლო ქსელებისათვის კოდირების 
სისტემების შემუშავება და გამოკვლევა 2018

179 ხითარიშვილი ნ.
საქ.მრეწველობაში  ინვესტიციათა მოზიდვის 
მიმართულებათა გამოკლევა 2018

180 ხიზანიშვილი მ.
გადაწყვეტილებების მიღების თავისებურებები 
ოპერაციული მენეჯმენტის სისტემაში 2018

181 ხოზრევანიძე ლ.
თურქეთის საგარეო პოლიტიკის თანამედროვე 
ასპექტები 2018

182 ხოშტარია თ.

ტურისტულ-სარეკრიაციო კლასტერის განვითარება 
სამცხე-ჯავახეთში მისი ქალაქგეგმარებითი 
ფაქტორების გათვალისწინებით 2018

183 ხოჭოლავა ნ.
საქართველოს კომერციულ ბანკებში აუდიტის 
პრობლემები და პერსპექტივები 2018

184 ხუბულავა ი.

მდინარე გლდანისხევის წყალშემკრებ აუზში 
ეროზიული და მეწყრული გენეზისის ღვარცოფული 
მოვლენების შესწავლა და მათთან ბრძოლის 
თანამედროვე ღონისძიებების შემუშავება 2018

185 ხუციშვილი მ.
სადაზღვევო პროდუქტების ბაზრის მარკეტინგული 
ანალიზი 2018

186 ჯააძე ს.

პიროვნების კომპეტენტურობების დადგენის 
პროცესის სრულყოფა სატესტო მეთოდიკების 
კვლევის საფუძველზე 2018

187 ჯაფარიძე ე. ქართული ემიგრაცია მსოფლიო პოლიტიკურ სივრცეში 2018
188 ჯაფარიძე ზ. აფხაზეთის კონფლიქტის შიდა და გარე ფაქტორები 2018



189 ჯორჯიაშვილი ლ.
სტრატეგიული მენეჯმენტის გავლენა საწრმოს 
საქმიანობის ეფექტიანობაზე 2018

190 გოჭოშვილი ც.
ციფრული ინფოსაკომუნიკაციოს სისტემების 
ეფექტიანობის გამოკვლევა და მათი ამაღლება 2018

191 ზოიძე თ.

საქართველოსტურიზმის საექსკურსიო მომსახურების 
თანამედროვე ტენდენციები და მათი განვითარების 
პერსპექტივები 2018

192 ზოიძე გ.
საკრუიზო ტურიზმის რეტროსპექტივა და 
პერსპექტივა 2018

193 ზოიძე თ.
აჭარის ტურიზმის მომსახურების სფეროს არსებული 
მდგომარეობა და მისი განვითარების პერსპექტივები 2018

194 ლაზარიაშვილი შ.
საჯარო სამსახურის ეთიკა და სამსახურებრივი 
ეთიკის დაცვა უახლესი ტენდენციები საქართველოში 2018

195 ქუქჩიშვილი ხ.

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა 
დაცვის კონვენციის მესამე მუხლის მოთხოვნების 
რეალიზაცია საქაართველოს საჯარო სამსახურის მიერ 2018

196 ჟორჟოლიანი გ. "დროის ფაქტორი ბიზნესის მართვაში" 2018

197 ჭუმბურიძე შ.

საფრანგეთის და საქართველოს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ინსტიტუციური სისტემის 
შედარებითი ანალიზი 2018

198 პაპაშვილი გ.
ბიზნესის განვითარების ტენდენციების გავლენა 
მოსახლეობის შემოსავლების განაწილებაზე საქ-ში 2018

199 ჩინჩალაძე ზ.
საქართველოს საგადასახადო სისტემის 
რეფორმირების ძირითადი მიმართულებები 2018

200 ცხადაძე შ.

ვერცხლის ნანონაწილაკების შემცველი 
ბიოკომპოზიტური ბაქტერიოციდული პრეპარატები 
ამინომჟავური ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების 
საფუძველზე 2018

201 სონღულაშვილი ნ.
საბჭოთა რეჟიმი და ქართული ეროვნული იდეა(1921-
1991) 2018

202 სონღულაშვილი ა.
საბჭოთა პოლიტიკა და საქართველის ეროვნული 
უმცირესობა 2018

203 ახობაძე ქ. სახელმწიფო და კულტურის პოლიტიკა 2018

204 კიკნაძე მ.
ოპერაციული სისტემები (ლაბორატორიული 
სამუშაოებისათვის) 2018

205 გერსამია ე. ელექტრული მანქანების წარმოების ტექნოლოგია 2013

206 ცინცაძე ა.

არჩევანი დემოკრატიის მშენებლობა 
ტოტალიტარიზმის ეპოქაში- ედუარდ შევარდნაძის 
გამოცდილება 2002

207 Павленко В. Защита прав потребителей... 2017
208 Бараненко С. Стратегический менеджмент 2010
209 Котлер Ф. Стратегический менеджмент по котлеру 2016

210 Пономаренко В.
Электронное гражданское Судопроизводство в 
россии 2015

211 Джордж М. Бережливое производство щесть сигм в сфере услуг 2017

212 დარჩაშვილი მ.
რელიგიური ფაქტორი საერთაშორისო 
ურთიერთობებში სალ.მას. 2017

213 უკლება მ. ტურისტული დესტინაციის მენეჯმენტი 2017
214 უკლება მ. რეკრეაციის თეორია და პრაქტიკა 2017



215 სონღულაშვილი ნ.
საბჭოთა რეჟიმი და ქართული ეროვნული იდეა(1921-
1991) 2018

216 სონღულაშვილი ა.
საბჭოთა პოლიტიკა და საქართველის ეროვნული 
უმცირესობა 2018

217 ახობაძე ქ. სახელმწიფო და კულტურის პოლიტიკა 2018

218 კიკნაძე მ.
ოპერაციული სისტემები (ლაბორატორიული 
სამუშაოებისათვის) 2018

219 გერსამია ე. ელექტრული მანქანების წარმოების ტექნოლოგია 2013

220 ცინცაძე ა.

არჩევანი დემოკრატიის მშენებლობა 
ტოტალიტარიზმის ეპოქაში- ედუარდ შევარდნაძის 
გამოცდილება 2002


