
№ შრომების 

დასახელება 

დასახელება,გამომცემ 

ლობის,ჟურნალის, გამოცემის წელი, 

ჟურნალის № 

   

 საქართველოს 

რეგიონული 

მოწყობის 

საკითხისათვის 

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. 

შრომები. ტ.6 თბილისი:სიახლე,2008. გვ 157-187 

 ქართველთა 

გამრავლებისა და 

მრავალრიცხოვანი 

საქართველოსათვის 

(დემოგრაფიული 

განვითარების 

კონცეფცია) 

თბილისი:სულიერების,კულტურისა და მეცნიერების 

აღორძინებისა და განვითარების სრულიად საქართველოს 

კათოლიკოს- 

პატრიარქის 

საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდთან არსებული 

საქართველოს დემოგრაფიული პრობლემების 

შემსწავლელი კომისია, 2008 

http://www.fundpatriarch.ge/files/demografia-doc_wxo4x51x.doc 

თანაავტორი: 

ა.სულაბერიძე,გ.წულაძე,ვ.ლორთქიფანიძე, 

ა.თოთაძე,ა.სახვაძე,ლ.ჩიქავა, ი.ქადაგიშვილი,ლ. 

შენგელია,მ.ჯიბუტი 

 2008 წლის რუსეთ-

საქართველოს ომისა 

და მსოფლიო 

ფინანსური კრიზისის 

გავლენა ბიზნესზე 

საქართველოში 

 

თბილისი:საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია. 

2009.51 გვ.  

 თვითმმართველობის 

ვადამდე არჩევნების 

გამო 

საქართველოს ეკონომიკა.2010, №10. გვ.24-28 

 რეგიონალიზაციის 

სწორი გაგებისათვის 

ადგილობრივი და რეგიონული განვითარება 

ევროპაში:თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო 

კონფერენციის მასალები. ბათუმი, 8-9ივლისი, 2010, გვ.28-29 

 თანამედროვე 

ქართული 

ეკონომიკური აზრის 

კრიტიკა 

ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების 

თანამედროვე ეტაპზე( 8-9 ივლისი,2010). პაატა 

გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე 

და აკადემიკოს პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 105-ე 

წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. თბ.,2010. 

გვ.198-199 

 პაატა გუგუშვილის 

ნაშრომის-

„კაპიტალიზმის 

ეკონომისტი,2010, №3. გვ.23-24 

http://www.fundpatriarch.ge/files/demografia-doc_wxo4x51x.doc


წარმოშობა და 

განვითარება 

საქართველოსა და 

ამიერკავკასიაში“-

სათაურის 

წარმოშობის გამო 

 თვითმმართველობის 

კონსტიტუციური 

ეკონომიკა 

საქართველოში 

შრომები. IX ტომი.საქართველოს ეკონომიკურ 

მეცნიერებათა აკადემია.თბილისი,საგამომცემლო ფირმა 

„სიახლე“,2011. გვ. 95-110 

 გლობალიზაცია- 

უცოდნელი ცოდნა 

სოციალური ეკონომიკა, 2011,1(13). გვ.55-58 

 თბილისის 2010 წლის 

ბიუჯეტი. 

მონიტორინგის ანგარიში,თბილისი,2011. 78 გვ.თანაავტო 

რობით:მიხეილ ჯიბუტი, იაშა(იაკობ) მესხია,დავით 

ბასიაშვილი, ვლადიმერ პაპავა,მიხეილ თოქმაზიშვილი 

 ინფლაციისა და 

უმუშევრობის 

ურთიერთობის 

პარადოქსი 

საქართველოში 

ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს პროცესების 

მართვა.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია.თბილისი,15 

-16 აპრილი, 2011,საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი.ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი.გვ.23-

29 

 

 ფრიად სერიოზული 

და საჭირო ნაშრომი 

დასანანი ხარვეზებით 

ეკონომიკა და ბიზნესი,№4 2014,  გვ.185-193 

თანაავტორობით:ლეო ჩიქავა,  რევაზ გოგოხია, მიხეილ 

ჯიბუტი 

 დავიცვათ 

კონსტიტუცია 

გაყალბებისგან 

სოციალური ეკონომიკა, №4 2014,  გვ.154-

161თანაავტორობით:ნოდარ ნათაძე,პაატა 

კოღუაშვილი,მიხეილ ჯიბუტი 

 დავიცვათ 

კონსტიტუცია 

გაალბებისგან 

თბილისი,2014,115გვ.თანაავტორობით: ნოდარ ნათაძე,პაატა 

კოღუაშვილი,მამუკა გიორგაძე,თენგიზ 

დიხამინჯია,მიხეილ ჯიბუტი 

 საქართველოში 

არსებული 

სასურსათო 

უსაფრთხოების 

შემადგენელი 

ინსტიტუციური 

მექანიზმები და 

შესასაბამისი 

სახელმწიფო 

პოლიტიკა 

თბილისი,OXFAM,2014,87 გვ. 

 “ლარის ქართული უნივერსიტეტის პირველი სამეცნიერო კონფერენციის 



ისტორიისათვის“ მასალები. 21.10.2015. თბილისი: ქართული 

უნივერსიტეტი,2015.გვ.99-103. 

 

 მიწის მართვის 

სისტემის 

გაუმჯობესებისათვის 

აგრარული საქართველო, 2015, .№2გვ.5-8, თანაავტორობით: 

პაატა კოღუაშვილი, ანზორ მესხიშვილი, მიხეილ ჯიბუტი 

 კუპონის ეროვნულ 

ვალუტად გახდომისა 

და მისი ლარში 

დენომინაციის 

ისტორია 

ქართული უნივერსიტეტის შრომები, ტ.II, თბილისი : 

ქართული უნივერსიტეტი,2015,გვ.267-279 

 Партийный бюджет. „Business Time Georgia”- 2015.№1, Январь. стр. 45 

 საქართველო 2050: 

საქართველოს 

განვითარების 

სტრატეგია 

თბილისი, 2015,353 გვ, თანაავტორი,მთავარი რედაქტორი 

ზაქარია ქუცნაშვილი 

 საქართველოში  

ეკონომიკური 

განათლების რეფორმის 

შესახებ 

 

ახალი ეკონომისტი - №4, 2017 - გვ.60 – 76 

http://www.loi.ge/media/pdf/eko-4-2017.pdf 

 

 .თბილისის ურბანული 

კრიზისი ასახული 

„გენგეგმის“ქრონიკებში 

ბიზნესი და კანონმდებლობა - №4, 2017, გვ. 50 – 78. 

 http://b-k.ge/templates/Jordan/pdf/ 

04%202017-2.pdf 

 

 

http://b-k.ge/templates/Jordan/pdf/

