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ჟურნალი ,,გული გონიერი’’ 2016

სტატია:                       ქრისტიანული ეპოქის 
ფასეულობები და თანამედროვეობა 
ისტორიულ კონტექსტში (საქართველო, 
ევროპა) 

ჟურნალი ,,გული გონიერი’’ 2016

შრომების კრებული              საქართველოს 
დემოკრატიულ რესპუბლიკაში სომეხთა 
ეროვნული საბჭოს მოღვაწეობის 
ისტორიიდან

საქართველოს დამოუკიდებლობის 100 
წლისთავისადმი მიძღვნილი კავკასიის 
უნივერსიტეტის შრომები

2018

სტატია                        განათლების სისტემა 
და ენობრივი პოლიტიკა საქართველოს 
დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (1918-1921 
წ.წ.)

სამეცნიერო შრომების კრებული, კავკასიის 
უნივერსიტეტი

2018

სტატია                           ენობრივი პოლიტიკა 
ლიტვაში: გამოცდილება და პერსპექტივა

სამეცნიერო ტერმინოლოგია, თსუ 2018

სტატია                                        ენის 
მოდელირების თანამედროვე მდგომარეობა, 
პრობლემები, პერსპექტივა

სამეცნიერო შრომების კრებული, კავკასიის 
უნივერსიტეტი

2017

სტატია                       სემანტემა „კოსმოსი“ 
ლიტვურსა და ქართულში ეკონომიკური 
ლინგვისტიკის კონტექსტში 

სამეცნიერო პერიოდული ჟურნალი „სემიოტიკა“, 2016

“GEM 2014 საქართველოს შესახებ 
ნაციონლური ანგარიში”

გლობალური მეწარმეობის მონიტორინგის შეხვედრა 
"Tecnologico de Monterrey"

2015

"ზედამხედველების ნდობა მათ 
ქვექვემდებარებაში: ნდობისა და სანდოობის 
ძიებას"

მენეჯმენის აკადემიის 76 წლიური შეხვედრა. 2016

"დაპირებული და შემოწირული 
შემოწირულობები: ფსიქოლოგიური 
ხელშეკრულების ზედამხედველების 
პერსპექტივა

ევროპული ასოციაცია სამუშაო და ორგანიზაციული 
ფსიქოლოგია.

2017

დამსაქმებელთა თანამშრომელი 
ურთიერთობები: ახალი მიდგომები LMX და 
ფსიქოლოგიური კონტრაქტების კვლევა

2018

წიგნის თავი მეწარმეობა გარდამავალ 
ეკონომიკაში

საზოგადოებები და პოლიტიკური ბრძანებები 
გარდამავალ პერიოდში. Springer, Cham 

2017

კონფერენცია                         "ღრმა და 
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის 
შესახებ შეთანხმება ევროკავშირთან: 
ცვლილებები ქართულ კომპანიების ბიზნეს 

მე -6 საერთაშორისო აკადემიური მაკრო თემატური 
კონფერენცია

2018

კონფერენცია               "საქართველოში 
ყურძნის ფასის მხარდაჭერა და მისი 
გავლენა საქართველოში: მიკრო-დონის 
ანალიზი"

IAABR/ Academic OASIS – პარიზის საერთაშორისო 
აკადემიური კონფერენცია

2016

3

7

14 მარიამ მანჯგალაძე 4

ეკა კვაჭანტირაძე

15

13

პაატა ბრეკაშვილი



კონფერენცია               "სოფლის მეურნეობის 
სუბსიდიების მიკროეკონომიკური 
ზემოქმედება საქართველოში: ყურძნის 
მწარმოებლების საქმე"

მარკოთემატური საერთაშორისო კონფერენცია 2015

"სასოფლო-სამეურნეო სექტორის 
სუბსიდიების მიზნები და ფორმები"

 ჟურნალი ეკონომისტი 2016

"სასოფლო-სამეურნეო სექტორის შესაძლო 
სუბსიდიების შესაძლო შედეგები და 
ფერმერების და ბაზრის რეაგირება",

ჟურნალი ეკონომიკა და ბიზნესი 2017

კონფერენცია                  "სოფლის 
მეურნეობის სუბსიდიების 
მიკროეკონომიკური ზემოქმედება 
საქართველოში: ყურძნის მწარმოებლების 

მარკოთემატური საერთაშორისო კონფერენცია 2015

კონფერენცია              "მთავრობა 
სუბსიდიების ეფექტი საქართველოში 
ყურძნის მწარმოებლებზე"

მე -9 აბრეშუმის გზის საერთაშორისო კონფერენცია 
ბიზნესის, ეკონომიკის, საერთაშორისო 
ურთიერთობებისა და განათლების შესახებ.

2014

წიგნის თავი:                სამეწარმეო 
განძრახვბი და ინიციატივები 
საქართველოში

Springer. 2017

კონფერენცია -  უწყვეტი ბიზნესის 
მენეჯმენტი მცირე და საშუალო 
საწარმოების კონტექსტში, ემპირიული 
გამოძიება გერმანიის ფირმების სოციალური 

დაშვებულია 22 წლიურ ინტერდისციპლინარულ 
კონფერენციაზე მეწარმეობის, ინოვაციების და მცირე 
და საშუალო ბიზნესის შესახებ  University of 
Hohenheim / Stuttgart Media University. 

2018

სტატია                                  “Discussion of the 
Economic Activity and Economic Apathy in the 
Public by Means of the Mathematical Apparatus 
of Scattering Curves”

Caucasus University Annual Scientific Journal 2015

სტატია                               “Use of Scattering 
Curves when Assessing Social Aid to be 
Provided by State to Poor Population Groups”, 

Caucasus University Annual Scientific Journal 2015

წიგნი                                        Editor and project 
director of official Georgian translation of P. 
Kotler and G. Armstrong book “Principles of 
Marketing”, 2nd edition. 

the Georgian translation 2015

Case Study “Successful Brand with 120 Year 
History – Company IDS Borjomi Georgia”, 

the Georgian translation 2015

Case Study “Caucasus University – What is the 
link between the International Association of 
University Presidents and Caucasus University?”

the Georgian translation 2015

Assessment of Competitive Ability of Education 
Institutions and its Visualization”

Caucasus University Annual Scientific Journal 2014

ვაჭრობის ხელშეწყობა და ბიზნესი 
გარემოსდაცვითი საქმიანობის პანელი 
ევროპისა და ევრაზიის რეგიონალური 
ეკონომიკური ზრდის კონფერენციაზე

სკოპია, მაკედონია 2018

ვაჭრობის ხელშეწყობა და საქმიანობა 
გარემოსდაცვით საქმიანობაში  ევროპისა და 
ევრაზიის რეგიონალური ეკონომიკური 
ზრდის კონფერენციაზე

სკოპია, მაკედონია 2018

7

817 ბორის ლეჟავა

16 თენგიზ თაქთაქიშვილი 



სამეწარმეო განვითარებასთან 
დაკავშირებული პრობლემები და 
იმპერიმენტები საქართველოში

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი 2015

ფინანსური სექტორის განვითარება და მისი 
გავლენა საქართველოს ეკონომიკური 
ზრდის შესახებ

მე -11 საერთაშორისო აბრეშუმის გზის კონფერენცია: 
ინოვაციები ბიზნესში, განათლებასა და 
მეცნიერებაში, შავი ზღვის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი

2016

საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობები და 
აშშ-ს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები "

ამერიკული კვლევების მე -11 საერთაშორისო 
კვლევითი კონფერენცია; შავი ზღვის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი

2018

წარსულის ქართველური ენათმეცნიერების 
კულტურა

მწიგნობარი 2018

ინგლისური სინტაქსი, 1000 წინადადება 
(დამატებითი სახელმძღვანელო წიგნი 
ქართულ და ინგლისურ ენებზე),

2014

სტატია                                                  ეზრა 
პაუნდი - ჩინური პოეზიის მთარგმნელი 

ელექტრონული, ორენოვანი რეფერირებადი 
სამეცნიერო ჟურნალი; თბილისის სახელმიწიფო 
უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტი

2018

სტატია                              ეზრა პაუნდის 
იმაჟისტური პოეზიის ქართული 
თარგმანები 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
სამეცნიერო შრომები 

2018

სტატია                                                    Data-
based Startup Profile Analysis in the European 
Smart
Specialization Strategy: A Text Mining Approach

European Integration Studies 2019

სტატია                                                  Why are 
social media and public cloud computing 
unimportant to small firms? An empirical 
investigation of the factors influencing their 

TwentySeventh European Conference on Information 
Systems (ECIS2019), StockholmUppsala, Sweden

2019

სტატია                                           Frenemies’ 
of innovation: The role of coopetition in service
innovation in Nigeria

2019

სტატია                                             Detecting 
trends in startup entrepreneurial activities using 
text
mining

Fortieth International Conference on Information 
Systems, Munich 2019

2019

სტატია                                              Mapping 
the wave of industry digitalization by co-word 
analysis

2019

2

3

21 ლევან ბჟალავა 5

ხათუნა ბასილაშვილი 220

19 თეა კბილცეცხლაშვილი

დავით წიკლაური18



№ სახელი/გვარი რაოდენობა
პუბლიკაციის სახე-

თეზისი/კონფერენცია/ვორკშოპი 
სახელმძღვანელო/სტატია და ა.შ.

გამოქვეყნების ადგილი წელი

1 დავით თუთბერიძე 1

სტატია                                                             
Macroeconomic Forecasting Using Bayesian 
Vector Autoregressive
Approach

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. 
Economics.

2017

სტატია                                                                      
რომი, ბიზანტია და საიმპერიო 
თავდაცვითი სისტემა

საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი 2017

სტატია                                                                   
ბიზანტიის "ქრისტიანული გეოპოლიტიკა" 
ქართლის მაგალითი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე რეცენზირებადი 
ბილინგვური ელექტრონული ჟურნალი "სპეკალი"

2016

სტატია                                                         
ევრაზიული სტეპები გვიანანტიკურ ხანაში 

თსუ საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტის და თსუ 
მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტის ახალგაზრდა 
ისტორიკოსთა შრომები

2016

ტრენინგი                                      Active 
Learning Methods and Entrepreneural skills”

Kazimieras Simonavicius University - Lithuania 2016

ტრენინგი                                         Creative 
teaching methods in entrepreneurship education
Junior Achievement 

Estonia 2015

ტრენინგი:  ტექნოლოგიის ტრანსფერი, 
კომერციალიზაცია

Masaryk University, ჩეხეთი 2018

ვორქშოპების სერია:  “Using the case method 
for research and teaching:
developing and writing cases in public 
administration and public policy”

Eastern Washington University და საქართველოს 
უნივერსიტეტი

2014

სტატია                                                                                    
Financial sector analysis in the cluster theory 
context (Georgian case)

Technology audit and production research 2017

სტატია                                                                      
“Georgian Financial Cluster”

Georgian Economics 2016

სტატია                                                                         
“When Do we have To sell the Business”

Forbes 2016

სტატია                                                                   
Motives and Attitudes for Saving Behavior 
among Young Georgians

Economics and Sociology 2015

სტატია                                                                             
Types of saving behaviours of young residents of 
Georgia on the example on of
Tbilisi inhabitants

journal of AGROBUSINESS AND RURAL 
DEVELOPMENT.

2014

სტატია                                                                       
Economic Growth and Social Welfare

Forbes 2014

სტატია                                                                         
“Gender Asymmetry”, cases for MPA

Ilia State University publication 2014

სტატია                                                                
Women in Economics

Forbes 2014

ემილ ავდალიანი

8ლარისა პატარაია

რუსუდან ჩაჩანიძე 4

2 3

4

3

კავკასიის ბიზნესის სკოლა (მოწვეული პერსონალის კვლევითი აქტივობები)



მონოგრაფია                                                             
კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობის სახელმძღვანელო 
საშუალო კომპანიებისთვის

2018

სტატია                                     
ურთიერთკავშირის დამყარება,GRI 
სახელმძღვანელო მითითებები და გაეროს 
გლობალური შეთანხმების "ანგარიში 

2019

6 ლილი ბიბილეიშვილი 1 “Education, Economics, Labor Market And HR” HR Club Armenia 2014

Information System For Supporting Business 
Processes  Of Multimodal Freight Forwarding  

Rome, Italy University of Washington 2018

CONSTRUCTION OF UNIFIED MODELS FOR 
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