
№ სახელი/გვარი რაოდენობა
პუბლიკაციის სახე-

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

გამოქვეყნების ადგილი წელი

შრომების კრებული              ახალი ეპოქის 
დასაწყისი- საქართველოს დემოკრატიული 
რესპუბლიკა (1918-1921)

კავკასიის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2018

თეზისების კრებული რამდენიმე მოსაზრება 
თურქეთისა და ევროკავშირის მიმდინარე 
ურთიერთობების შესახებ 

საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი 
"დერგი ქარადენიზ"

2019

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

"ბედნიერების ეკონომიკა და 
კეთილდღეობის ალტერნატიული საზომები

2017

"მცირე და საშუალო ზომის საწარმოები 
გლობალიზაციის ბიზნეს გარემოში: E-
Commerce Adoption- ის მნიშვნელობა და 
გამოწვევები"

მე -2 საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია

2017

„აგრარული სექტორის სუბსიდირების 
მიზნები და ფორმები“

ჟურნ. ეკონომისტი,  №3, 2016

,,აგროსასურსათო სექტორის სუბსიდირების 
შესაძლო შედეგები და მეურნეობებისა და 
ბაზრის საპასუხო ქცევა“

ჟურნ. ეკონომიკა და ბიზნესი, №2, 2016

კონფერენცია                                        ,,Deep 
and Comprehensive Free Trade Agreement with 
EU: Changes in business strategies of 
Georgian companies”

6th International Academic Macro Thematic 
Conference: Spain

2018

კონფერენცია                                           ,,Price 
support for grapes and its implications in 
Georgia: micro level analysis”                       

IAABR/ Academic OASIS – Paris International 
Academic Conference

2016

კონფერენცია                        ,,Microeconomic 
impacts of agricultural subsidies in Georgia: case 
of grape growers”,

The Macrotheme International Conference 2015

კონფერენცია                                        ,,Effects 
of Government Subsidies on Grape Growers in 
Georgia”

9th Silk Road International Conference on 
Business, Economics, International Relations 
and Education,

2014

კვლევა                                        
საქართველოს ნარკოპოლიტიკის რეფორმის 
გენდერული გავლენის შეფასება 

2017

კვლევა                                                   
შრომის კანონმდებლობის რეფორმის 
გენდერული გავლენის შეფასება

2017

კვლევა                                     საქართველოს 
ნარკოპოლიტიკის რეფორმის რეგულირების 
გავლენის შეფასება

2017

კვლევა                                             ვაჭრობაში 
ანტიდემპინგური ღონისძიებების 
რეგულირების გავლენის შეფასება

2017

6შორენა კახიძე5

ხათუნა ბასილაშვილი 22

2ვანო ბენიძე3

კავკასიის ეკონომიკის სკოლა (აკადემიური პერსონალის კვლევითი აქტივობები)

2გურანდა ჭელიძე1

4 6თენგიზ თაქთაქიშვილი



სამეცნიერო პუბლიკაცია "სახელმწიფო 
ხარჯებისა და ფინანსური 
ანგარიშვალდებულების შეფასება - PEFA და 
საქართველოს მაჩვენებლები"

ჟურნალი ეკონომისტიN 4 2014

სამეცნიერო პუბლიკაცია             "ღია 
ბიუჯეტის ინდექსი და საქართველო"

ჟურნალი ეკონომისტიN 3 2014



“ქართული ენის ტაოური და იმერხეული 
დიალექტების თანხმოვანთა სისტემაში 
არსებული მსგავსება-განსხვავებანი”

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და 
ქართველოლოგიური სახლის ერთობლივი 
IV საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-
კლარჯეთი“, მოხსენებათა თეზისები

2016

სტატია                                                     
„ერთი მორფემის ფარგლებში გამოვლენილი 
ორწევრა თანხმოვანთკომპლექსები 
ქართული ენის ტაოურ დიალექტში“

სოხუმის უნივერსიტეტის ქართველური 
ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრომები 
„ფილოლოგიური პარალელები“

2015

სტატია                                                     
„იუსუფელის რაიონის სოფელ ოთხთას 
მიკროტოპონიმია“

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ონომასტიკური კრებული, 
ახალციხე

2014

სტატია                                                            „ჲ, 
ჴ, E, H, O ბგერების დისტრიბუცია 
ქართული ენის ტაოურ დიალექტში“

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის III 
საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-
კლარჯეთი“, მოხსენებათა თეზისები

2014

თემა                                                          
“ბგერათა შენაცვლება აზერბაიჯანელი და 
სომეხი სტუდენტების ქართულ 
მეტყველებაში”

საერთაშორისო კონფერენცია                       
„მეორე ენის სწავლა/სწავლება 
მულტილინგვური განათლების 
კონტექსტში“

2017

თემა:                                                     
„ქართული ენის ტაოური და იმერხეული 
დიალექტების თანხმოვანთა სისტემაში  
არსებული მსგავსება-განსხვავებანი“, 

IV საერთაშორისო კონფერენცია                                  
„ტაო-კლარჯეთი“

2016

თემა:                                                           
„ერთი მორფემის ფარგლებში გამოვლენილი 
ორწევრა თანხმოვანთკომპლექსები 
ქართული ენის ტაოურ დიალექტში“

მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა მე-8 
რესპუბლიკური კონფერენცია 

2015

თემა:                                                       
„იუსუფელის რაიონის სოფელ ოთხთას 
მიკროტოპონიმია“

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი/ რესპუბლიკური 
სამეცნიერო კონფერენცია ონომასტიკაში

2014

თემა:                                                                 
„ჲ, ჴ, E, H, O ბგერების დისტრიბუცია 
ქართული ენის ტაოურ დიალექტში“

III საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-
კლაჯრეთი“

2014

7 მარიამ ხარაიშვილი 1
Estimates of Potential Output and the Neutral 
Rate for the U.S. Economy.

Rania Al-Mashat, Et al. IMF Working Paper 2018

თარგმნა                                          
Government“, ინგლისურიდან ქართულ 
ენაზე

ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის
 დაფინანსებით, საქართველოს 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა

2017

თარგმნა Economics, Law, Politics

ინგლისურიდან ქართულ ენაზე, ფრიდრიხ 
ნაუმანის ფონდის  დაფინანსებით, 
საქართველოს უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა

2017

თარგმნა “Why I am not conservative”

ინგლისურიდან ქართულ ენაზე, ფრიდრიხ 
ნაუმანის ფონდის დაფინანსებით, 
საქართველოს უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა

2017

თარგმნა                                                       The 
Moral Element in Free Enterprise

ინგლისურიდან ქართულ ენაზე, ფრიდრიხ 
ნაუმანის ფონდის დაფინანსებით, 
საქართველოს უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა

2017

თარგმნა                                                       What 
Price a Planned Economy

ინგლისურიდან ქართულ ენაზე, ფრიდრიხ 
ნაუმანის ფონდის დაფინანსებით, 
საქართველოს უნივერსიტეტის 
გამომცემლობა

2017

აკაკი ცომაია 58

ხატია ჯანგავაძე 96



პუბლიკაცია                                       Georgian 
Economy –Exposure to Turkey Lower than 
Broadly Believed 

http://www.gt.ge/ 2018

პუბლიკაცია                                          Georgian 
Economy –Growth Gaining Momentum 

http://www.gt.ge/ 2018

პუბლიკაცია                                                
Georgian Economy –Empowering Private Sector 
to Drive Growth

http://www.gt.ge/ 2018

სტატია                                                             
Factor Models and Time-Varying Parameter 
Framework for Forecasting Exchange Rates and 
Inflation: A Survey

Journal of Economic Surveys, USA 2017

სტატია                                                       
Prevalence and Correlates of Alcohol 
Consumption During Pregnancy in Georgia: 
Evidence from a National Survey

Journal of Global Drug Policy and Practice, USA 2017

კვლევითი პუბლიკაცია სახელმწიფო 
დანახარჯების გავლენა ლარის რეალურ 
გაცვლით კურსზე

http://www.pbo.parliament.ge/ 2017

სტატია                                                     
Forecasting Exchange Rates: Factor Models Beat 
Random Walk in Emerging Countries

2016

სტატია                                         
ლარი/დოლარი გაცვლით კურსის 
პროგნოზები ფაქტორული ბაიეზიანური 
ვექტორული ავტორეგრესიის (FBVAR) 

ჟურნალი ეკონომიკა და ბიზნესი 2016

სტატია                                                        Binge 
Drinking in the Oldest Wine Country: Evidence 
from the Noncommunicable Disease Risk Factor 
Surveillance

Journal of Global Drug Policy and Practice, USA 2016

სტატია                                                   
Investigating Savings-Investment Gap in 
Georgia

ჟურნალი ეკონომისტი 2016

კვლევითი პუბლიკაცია         მოგების 
გადასახადის რეფორმა საქართველოში: 
გავლენის შეფასება სახელმწიფო ფინანსებზე 
და ძირითად მაკროეკონომიკურ 

http://www.pbo.parliament.ge/ 2016

კვლევითი პუბლიკაცია განმარტება 
მკროეკონომიკური პროგნოზირების 
მოდელის შესახებ

http://www.pbo.parliament.ge/ 2016

სტატია Inflation Dynamics in Georgia Munich Personal RePec Archive 2014

კვლევითი პუბლიკაცია საკრედიტო გაპის 
შეფასება საქართველოში

http://www.mof.ge/ 2014

კვლევითი პუბლიკაცია ფისკალური 
კონსოლიდაციის გავლენა ეკონომიკურ 
ზრდაზე

http://www.mof.ge/ 2014

კვლევითი პუბლიკაცია ფისკალური 
პოლიტიკის მიმართულების შეფასება 
საქართველოში

http://www.mof.ge/ 2014

სახელმძღვანელო პრეკალკულუსი კავკასიის უნივერსიტეტი 2015

სტატია                          ევოლუციური 
განტოლებების ავტომოდელური 
ამონახსნების აგების ერთი ალგორითმის 
შესახებ

კავკასიის უნივერსიტეტის სამეცნიერო 
შრომების კრებული

2017

ლაშა ქავთარაძე 169

ნუგზარ სხირტლაძე 410



სახელმძღვანელო                 სამეცნიერო 
გამოთვლები

კავკასიის უნივერსიტეტი 2017

ბაზრის განვითარების პერსპექტივები 
საქართველოში

IDFI Epublishing 2016

ნუგზარ სხირტლაძე 410



პუბლიკაცია                            ჯანდაცვის 
სისტემის რეფორმები აშშ-ში 
ინდივიდუალიზმი და უნივერსალიზმი.

ეკონომისტი, XIII 2017

პუბლიკაცია                                      
სამედიცინო ბაზარი: არსი, სპეციფიკა, 
სტიმულები

ეკონომიკა და ბიზნესი 2017

პუბლიკაცია                               არამომგებიანი 
საავადმყოფოების როლი ჯანდაცვის 
სისტემაში: მსოფლიო გამოცდილება და 
საქართველო

ეკონომიკა და ბიზნესი 2017

პუბლიკაცია                                      სიახლე 
საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში: 
საავადმყოფოების გლობალური ბიუჯეტით 
დაფინანსება

ეკონომიკა და ბიზნესი 2017

პუბლიკაცია                                           Effects 
of universal health insurance on health care 
utilization: Evidence from Georgia

Azerbaijan Medical Association Journal 2016

პუბლიკაცია მაღალტექნოლოგიური 
კარდიოლოგიის განვითარების პრობლემები 
და პერსპეტივები საქარველოში

ეკონომიკა და ბიზნესი 2016

პუბლიკაცია                                        
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისის 
ფინანსური უზრუნველყოფა საქართველოში

ეკონომიკა და ბიზნესი 2015

პუბლიკაცია                                
გადაუდებელი დაავადებების ფინანსური 
ხელმისაწვდომობა საქართველოში. 

ეკონომიკა და ბიზნესი 2015

პუბლიკაცია                                               
Access to Medicines within the State Health 
Insurance Program for Pension Age Population 
in Georgia (country)

HealthMED 2014

პუბლიკაცია                                          Pension 
systems in Southern Europe – Challenges and 
Opportunities

International Affairs and Global Strategy 2014

წიგნი                                                             
ჯანდაცვის სისტემა საქართველოს 
დემოკრატიულ რესპუბლიკაში   (1918-1921)

The health care system in the first Democratic 
Republic of Georgia (1918-1921)

2018

წიგნი                                                     
ჯანდაცვის სოციოლოგია                                 

თბილისი: ჯანდაცვისა და დაზღვევის 
ცენტრი

2017

წიგნი                                                
სადაზღვევო საქმის საფუძვლები

თბილისი: ჯანდაცვისა და დაზღვევის 
ცენტრი

2017

წიგნი ჯანდაცვის პოლიტიკა
თბილისი: ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გამომცემლობა

2016

შრომების კრებული               შეზღუდული 
კონკურენცია ჯანდაცვის ბაზარზე: 
გადაწყვეტის გზები

I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
"კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე 
ტენდენციები, გამოწვევები" 

2017



შრომების კრებული უნივერსალური 
ჯანდაცვის მსოფლიო გამოცდილება და 
საქართველოს რეფორმები

II საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის“გლობალიზაციის 
გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში”

2017

უნივერსალური ჯანდაცვა საქართველოში: 
მიღწევები და გამოწვევები

V საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენციის „სივრცე, საზოგადოება, 
პოლიტიკა - მდგრადი განვითარების 
რეგიონული ასპექტები“

2017

ჯანდაცვის დაფინანსების პოლიტიკა 
სამხრეთ კავკასიის რეგიონში: შედარებითი 
ანალიზი, შეფასება.

II საერთაშორისო კონფერენციის 
,,პოლიტიკა კავკასიის გარშემო

2017

სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის 
მოდელი – ჯანდაცვის ინოვაციური 
მექანიზმი

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 
„ინოვაციური ეკონომიკა და მისი 
ფორმირების პრობლემები 
პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში“ შრომების 

2016

სამედიცინო ტურიზმი და საქართველო: 
პრობლემების სპეციფიკა და 
რეკომენდაციები

I საერთაშორისო კონფერენციის 
“სამედიცინო ტურიზმი: პოლიტიკური, 
სოციალურ-ეკონომიკური, 
საგანმანათლებლო და სამედიცინო 

2016

შრომების კრებული              ადამიანის 
ჯანმრთელობა - ეკონომიკური ზრდის 
საფუძველი (საქართველოს მაგალითზე).

I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 
„გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა 
და ბიზნესში“ 

2016

შრომების კრებული                 ფინანსური 
რისკების დაზღვევის ტენდენციები 
საქართველოში.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 
„ეროვნული მდგრადი განვითარების 
აქტუალური საკითხები“ 

2015

შრომების კრებული             საყოველთაო 
ჯანდაცვის პროგრამით კმაყოფილების 
შეფასება.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 
„ეროვნული მდგრადი განვითარების 
აქტუალური საკითხები“ 

2015

არაკომერციული საავადმყოფოების 
ევროპული გამოცდილება და მისი 
განვითარების პერსპექტივები 
საქართველოში. 

საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული 
კონფერენცია “ევროპული ღირებულებები 
და იდენტობა“

2014

მასალების კრებული რეგულირებადი 
კონკურენტული სადაზღვევო მოდელის 
ევროპული გამოცდილება და საქართველოს 
რეფორმები.

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 
„ეკონომიკისა და ეკონომიკური 
მეცნიერების განვითარების აქტუალური 
პრობლემები“ 

2014

ქირურგიული ჩარევის შესახებ 
ინფორმირებული თანხმობა.

რეფერირებადი ჟურნალი ჯანდაცვის 
პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, No 
3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის 
ცენტრი

2017

„უხილავი ხელის“ მეტაფორა და ადამ სმითი
რეფერირებადი ჟურნალი სემიოტიკა, XIV. 
სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი

2014

პალიატიური ზრუნვის პრობლემები 
საქართველოში თბილისის ფერიცვალების 
დედათა მონასტრის მოწყალების სახლის 
მაგალითზე.

რეფერირებადი ჟურნალი ჯანდაცვის 
პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, No 
3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის 
ცენტრი, 

2017

პირველადი ჯანდაცვის ექთნების როლი 
გულის უკმარისობის პაციენტების 
ინფორმირებულობის ამაღლებაში. 

რეფერირებადი ჟურნალი ჯანდაცვის 
პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, N 
3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის 
ცენტრი

2017

ჰომეოპათიის განვითარება საქართველოში: 
პრობლემები და პერსპექტივები.

რეფერირებადი ჟურნალი ჯანდაცვის 
პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, N 
3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის 
ცენტრი. 

2017
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ქალთა კვლევა ქორწინებასა და მასზე 
მოქმედ სტრეს-ფაქტორებზე. 

რეფერირებადი ჟურნალი ჯანდაცვის 
პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია N 3. 
ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის 
ცენტრი

2017

ქორწინება და მასზე  მოქმედი სტრეს-
ფაქტორები

რეფერირებადი ჟურნალი ჯანდაცვის 
პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, N 
3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის 
ცენტრი

2017

მართლმადიდებელი მრევლის 
დამოკიდებულებება ევთანაზიის  მიმართ.

რეფერირებადი ჟურნალი ჯანდაცვის 
პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, N 
3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის 
ცენტრი

2017

მართული კონკურენცია ჯანდაცვაში და 
საქართველოს რეფორმები

რეფერირებადი ჟურნალი ინფორმაციის 
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი

2016

სამედიცინო ორგანიზაციების 
მესაკუთრეობის ფორმები, მსოფლიო 
პრაქტიკა და საქართველო

რეფერირებადი ჟურნალი ინფორმაციის 
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 
(IDFI).

2016

ხანგრძლივი სამედიცინო მომსახურების 
(შინმოვლის) განვითარების პრობლემები 
საქართველოში.

რეფერირებადი ჟურნალი ინფორმაციის 
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი

2016

არის თუ არა სამედიცინო ბაზარი 
ჩვეულებრივი ბაზარი?

რეფერირებადი ჟურნალი ინფორმაციის 
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი 

2016

ჯანდაცვის ხარჯების შეკავების მექანიზმები 
და საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა.

რეფერირებადი ჟურნალი ინფორმაციის 
თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი

2016

პუბლიკაცია                         საყოველთაო 
ჯანდაცვის პროგრამის ცვლილებები და 
მასში კერძო სამედიცინო დაზღვევის როლი

ლიბერალი 2016

პუბლიკაცია                                    მსგავსი 
დიაგნოზების ჯგუფებით (DRG) 
დაფინანსების მეთოდი და საქართველო.

ლიბერალი 2016

პუბლიკაცია                             საქართველოში 
საავადმყოფოს გლობალური ბიუჯეტით 
დაფინანსება ეგეგმება. 

ლიბერალი 2016

პუბლიკაცია მაღალტექნოლოგიური 
კარდიოლოგიის განვითარება დადებითად 
აისახება ქვეყნის დემოგრაფიულ 
მდგომარეობაზე და ეკონომიკის ზრდაზე.

რეზონანსი 2016

პუბლიკაცია                             პირველადი 
ჯანდაცვა სისტემის საძირკველია

ლიბერალი 2015

პუბლიკაცია                         სახელმწიფო-
კერძო პარტნიორობის მოდელი ჯანდაცვის 
სექტორში

ლიბერალი 2015

პუბლიკაცია                              ხანდაზმულთა 
შინმოვლა

Forbes Georgia 2015

პუბლიკაცია                         მოვალეობასა და 
უფლებას შორის ბალანსი – დასავლეთი და 
აღმოსავლეთი.

ტაბულა 2014

პუბლიკაცია                    უნივერსალიზმი და 
სელექტივიზმი – ჯანდაცვის ორი მიდგომა 
და საქართველო.

ლიბერალი 2014
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ბრალდების სამეტყველო აქტები 
პოლიტიკურ დისკუსიაში

2016

პუბლიკაცია                                        “Jokes 
About thieves-in-law in post-Soviet Georgia”

2018

პუბლიკაცია                                            “Rule of 
law and Thieves-in-law in post-Soviet Georgia” 

2018

საკონფერენციო ნაშრომი: „ფინანსური 
სამყარო და საქართველოს ცენტრალური 
ბანკის რეფორმები 1919–1921 წლებში“

კავკასიის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია

2018

საკონფერენციო ნაშრომი: „კაპიტალის 
ბაზრის განვითარების ძირითადი 
ტენდენციები“;

SBA–ის სამეცნიერო–პრაქტიკული 
კკონფერენციის 2018 წლის ნაშრომების 
კრებული

2018

საკონკურსო ნაშრომი: „საქართველოს 
საგადახდო ბაზრის განვითარების 
ძირითადი ტენდენციები“;

კავკასიის უნივერსიტეტი, 2017 წლის 
სამეცნიერო შრომების კრებული.

2017

საკონფერენციო ნაშრომი: “ელექტრონული 
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