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ნოდარ ჭითანავას სამეცნიერო შრომების სია 

N სამეცნიერო შრომების 
დასახელება 

 

გამომცემლობა, ჟურნალი 
(დასახელება, 

ნომერი, წელი) 
ან საავტორო 

მოწმობის 
ნომერი

ნაბეჭდი 
ფურ-

ცლების 
ან 

გვერდების 
რაოდენობა 

ავტორი/თანაავტორები 

1 2 3 4 5 
1. მონოგრაფია. ეკონომიკური 

რეფორმა და ტექნიკური 
პროგრესი მშენებლობაში. 

"საქართველო", 1971 131 გვ. ნ.ჭითანავა 

2. სოფლის მეურნეობა. თბილისი, 1976 წ.   45 გვ. ნ.ჭითანავა 

3. საქართველოს სოფლის 
მეურნეობა მეათე ხუთწლედში

გამომც. "ცოდნა", თბილისი, 
1976 წ. 

31 გვ. ნ.ჭითანავა 

4. საქართველოს სსრ 
სამეურნეობათაშორისო 
კოოპერაციისა და 
აგროსამრეწველო ინტეგრაციის 
ბაზაზე სოფლის მეურნეობის 
სპეციალიზაციისა და 
კონცენტრაციის მდგომარეობა და 
განვითარების პერსპექტივები

საბჭოთა კავშირის 
სასოფლო-სამეურნეო 
აკადემიის სამეცნიერო-
საწარმოო სესიის მასალები 
ამიერკავკასიის 
რესპუბლიკებში 
სამეურნეობათაშორისო 
ინტეგრაციის ბაზაზე 
სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების 
სპეციალიზაციისა და 
კონცენტრაციის 
განვითარების 
პრობლემებზე. კრებული. 
ერევანი. 1977  წ. 
 

 
 
 
 
  23 გვ. 

ნ.ჭითანავა 

5. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
სპეციალიზაცია-კონცენტრაციის 
გაღრმავება და მართვის 
სტრუქტურის სრულყოფა

ჟურნალი "ეკონომისტი", N4, 
1978 წ. 

  7 გვ. ნ.ჭითანავა 

6. სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციის დამზადების 
სისტემის შემდგომი სრულყოფის 
შესახებ 

ჟურნალი "საქართველოს 
სოფლის მეურნეობა" N10, 
1978 წ. 

  8 გვ. ნ.ჭითანავა 

7. აგრარულ-სამრეწველო-სავაჭრო 
გაერთიანება 

ჟურნალი "საქართველოს 
სოფლის მეურნეობა", N7, 
1978  წ. 

  7 გვ. ნ.ჭითანავა 

8. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
მართვის სრულყოფის საკითხები 

"კომუნისტი", 1978  წ. 26 
ოქტომბერი 

ნ.ჭითანავა 
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9. მოხსენება საკავშირო სამეცნიერო-
პრაქტიკულ სესიაზე ქვეყანაში 
მეჩაიეობის შემდგომი 
განვითარებისა და ჩაის 
პროდუქციის ხარისხის 
ამაღლების შესახებ

ჟურნალი "სუბტროპიკული 
კულტურები". N2-3, 1978 წ. 
 

 14 გვ. ნ.ჭითანავა 

10. მოხსენება სამეცნიერო-საწარმოო 
კონფერენციაზე. ზონალური 
სამეცნიერო-საწარმოო 
კონფერენციის მასალები სკკპ ცკ 
ივლისის (1978 წ.) პლენუმის 
გადაწყვეტილებათა შუქზე 
საქართველოს სსრ, აზერბაიჯანის 
სსრ და სომხეთის სსრ 
სამეურნეობათაშორისო 
კოოპერაციისა და 
აგროსამრეწველო ინტეგრაციის 
ბაზაზე სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების სპეციალიზაციისა და 
კონცენტრაციის საკითხები 

თბილისი, 1979  წ.   18 გვ. ნ.ჭითანავა 

11. სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
მართვის მექანიზმის სრულყოფა

ჟურნალი "საქართველოს 
სოფლის მეურნეობა", N4, 
1979  წ. 
 

  9 გვ. ნ.ჭითანავა 

12. მონოგრაფია. სასოფლო-
სამეურნეო წარმოების 
ორგანიზაციისა და მართვის 
სრულყოფის საკითხები.

თბილისი, 1980  წ.  190 გვ. ნ.ჭითანავა 

13. Совершенствование управления 
районного звена сельско-
хозяйственного производства

Тбилиси, 1982   58 стр. ნ.ჭითანავა 

14.  Среднее звено  управления 
сельского хозяйства

Тбилиси, 1982 г. 55 стр. ნ.ჭითანავა 

15. Продовольсвенная программа и 
вопросы развития пищевой 
промышленности

Тбилиси, 1982 г. 54 стр. ნ.ჭითანავა 

16. Монография  «Проблемы 
совершенствования управления 
АПК ГССР 

Тбилиси, 1984 г.
 

362 გვ. ნ.ჭითანავა 

17. ეკონომიკური და სოციალური 
პრობლემები, რომელთა სიმძაფრე 
რევოლუციური გარდატეხის 
ტოლფარდია, ჩვენი 
გადასაჭრელია

თბ., 1990  წ. 42 გვ. ნ.ჭითანავა 

18. პოლიტიკურად და 
ეკონომიკურად ძლიერი 
საქართველოსათვის

თბ., 1990  წ. 
 

31 გვ. ნ.ჭითანავა 

19. ამოცანა-ურთულესი, 
პასუხისმგებლობა საგანგებო!

თბ., 1990 წ. 51 გვ. ნ.ჭითანავა 
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20. სოფლის მეურნეობის 
დარგობრივი სტრუქტურის 
შეცვლის აუცილებლობა საბაზრო 
ეკონომიკაზე გადასვლის 
პერიოდში 

ჟურნალი "ეკონომიკა" 8-9, 
1992  წ. 
 

8 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

21. მონოგრაფია. "საბაზრო ეკონომიკა 
და აგროსამრეწველო კომპლექსის 
განვითარების პრობლემები" 

თბ., "საქართველო", 1993 წ. 226 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

22. მართვის ორგანიზაციის 
ზოგიერთი თავისებურება 
საბაზრო ეკონომიკაზე 
გადასვლის პერიოდში 

ჟურნალი "ეკონომიკა", N10-
11, 1993 წ. 
 

10 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

23. საქართველოს ეკონომიკის 
დღევანდელი მდგომარეობისა და 
ეკონომიკური კრიზისის 
დაძლევის შესახებ 

ჟურნალი "პოლიტიკა" N 10-
11, 1993 წ. 

4 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

24. ეკონომიკის კრიზისიდან 
გამოსვლის ზოგიერთი საკითხი. 
არის გზა ხსნისა? 

ჟურნალი "ჟურნალისტი", N 
2, 1993 წ. 
 

3 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

25. მონოგრაფია. საბაზრო 
ეკონომიკის ფორმირების 
ორგანიზაციული პრობლემები 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირების 
ორგანიზაციული 
პრობლემები 

186 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

26. ერთიან ქართულ პოზიციაზე გაზეთი "საქართველოს 
რესპუბლიკა" 1993 წლის 25 
მარტი. 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

27. რამდენად სწორია ამჟამინდელი 
ეკონომიკური პოლიტიკა 

გაზეთი "საქართველოს 
რესპუბლიკა". 1993 წლის 
27,28,29 ივლისი. 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

28. ქვეყანას სჭირდება ახალი 
ეკონომიკური პოლიტიკა 

გაზეთი "საქართველოს 
რესპუბლიკა". 1993 წ. 10 
აგვისტო. 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

29. ეკონომიკური მეცნიერების 
განვითარების ძირითადი 
ამოცანები თანამედროვე ეტაპზე 

ჟურნალი "ეკონომიკა" 1994 წ. 
N1-3. 

7 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

30. საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლას 
რეგულირება სჭირდება 

გაზეთი "ხიდი", 1994 წ. 20 
აპრილი. 
 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

31. ეკონომისტები განზე ვერ 
დადგებიან 

გაზეთი "საქართველოს 
რესპუბლიკა", 1994 წ. 19 
აგვისტო. 
 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

32. მონოგრაფია, საბაზრო 
ეკონომიკის რეგულირება 
(ორგანიზაციული პრობლემები) I 
ნაწილი 

თბ. 1995 წ. 
 

157 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

33. გვჭირდება საბაზრო ეკონომიკის 
ეროვნული მოდელი 

გაზეთი "საქართველოს 
რესპუბლიკა", 1995 წ. 13 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
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აპრილი. 
 

34. ვფიქრობთ, საჭიროა კონსილიუმი გაზეთი "ბანკი", 1995 წ. N18 
ივლისი. 

 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

35. გვჭირდება სოციალურ 
პრობლემებზე ორიენტირებული 
ეკონომიკა 

გაზეთი "საქართველოს 
რესპუბლიკა", 1995 წ. 2 და 3 
აგვისტო. 

 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

36. მონოგრაფია შერეული, 
მრავალწყობიანი, სოციალურად 
ორიენტირებული ეკონომიკა 

თბ., 1996. 37 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

37. შერეული მრავალწყობიანი, 
სოციალურად ორიენტირებული 
ეკონომიკა-საქართველოს 
მოდელი 

გაზეთი "განათლება, 
მეცნიერება, ბიზნესი", 1996, 
3 მარტი. 
 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

38. სახელმწიფო თუ კერძო? ორივე 
ერთად 

გაზეთი "საქართველოს 
რესპუბლიკა", 1996 9 მარტი. 
 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

39. დედით სოციალისტური,  მამით 
კაპიტალისტური, 
გვარიშვილობით  ქართული 
საბაზრო  ეკონომიკა 

გაზეთი "საქართველოს 
რესპუბლიკა", 1996. 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

40. კავკასიის  ეკონომიკური  სივრცე -
ობიექტური  რეალობა. 

გაზეთი "სვობოდნაია 
გრუზია", 2 აპრილი, 1996 წ. 
 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

41. საქართველოს ეკონომიკური 
სტრატეგიის ფორმირების 
თეორიისა და ორგანიზაციის 
პრობლემები. 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირების და 
ფუნქციონირების 
პრობლემები 
საქართველოში. 
ეკონომიკური და 
სოციალური პრობლემების 
სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტის შრომების 
კრებული. I ტომი, თბ., 1996 

25 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

42. აგრარული რეფორმა და 
მეურნეობრიობის 
ინდივიდუალური ფორმები 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირების და 
ფუნქციონირების 
პრობლემები საქართველოში 
ეკონომიკური და 
სოციალური პრობლემების 
სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტის შრომების 
კრებული. ტომი I. თბ., 1996 
წ. 

11 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

43. ამიერკავკასიის რეგიონის 
ეკონომიკური განვითარების 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირების და 

14  გვ. ნ.ჭითანავა 
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ტენდენციები, თავისებურებანი, 
პერსპექტივა 

ფუნქციონირების 
პრობლემები 
საქართველოში, 
ეკონომიკური და 
სოციალური პრობლემების 
სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტის შრომების 
კრებული ტომი I, თბ., 1996 

44. რეგიონის ეკონომიკური და 
სოციალური განვითარების 
პროგრამის ფორმირების 
მეთოდოლოგიისა და 
ორგანიზაციის საკითხები 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირების და 
ფუნქციონირების 
პრობლემები 
საქართველოში, 
ეკონომიკური და 
სოციალური პრობლემების 
სამეცნიერო-კვლევითი 
ინსტიტუტის შრომების 
კრებული I, თბ., 1996 

11 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

45. საქართველოს ეკონომიკა XXI 
საუკუნის კარიბჭესთან 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირებისა და 
ფუნქციონირების 
პრობლემები 
საქართველოში, კრებული II. 
თბ., 1997. 
 

22  გვ. ნ.ჭითანავა 
 

46. სამრეწველო პოლიტიკის 
ფორმირების თეორიისა და 
ორგანიზაციის საკითხები 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირებისა და 
ფუნქციონირების 
პრობლემები 
საქართველოში, კრებული II, 
თბ., 1997. 
 

46 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

47. მსხვილი სამეურნეო 
სტრუქტურების როლი 
ინტეგრაციულ პროცესებში 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირებისა და 
ფუნქციონირების 
პრობლემები 
საქართველოში. კრებული II. 
თბ., 1997. 
 

28 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

48. საქართველოს მრეწველობაში 
მსხვილი სამეურნეო 
სტრუქტურების ფორმირების 
საკითხისათვის 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირებისა და 
ფუნქციონირების 
პრობლემები 
საქართველოში, კრებული II, 
თბ., 1997. 
 

25 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

49. მონოგრაფია. გარდამავალი 
პერიოდის სოციალურ-

1997 წ. 
 

342 გვ. ნ.ჭითანავა 
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ეკონომიკური პრობლემები 
50. სახელმწიფოს სოციალურ-

ეკონომიკური პოლიტიკა და 
პრივატიზაციის კონცეპტუალური 
და მეთოდოლოგიური ასპექტები 

ჟურნალი "ეკონომიკა", 10-12, 
1998 წ. 
 

12 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

51. მონოგრაფია "გარდამავალი 
პერიოდის სოციალურ-
ეკონომიკური პრობლემები", 
ნაწილი II 

თბ., 1999 წ. 
 

315 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

52. ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი 
რეგულირების შესახებ 
(თეორიულ-მეთოდოლოგიური 
მიდგომა) 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირებისა და 
ფუნქციონირების 
პრობლემები 
საქართველოში. შრომების 
კრებული IV, თბ., 1999 წ. 
 

19 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

53. ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი 
რეგულირების გაძლიერების 
აუცილებლობა და სახელმწიფოს 
ეკონომიკური პოლიტიკის 
ჩამოყალიბების თეორიულ-
მეთოდოლოგიური საკითხები 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირებისა და 
ფუნქციონირების 
პრობლემები 
საქართველოში. შრომების 
კრებული IV, თბ., 1999 წ. 
 

39 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

54. მცირე საწარმოებისა და მსხვილი 
სამეურნეო სტრუქტურების 
ურთიერთმოქმედების 
დიალექტიკა და სახელმწიფოს 
ეკონომიკური როლის ზოგიერთი 
საკითხი 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირებისა და 
ფუნქციონირების 
პრობლემები 
საქართველოში. შრომები 
კრებული, IV, თბ., 1999 წ. 
 

14 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

55. სახელმწიფოს აგრარული 
პოლიტიკა და აგროსამრეწველო 
კომპლექსის განვითარების 
პრობლემები 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირებისა და 
ფუნქციონირების 
პრობლემები 
საქართველოში. შრომების 
კრებული, IV, თბ., 1999 წ. 
 

24 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

56. სახელმწიფო სამრეწველო 
პოლიტიკის ჩამოყალიბების 
პრინციპები და ძირითადი 
მიმართულებები (თეორიულ-
მეთოდოლოგიური მიდგომა) 

ჟურნალი "ეკონომიკა",  6-7. 
1999 წ. 
 

8 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

57. გარდამავალ პერიოდში 
სახელმწიფო აგრარული 
პოლიტიკის ჩამოყალიბების 
პრინციპები და ძირითადი 
მიმართულებები 

ჟურნალი "ეკონომიკა", 1-3, 
1999 წ. 
 

7 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

58. საქართველოს სოციალურ- საბაზრო ეკონომიკის 28 გვ. ნ.ჭითანავა 
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ეკონომიკური განვითარების 
თანამედროვე მდგომარეობა 
(თეორიულ-მეთოდოლოგიური, 
ორგანიზაციული ასპექტები) 

ფორმირებისა და 
ფუნქციონირების 
პრობლემები 
საქართველოში. შრომების 
კრებული, IV, თბ., 1999 წ. 
 

 

59. სახელმწიფოს რეგიონული 
პოლიტიკის ფორმირების 
თავისებურებები გარდამავალ 
პერიოდში 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირებისა და 
ფუნქციონირების 
პრობლემები 
საქართველოში. შრომების 
კრებული, V, თბ., 2000 წ. 

15 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

60. ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი 
რეგულირება 

საქართველოს ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა აკადემიის 
შრომები, 1, 2000 წ. 

22 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

61. გარდამავალ პერიოდში 
ეკონომიკური ზრდის მართვის 
პოლიტიკაზე გადასვლის 
თავისებურება 

"საქართველოს 
რესპუბლიკა", N327-328-329-
330. 1999 წ. 
 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

62. აგროსამრეწველი კომპლექსის 
განვითარების თავისებურებები, 
ტენდენციები, შედეგები 

"საქართველოს 
რესპუბლიკა", N165, 1999 წ. 
 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

63. აგროსამრეწველო კომპლექსის 
განვითარების პრობლემები. 
საკუთრების ფორმების 
"მშვიდობიანი თანაარსებობა" და 
სახელმწიფოს ეკონომიკური 
ფუნქციები 

"საქართველოს 
რესპუბლიკა", N166, 1999 წ. 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

64. აგროსამრეწველო კომპლექსში 
რეგულირების ეკონომიკური და 
ორგანიზაციული მექანიზმები 

"საქართველოს 
რესპუბლიკა", N168. 1999 წ. 
 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

65. აგროსამრეწველო კომპლექსში 
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი 
ფორმების სტატუსი და 
პერსპექტივა 

"საქართველოს 
რესპუბლიკა", N179, 1999 წ. 
 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

66. გარდამავალ პერიოდში 
შერეული, სოციალური 
მიმართულების ეკონომიკის 
ფორმირების თავისებურება 

"საქართველოს 
რესპუბლიკა",  N261, 264, 
265, 1999 წ. 
 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

67. მონოგრაფია. "გარდამავალი 
პერიოდის სოციალურ-
ეკონომიკური პრობლემები",  
ნაწილი III 

თბ., 2001 წ. 
 

422 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

68. საქართველოს სოციალურ-
ეკონომიკური განვითარების 
დიაგნოსტიკის შუქ-ჩრდილები 

ჟურნალი "მაკრო მიკრო 
ეკონომიკა",  N12, 2001 წ. 
 

11 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

69. დსთ - ეკონომიკური 
თანამშრომლობის სივრცე 

გაზეთი "სვობოდნაია 
გრუზია",  2 თებერვალი, 2002 

 ნ.ჭითანავა 
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წ. 
70. ადგილობრივი მმართველობის 

სოციალურ-ეკონომიკური 
ფუნქციები გარდამავალი 
პერიოდის თავისებურებებისა და 
მაკროეკონომიკური გარემოს 
თანამედროვე ტენდენციების 
გათვალისწინებით 
(კონცეფტუალურ-
მეთოდოლოგიური მიდგომა) 

გარდამავალი პერიოდის 
საფინანსო-ეკონომიკური 
პრობლემები, კრებული, 
ტომი VI, თბ., 2002 წ. 
 

8 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

71. სოციალურ-ეკონომიკური 
განვითარების დაგეგმვის 
რეგიონული თავისებურებები 
გარდამავალ პერიოდში 
(კონცეფტუალურ-
მეთოდოლოგიური მიდგომა) 

საქართველოს ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა აკადემიის 
შრომები 3. თბ., 2002 წ. 
 

14 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

72. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა 
თანამეგობრობა - ინტეგრაციული 
პროცესების გაძლიერების 
ეკონომიკური სივრცე. საბაზრო  

ეკონომიკის განვითარების 
პრობლემები 
საქართველოში. სამეცნიერო 
შრომების კრებული. ტომი 
III "მეცნიერება", 2003 წ. 

8 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

73. გლობალიზაცია და ეროვნული 
ეკონომიკის ტრანსფორმაციის 
თანამედროვე ტენდენციები 
(კონცეფტუალურ-
მეთოდოლოგიური მიდგომა) 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირების და 
ფუნქციონირების 
პრობლემები 
საქართველოში. შრომების 
კრებული. ტომი VI. თბ., 2002 
წ. 

24 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

74. ეკონომიკური უსაფრთხოების 
კონცეფცია - ეროვნულ-
სახელმწიფოებრივი 
ეკონომიკური იდეოლოგიის 
ფორმირების საფუძველი 

საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირების და 
ფუნქციონირების 
პრობლემები 
საქართველოში. შრომების 
კრებული. VII ტომი. თბ., 
2003 წ. 

28 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

75. საქართველოს ეკონომიკის 
განვითარების ტენდენციები და 
ორიენტირები 

საქართველოს ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა აკადემია. 
შრომები 4. თბ., 2004. 
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ჟურნალი "ეკონომიკა", N3, 
2004 წ. 
 

12 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

77. ეკონომიკური რეფორმების 
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ფორმირება 
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თბ., 2008. 
 

595 გვ. ნ.ჭითანავა 
ლ.თაკალანძე 
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საქართველოს ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა აკადემია. 
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მეცნიერებათა აკადემია. 
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18 გვ. ნ.ჭითანავა 
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 ივლისი-აგვისტო, 2010. 

8 გვ. 
6 გვ. 

ნ.ჭითანავა 
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37 გვ. ნ.ჭითანავა 
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პერსპექტივები. საქართველოს 
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გზები. 

საქართველოს მეცნიერებათა 
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ოქტომბერ-ნოემბერი. 2011 წ. 
 

8 გვ. ნ.ჭითანავა 
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ტრანსფორმაციის 
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ეკონომიკა", N4 (22) 2012. 
 

18 გვ. ნ.ჭითანავა 
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ეკონომიკის მეტამორფოზები და 
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ნოემბერი 2013 წელი, 10 
გვერდი 

10 გვ. ნ.ჭითანავა 
გ. მუსერიძე 
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სექტორში ინოვაციური 
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4 გვ. ნ.ჭითანავა 
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უსაფრთხო 
განვითარებისთვის", 3-4 
ოქტომბერი. 2013 წ. 
თბილისი საქართველოს 
განათლებისა და 
მეცნიერების სამინისტრო, 
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სოფლის მეურნეობის 
მეცნიერებათა აკადემია. 
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თავისებურებები და 
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საქართველოს ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა აკადემია, 
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წელი, 66 გვერდი 

66 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

103. აგრარული სექტორი ახალი 
გამოწვევების წინაშე   

ჟურნალი "ბიზნესი და 
კანონმდებლობა", მარტი 
2014 წელი, 16 გვერდი 

16 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

104. საქართველოს კვების 
პროდუქტებით უზრუნველყოფა 
და სასურსათო უსაფრთხოების 
პრობლემები 

საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემია, 
სოფლის მეურნეობის 
მეცნიერებათა აკადემია, 
სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო 

31 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

105. მოხსენება საქართველოს მიწის 
რესურსები: თანამედროვე 
მდგომარეობა და გამოყენების 
პერსპექტივები. 

მესამე რესპუბლიკური 
კონფერენცია 
ნიადაგმცოდნეობაში. 
საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტი, მიხეილ 
საბაშვილის 
ნიადაგმცოდნეობის, 
აგროქიმიის და 
მელიორაციის ინსტიტუტი, 
საქართველოს 
ნიადაგმცოდნეთა 
საზოგადოება. თბილისი 
2015 წ. 

12 გვ. ნ.ჭითანავა 
ჯ.მაჭავარიანი, 
რ.ფირცხალავა 

106. საქართველოს ეკონომიკის 
ტრანსფორმაციის 
გეოეკონომიკური ასპექტები 

საქართველოს ეკონომიკურ 
მეცნიერებათა აკადემია. 
შრომები, ტომი 12, 
გამომცემლობა 
"უნივერსალი". თბილისი 
2015, 15 გვერდი 

15 გვ. ნ.ჭითანავა 
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პრობლემები, პერსპექტივები 
(მონოგრაფია) 

თბ. 2015. 
 

160 გვ. ნ.ჭითანავა 
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Vol.13, N3., 2015. 

4 გვ. ნ.ჭითანავა 
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New Challenges 

Annals of Agrarian science. 
Vol.13, N4., 2015. 

5 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

110. მონოგრაფია „საქართველოს 
ბუნებრივი რესურსები“, 
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საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემია, 
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ძალებისა და ბუნებრივი 
რესურსების შემსწავლელი 
ცენტრი, თბილისი, 2015, გვ. 
47-176 

გვ. 47-176 ნ.ჭითანავა 
თ.ურუშაძე 
ჯ.მაჭავარიანი 
რ.ფირცხალავა 
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მეცნიერის, პედაგოგის და 
საზოგადო მოღვაწის, 
საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტის საპატიო 
დოქტორის, პროფესორის 
სერგეი ზონის დაბადების 
110 წლისთავისადმი. 17 
ივნისი, 2016 წ., 
საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტი. 

 ნ.ჭითანავა 
ჯ.მაჭავარიანი, 
რ.ფირცხალავა 

112. რატომ არ იქმნება საშუალო ფენა 
საქართველოში 

სამეცნიერო, ანალიტიკურ-
პრაქტიკული ჟურნალი 
„ბიზნესი და 
კანონმდებლობა“, N3, 
ივლისი-აგვისტო, 2017 
წელი, გვ.5-11 

გვ. 5-11 ნ.ჭითანავა 
 

113. როცა ქვეყანაში მომხმარებლური 
ინსტიქტი მძლავრობს 

სამეცნიერო, ანალიტიკურ-
პრაქტიკული ჟურნალი 
„ბიზნესი და 
კანონმდებლობა“, N3, 
ივლისი-აგვისტო, 2017 
წელი, გვ. 16-19 

გვ. 16-19 ნ.ჭითანავა 
 

114. საქართველოს ეკონომიკა ახალი 
გამოწვევების პირისპირ 

www.b-k.ge, 
www.iverioni.com.ge, 2 
მარტი, 2017 წ. 

16 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

115. ეკონომიკური ზიგზაგები და 
პასუხგაუცემელი კითხვები 

www.b-k.ge, 
www.iverioni.com.ge, 6 
მარტი, 2017 წ. 

14 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

116. რატომ დაეცა მკვეთრად 
ცხოვრების დონე საქართველოში 

www.b-k.ge, 
www.iverioni.com.ge, 10 
მარტი, 2017 წ. 

17 გვ. ნ.ჭითანავა 
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117. ეკონომიკურ გარდაქმნებში 
ათქვეფილი ზნეობრიობა 

www.b-k.ge, 
www.iverioni.com.ge, 21 
მარტი, 2017 წ. 

12 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

118. ახალი ტიპის ნომენკლატურა და 
ეკონომიკური რეფორმები 

www.b-k.ge, 
www.iverioni.com.ge, 24 
მარტი, 2017 წ. 

9 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

119. რა მოგვცა გარდაქმნებმა www.b-k.ge, 
www.iverioni.com.ge, 28 
მარტი, 2017 წ. 

9 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

120. ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი 
იდეოლოგია - დროის მოთხოვნა 

www.b-k.ge, 
www.iverioni.com.ge, 4 
აპრილი, 2017 წ. 

14 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

121. ეკონომიკის მდგრადი და 
უსაფრთხო განვითარების 
პროგრამა ეროვნულ-
სახელმწიფოებრივი 
იდეოლოგიის (სტრატეგიის) 
რეალიზაციის მთავარი 
ინსტრუმენტი 

www.b-k.ge, 
www.iverioni.com.ge, 8 
აპრილი, 2017 წ. 

17 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

122. საქართველოს ეკონომიკის 
გამოწვევები და სტრატეგია 
(მონოგრაფია) 

თბილისი, 2018 წ. 
ISBN 978-9941-27-860-0 

376 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

123. Land Reform in the Post-Soviet 
Space (on the Example of Georgia) 

Lambert Academic Publishing, 
2019, 66 pp 

66 pages ნ.ჭითანავა 
თ.ურუშაძე 

124. საქართველოს სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
გამოყენების პრობლემები 

ჟურნალი „ბიზნესი და 
კანონმდებლობა“, აგვისტო 
2019 წ. 16 გვერდი 

16 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

125. გლობალური გამოწვევები 
ერთპოლუსიან მსოფლიოში 

საერთო გაზეთი 
N10, თბ., 25.03.2020 წ. 
ISSN 2233-3983 ISBN 977-
22333-9800-1 

1  გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

126. გარღვევის სტრატეტია საერთო გაზეთი 
N12, თბ., 08.04.2020 წ. 
ISSN 2233-3983 ISBN 977-
22333-9800-1 

1  გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

127. საქართველოში არ არის ზუსტად 
აღრიცხული მიწის რა ფართობს 
ვლობთ 

საერთო გაზეთი 
N13, თბ., 22.04.2020 წ. 
ISSN 2233-3983 ISBN 977-
22333-9800-1 

1 გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

128. გვჭირდება გარღვევის სტრატეგია 
- მობილიზაციური (ინოვაციური) 
განვითარება 

საერთო გაზეთი 
N16, თბ., 03.06.2020 წ. 
ISSN 2233-3983 ISBN 977-
22333-9800-1 

1  გაზ. 
ფურცელი 

ნ.ჭითანავა 
 

129. გლობალური გამოწვევები 
ერთპოლუსიან მსოფლიოში... 
გარღვევის სტრატეგიის 
კონცეპტუალური წახნაგები 

ჟურნალი „ბიზნესი და 
კანონმდებლობა“, თბ., (N1, 
იანვარი-ივნისი, 2020 წელი) 
ISSN 1987-6041 

10 გვ. ნ.ჭითანავა 
 

130. გლობალური პროცესები მონოგრაფია 360 გვ. ნ.ჭითანავა 



 

14 
 

ერთპოლუსიან მსოფლიოში - 
საქართველოს ეკონომიკის 
ხილული და უხილავი 
პრობლემები 

თბილისი, 2021 წ. 
ISBN 978-9941-8-3566-7 

 

131 საქართველოს მიწის რესურსები: 
გამოყენება, პრობლემები, 
სტრატეგია 

საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის 
დაარსებიდან 100 
წლისთავისა და აკადემიკოს 
ი.ჟორდანიას დაბადებიდან 
90 წლისთვისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო 
სამეცნიერო-პრაქტიკული 
კონფერენცია 
„საქართველოს ბუნებრივი 
რესურსები და საწარმოო 
ძალების მდგრადი 
განვითარების 
პერსპექტივები“. თბილისი, 
17 ნოემბერი, 2021 წელი.  

 

 ნ.ჭითანავა 
 

132 მიწათმოწყობა - მიწის 
რესურსების გამოყენებისა და 
მართვის ინსტრუმენტი 

საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტის 
დაარსებიდან 100 
წლისთავისა და აკადემიკოს 
ი.ჟორდანიას დაბადებიდან 
90 წლისთვისადმი 
მიძღვნილი საერთაშორისო 
სამეცნიერო-პრაქტიკული 
კონფერენცია 
„საქართველოს ბუნებრივი 
რესურსები და საწარმოო 
ძალების მდგრადი 
განვითარების 
პერსპექტივები“. თბილისი, 
17 ნოემბერი, 2021 წელი.  

 

 რ.ფირცხალავა 

133 მიწათმოწყობა - მიწის 
რესურსების გამოყენებისა და 
მართვის ინსტრუმენტი 

საქართველოს ბიზნესის 
მეცნიერებათა აკადემიის 
საერთაშორისო 
რეფერირებადი და 
რეცენზირებადი 
სამეცნიერო პრაქტიკული 
ჟურნალი „მოამბე“, #43, 
2022 წელი 

გვ. 7-18 ნ.ჭითანავა 
რ.ფირცხალავა 

134 მიწის რესურსების 
რაციონალურად გამოყენების 
პროგნოზირების, სტრატეგიული 
დაგეგმვის კონცეპტუალური და 

ჟურნალი „ბიზნესი და 
კანონმდებლობა“ #1, 
იანვარი-ივნისი 
ISSN 1987-6041 

გვ. 3-16 ნ.ჭითანავა 
რ.ფირცხალავა 
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