
№№№№ ავტორიავტორიავტორიავტორი დასახელებადასახელებადასახელებადასახელება წელიწელიწელიწელი

1 ადვაძე ვ. ეკონომიკური აზროვნების დეფიციტი 2005

2 ამინოვი ი. იურიდიული ფსიქოლოგია 2008

3 ადლერი,ფ

შედარებითი კრიმინოლოგია  და 
სამართალდამცავი სისტემა ამერიკკის 
შეერთებულ შტატებშჲ 

4

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
განაჩენთა კრებული წიგნი III 2006

5

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
განაჩენთა კრებული წიგნი IV 2006

6 ასლამაზიშვილი ნ. საგარეო ვაჭრობა 2003

7 აქუბარდია თ. რეფორმების ეკონომიკური პოლიტიკა 2007

8 აქუბარდია თ.

ეკონომიკური კრიზისის ფინანსური და 
პოლიტიკური მდგენელი 2009

9 აქუბარდია თ.

ეკონომიკური პოლიტიკის სახელისუფლებო 

ზიგზაგები 2007

10 აქუბარდია თ.

ეკონომიკური პოლიტიკა: თეორიული და 
პრაქტიკული ასპექტები 2008

11 ადეიშვილი გ ეკონომიკური პროგნოზირების მეთოდები 2004

12 ადეიშვილი,გ ფინანსური მენეჯმენტი 2009

13 ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი 2009

14 ადეიშვილი გ ღმერთი სამყაოს გონება 2008

15 ადეიშვილი გ 

წარმოების ტექნიკური განვითარების 
პროგნოზირება 2005

16 ადეიშვილი გ ოჯახის მენეჯმენტი 2008

17 აქუბარდია თ. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება 2005

18 ასლამაზიშვილი ნ. საერთაშორისო სტატისტიკა 2009

19 ადგილებრივი თვითმართველობის რეფორმა 2001

20

აუდიტის ოფიციალური ტექნიკური 

დოკუმენტები ნაწილი 1 1999

21

აუდიტის ოფიციალური ტექნიკური 

დოკუმენტები ნაწილი 2 1999

22 არაბიძე ჯ მაკროეკონომიკის თეორიის საფუძვლები 1994

23 ასლამაზიშვილი ნ.
საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების 
სტატისტიკა 1995

24 ანთია ნ საუკუნის მაჯისცემა 2005

25 ადამიანის უფლებათა დაცვა 2002

26 ალფენიძე მ ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია 2003

27 აუდიტის საფუძვლები 1997

28 ახლოაღმოსავლეთი და საქართველო II 1999

29 აბაშიძე ზ ნატო და საქართველო 2000

30 აბაშიძე ვ
საზ.ქვეყნების სახელმწიფოსა და სამარტლის 
ისტორიის საკითხები 1989

31 აბაშიძე გ
მოწმის იმუნიტეტი სისიხლის სამარტლის 
პროცესში 2009
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32 აბაშიძე ი პროკურორი წინასწარი გამოძიების სტადიაზე 2008

33 აბაშიძე გ
სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერისთვის 
მომზადების ტაქტიკა და მისი დაგეგმვა 2009

34 აბაშიძე გ
სახელმწიფო ბრალმდებელი პირველი 

ინსტანციის სასამართლოში 2009

35 აბაშიძე გ დამცველი სისიხლის სამართლის პროცესში 2010

36 ანანიაშვილი ი
მაკროეკონომიკური რეგულირების მეთოდები და 
მოდელები 2003

37 აზარაშვილი ვ უკან მოხედვის არ მეშინია 2010

38 ამირხანაშვილი კ ბიოორგანული ნაერტტა კვლევის მეთოდები 2003

39 ალექსიძე ლ თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი 1994

40 აბრალავა ა საინოვაციო მენეჯმენტი 2009

41 აბრალავა ა ეროვნული ეკონომიკა და გლობალიზაცია 2005

42 აბრალავა ა გზა მაღალტექნოლოგიური ეკონომიკისაკენ 2001

43 ალფენიძე ლ სფინქსის ღიმილი 1997

44 არაბული ა ქართული მეტყველების კულტურა 2004

45 ათოშვილი ზ ფარმაცევტული ტექნოლოგია 2006

46 ამირხანაშვილი გ საგანგებო სიტოაციები და სამოქალაქო თავდაცვა 2001

47 ახალი აღთქმა 1996

48 ადეიშვილი ლ
თანამდებობის პირთა მატერიალური 

პასუხისმგებლობა 1989

49 ადეიშვილი გ ფინანსები და კრედიტი 2009

50 არსენიშვილი ა
ეკონომიკური კვლევის მათემატიკური 

საფუძვლები 2000

51

ადამიანის უფლებთა სფეროში ძირითადი 

საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების 
კრებული პირველი ნაწილი 2001

52

არასრულწლოვანთა დანაშაულებრივი ქცევის 
პედაგოგიურ - ფსიქოლოგიური სკითხები 1983

53 ათი საუკეთესო მოთხრობა 1991

54 არდია მ მსოფლიოს ბუნებრივი რესურსები 1998

55 აბესაძე ი ეკონომიური ეკონომიკა 1984

56 ასათიანი რ
საქართველოს ეკონომიკა წარსული აწმყო 

პერსპექტივა 2002

57 ასათიანი რ
პატარა ქვეყანას დიდი შეცდომების უფლება არა 
აქვსა 2005

58 ასათიანი რ
გლობალაზაცია ეკონომიკური თეორია და 
საქართველო 2010

59 ასათიანი რ ფული და ფულადი სისტემები 1996

60 ასათიანი რ მომსახურება და საბაზრო სისტემა 1993

61 ასათიანი რ
ბიზნეს - მენეჯმენტი და გლობალური 

კონკურენცია 2009

62

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ბიურო II 

ნაწილი 1999

63 ახალაშვილი ნ ფსიქოლოგია 2004

64 აუდიტის საფუძვლები I ნაწილი 1998

65 ამილახვარი ზ საერთაშორისო ბიზნესის სამართალი 2006



66 აქ ცხოვრობდა დიდი ნიკო 2001

67 ახვლედიანი ზ მემკვიდრეობის სამართალი 2007

68

69 ახვლედიანი ზ ვალდებულებითი სამართალი 1999

70

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი :სესხით სარგებლობასთან 
დაკავშირებული დანახარჯები  ბასს 23 1993

71

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი :უცხოური ვალუტის კურსის 
ცვლილებებით გამოწვეული შედეგები  ბასს 21 1993

72

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი :ამონაგები ბასს 18 1993

73

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი :იჯარის ბუღალტრული აღრიცხვა 
ბასს 17 1993

74

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტების შესავალი : ძირითადი 

საშუალებები ბასს 16 1993

75

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი : საამშენებლო კონტრაქტი ბასს 11 1993

76

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი : სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-

საკონსტრუქტორო სამუშაოებზე გაწეული 

დანახარჯები ბასს 9 1993

77

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი : საანგარიშგებო პერიოდის წმინდა 
მოგება ან ზარალი,არსებითი შეცდომები და 
ცვლილებები სააღრიცხვო პოლიტიკაში ბასს 8 1993

78

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი : ფულადი სახსრების მოძრაობის 
ანგარიშგება ბასს 7 1992

79

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი : სასაქონლო-მატერიალური 

ფასეულობები ბასს 2 1993

80

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტების შესავალი : ფინანსური 

ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის 
სტრუქტურული საფუძვლები. 1997

81

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი შემოსავლების გადასახადები ბასს 12 1996

82

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი დაქირავებლ მომუშავეთა 
გასამრჯელოები ბასს 19 1998

83

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი ფინანსური ინსტრუმენტები: ახსნა-
განმარტება და წარდგენა ბასს 32 1998



84

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი შუალედური ფინანსური ანგარიშგება 
ბასს 34 1998

85

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი  ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა 
ბასს 1 1997

86

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი  ანგარიშგების წარმოდგენა 
სეგმენტების მიხედვით ბასს 14 1997

87

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი შემოსავალი ერთ აქცისზე ბასს 33 1997

88

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი :ცვეთის ბუღალტრული აღრიცხვა 
ბასს 4 1994

89

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი :გაუთვალისწინებელი მოვლენები და 
ბალანსის შედგენის თარიღის შემდეგ მომხდარი 

მოვლენები ბასს 10 1994

90

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი :ფასების ცვლილებებით გამოწვეული 

შედეგების ამსახველი ინფორმაცია ბასს 15 1994

91

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი :იჯარის ბუღალტრული აღრიცხვა 
ბასს 17 1994

92

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი : სახ.გრანტების ბუღლტრული 

აღრიცხვა და სახ. დახმარებაის ასახვა ფინანსური 

ანგარიშგების ახსნა განმარტებით დანართებში 

ბასს 20 1994

93

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი : საწარმოთა გაერთიანება ბასს 22 1993

94

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი : დაკავშირებულ მხარეთა ახსნა 
განმარტებები ბასს 24 1994

95

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი : ინვესტიციები  ბუღალტრული 

აღრიცხვის ბასს 25 1994

96

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი : საპენსიო უზრუნველყოფის 
პროგრამების ბუღალტრული აღრიცხვა და 
ანგარიშგება ბასს 26 1994

97

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი :კონსოლიდირებული ფინანსური 

ანგარიშგება და შვილობილ საწარმოებში 

დაბანდებული ინვესტიციების ბუღალტრული 

აღრიცხვა ბასს 27 1994



98

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი :მეკავშირე საწარმოებში 

დაბანდებული ინვესტიციების  ბუღალტრული 

აღრიცხვა ბასს 28 1994

99

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი :ფინანსური ანგარიშგება 
ჰიპერინფლაციური ეკონომიკის პირობებში ბასს 
29 1994

100

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი :ბანკებისა და ანალოგიური 

საფინანსო დაწესებულებების ფინანსური 

ანგარიშგების ახსნა-განმარტებითი შენიშვნები 

ბასს 30 1994

101

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტი :ერთობლივ საქმიანობაში 

მონაწილეობის ფინანსური ანგარიშგება ბასს 31 1994

102 ბალცეროვიჩი,ლ.

თავისუფლება და განვითარება სახ.გარდამავალი 

პერიოდში 2005

103 ბალცეროვიჩი,ლ.

თავისუფლება და განვითარება თავისუფალი 

ბაზრის ეკონომიკა 2004

104 ბალცეროვიჩი,ლ. სახ.გარდამავალი პერიოდში 2002

105 ბარათაშვილი,ე რეგიონალური ეკონომიკური პოლიტიკა 2002

106 ბიწაძე.ბ მიკროეკონომიკა 2004

107 ბარათაშვილი,ე ინოვაციების მენეჯმენტი 2008

108 ბარათაშვილი,ნ ევრაზიული სივრცე და ამერიკის ინტერესები 2001

109 ბიზნესის საფუძვლები 2004

110 ბურდული,ფ
ეკონომიკური საქმიანობის ანალიზის 
აქტუალური საკითხები 2000

111 ბადრიძე,შ საქართველოს ისტორია 1994

112 ბარათაშვილი,ნ
ნარკვევები ივანე ჯავახიშვილის 
პოლიტოლოგიური ნააზრევებიდან 1999

113 ბაგრატიონი ,დ იადიგარ დაუდი 1992

114 ბრძნული აზრების სამყაროში 1994

115 ბოლოკაძე,ე მარკეტინგი 1995

116 ბასილაია,თ
პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაცია: 
საქართველოს ეკონომიკა XXI საუკუნის მიჯნაზე 2001

117 ბლანკი ი.ა ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები ტიმი 1 2008

118 ბლანკი ი.ა ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები ტიმი 2 2008

119 ბომოლი,უ ეკონომიქსი ტიმი 1 2006

120 ბახტაძე,ლ საგადასახადო საქმე 2007

121 ბატონიშვილი,ი ხუმარსწავლა ტიმი 1 1990

122 ბატონიშვილი,ი ხუმარსწავლა ტიმი 2 1991

123 ბიჭიაშვილი,ჯ მარკეტინგი საბაზრო სისიტემის საფუძვლები 2003



124 ბიჭიაშვილი,ჯ მენეჯმენტი საბაზრო სისიტემის საფუძვლები 2001

125

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 

სტანდარტების გამოყენება 2001

126 ბონარ,ჟ სადაზღვეო სამართლის საწყისები 2003

127 ბაკაშვილი,რ ორგანიზაციის თეორია 2009

128 ბუხჰალტერია,ანალიზი და კონტროლი  III 1979

129 ბაკურიძე ა თანამედროვე ბიოტექნოლოგიის შესავალი 2009

130 ბეგი,დ ეკონომიკა 1999

131 ბულგაკოვი,მ თეთრი გვარდია თეატრალური რომანი 1985

132 ბურდული,ფ
სამრეწველო საწარმოთა სამეურნეო საქმიანობის 
ეკონომიკური ანალიზი 1993

133 ბარამიძე,ალ.

ნარკვევები ქართული ლიტერატურის 
ისტორიიდან 1975

134 ბოლქვაძე, ბ

ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის 
კორდინაციის მნიშვნელობა საქართველოს 
გარდამავალ ეკონომიკაში 2009

135 ბარუზდინი,ს თავისთავად 1989

136 ბუაჩიძე,კ
შავზე შავი წიგნი,ანუ როცა ბედი წყდება 
საქართველოსი 1996

137 ბუღალტრის ცნობარი 1998

138 ბალანსის შედეგების პრინციპები 1996

139 ბაიაშვილი,ზ
ფანჯარა პერსონალური კომპიუტერის 
გამოყენების სამყაროში 1998

140 ბაიაშვილი,ზ
პერსონალური კომპიუტერის გამოყენების 
საფუძვლები 1995

141 ბორისოვი ვ.ა დემოგრაფია 2001

142 ბიზნესი ტომი 1 2007

143 ბიზნესის საწყისები 1992

144 ბარათაშვილი,ე პროექტის მენეჯმენტი 2007

145 ბარათაშვილი,ე
რეგიონის რესურსული პოტენციალი და მისი 

გამოყენების ეფექტიანობასაბაზრო პირობებში 2000

146 ბარათაშვილი,ე
ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე 
თეორიები 2000

147 ბარათაშვილი,ე

საერთაშორისო ტრანსნაციონალური 

კორპორაციები მსოფლიო მეურნეობის 
ლიდერები 2000

148 ბარათაშვილი,ე
საქართველოში საინვესტიციოგარემოს 
სრულყოფის პრინციპები 2009

149 ბაქრაძე ა მითოლოგიური ენგადი 2000

150 ბახტაძე, მ ერისთავობის ინსტიტუტი საქართველოში 2003

151 ბოხაშვილი ი აპელაცია სისხლის სამართლის პროცსში 2004

152 ბეკი,უ რა არის გლობალიზაცია? 2003

153 ბოლქვაძე, ბ ბიზნესის ფინანსური ანალიზი 2007

154 ბოლაშვილი,პ
მუნციპალური განვითარების სოციალური და 
ეკონომიკური პრობლემები 2000

155 ბიწაძე.ბ კორპორაციული მენეჯმენტის საფუძვლები 2006

156 ბასკური პოეზიის ანთოლოგია 1991

157 ბახტაძე,ლ ფინანსური ბაზარი 2007



158 ბაბუნაშვილი,გ ზოგადი ეკოლოგია და გარემოს დაცვა 2005

159 ბოლოთაშვილი,ნ
წინასწარი გამოძიების პროცესუალური 

დოკუმენტის ნიმუშები 2000

160 ბუღალტერია 1994

161 ბარამიძე, რ დავითიანში განფენილი ზოგიერთი პრობლემა 2005

162

ბუღალტრული აღრიცხვის განმარტებითი 

ლექსიკონი 2001

163 ბადრიძე,ნ
წარმოების ორგანიზაცია და მართვა სამრეწველო 

ფირმაში 2001

164 გაბრიჩიძე,ნ
საოჯახო კონფლიქტის შედეგად ჩადენილი 

ძალადობითი დანაშაულობა 2004

165 გაბრიჩიძე,ნ
საოჯახო კონფლიქტის შედეგად ჩადენილი 

მკვლელობის გამოძიების მეთოდიკა 2005

166 გველესიანი, მ, რა არის ეკონომიკური პოლიტიკა 2008

167 გრიშიკაშვილი,ა გზა ევროკავშირისკენ 2003

168

გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები. 

შრომების კრებული 2008

169 გრიშიკაშვილი,ა
გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნები და 
ევროპული ინტეგრაცია 2005

170 გრიშიკაშვილი,ა ეკონომიკური მოზაიკა 2008

171 გველესიანი, რ,

საერთაშორისო მეწარმეობის რისკები და 
სადაზღვეო ბიზნესის პრინციპები 2003

172 გურგენიძე,ვ მენეჯერთა შრომის ორგანიზაცია 1997

173 გრიშიკაშვილი,ა პოლონეთიდან გამოგზავნილი წერილები 2007

174 გიგაური, ც ლათიური ენა და ტერმინოლოგიის საფუძვლები 1996

175 გველესიანი,მ ეკონომიკსი 2000

176 გუგავა,ა
პირთა სამართლსუბიექტობა და მეურვეობისა და 
მზრუნველობის ინსტიტუტი 2005

177 გაბიძაშვილი,ო რელიგიამცოდნეობა 2000

178 გამყრელიძე,ს საერთაშორისო კერძო სამართლის შესავალი 2000

179 გოცირიძე,რ ეკონომიკა პოლიტიკა ცხოვრება 1999

180 გრიშიკაშვილი,ა საქართველო გლობალურ სამყაროი 2010

181 გადელია,დ კორპორაციული ფინანსები 2006

182 გოგოლაძე,მ არაორგანული ქიმია 2006

183 გამყრელიძე,ო 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 
განმარტება 2008

184 გოგოხია,მ საბანკო საქმე 2006

185

განათლების რეფორმა და მისი სამართლებრივი 

უზრუნველყოფა 2005

186 გველესიანი,რ ეკონომიკური პოლიტიკა წიგნი 1 2008

187 გველესიანი,რ ეკონომიკური პოლიტიკა წიგნი 2 2009

188

გამოყენებითი ეკონომიკა სავარჯიშოების 
კრებული 1997

189 გეგეჩკორი ა ჩემი აფრიკული საფარი 2002

190 გვენცაძე,მ გერმანული ენის ისტორია 1993

191 გელოვანი,ნ ტოქსიკოლოგიური ქიმია 2009



192 გამოყენებითი ეკონომიკა 2004

193

გარდამავალი პერიოდის საფინანსო-

ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში 2000

194 გარუჩავა,პ მრეწველობის ეკონომიკა 1998

195 გიგინეიშვილი,ი
გამოკვლევები "ვეფხისტყაოსნის ენის და ტექსტის 
კრიტიკის საკითხების შესახებ 1975

196 გუმაშვილი,ს ჩემი ჩეჩნეთი 2001

197 გუგუშვილი,პ
საქართველოს და ამიერკავკასიის განვითარება 
XIX - XX საუკუნეებში ტომი მეხუთე 1962

198 გამეზარდაშვილი,დილია ჭავჭავაძე - დიდი ქართველი სამოციანელი 1989

199 გურგენიძე,ნ
აკაკი წერეთელი ცხოვრებისა და შემოქმედების 
მატიანე 1989

200 გორდელაძე,თ სასამართლო მედიცინა 1998

201 გაბისონია,ი
მოკვლევისა და გამოძიების საპროცესო 

დოკუმენტების ნიმუშები 2001

202 გაბისონია,ი
სისხლის სამართლის საქმეთა განხილვა 
სასამართლოში 2002

203 გაფრინდაშვილი,მ
ქართული საზოგადოებრივი აზროვნების 
ისტორია 2002

204 გოგოლაშვილი ,გ ქართული ენის ზმნური ფუძეების ლექსიკონი 1989

205 გამყრელიძე,თ
წერის ანბანური სისიტემა და ძველი ქართული 

დამწერლობა 1990

206 გადელია,დ ფინანსური მენეჯმენტი 2006

207 გელაშვილი,ე ინგლისური ენა 1990

208 გრიგოლაშვილი,ზ მარკეტინგი 1999

209 გელაშვილი, თ სოციალურ - დემოგრაფიული სტსტისტიკა 2009

210 გორიკი,მ გერმანული დიალოგი 1981

211 გეფერიძე,X თანამედროვე საქაერო სამართალი 2004

212 გოგოხია,რ
შერეული ეკონომიკური სისტემა: 
არსი,მედელები,განვითარების ტენდენციები 2004

213 გიორგაძე,გ
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო 

კოდექსის კომენტარები 2008

214 გოლეთიანი,თ საწარმოს ეკონომიკა 1999

215 გოილაძე,ვ ქართული ეკლესიის სათავეები 1991

216 გაბიძაშვილი,ბ
პოპულარული სტატისტიკა 
ეკონომიკაში,ბიზნესსა და მენეჯმენტში 2009

217 გვასალია,გ ფარმაცია და ცივილიზაცია ნარკვევები 2005

218 გორდელაძე,თ სასამართლო მედიცინა 2001

219 გასვიანი,გ
აფხაზეთი XIX საუკუნის ბოლოსა და XX 

საუკუნეში 2004

220 გამყრელიძე, ო
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 
განმარტება 2005

221 გროსი,დ ევროს კაპიტალის ბაზარი 2002

222 გოგიტიძე,გ

გრძელვადიანი დაკრედიტების საფინანსო 

მექანიზმის ჩამოყალიბების მეთოდოლოგიური 

და ეკონომიკური პრობლემები და მათი 

სრულყოფის გზები 2006



223 გოგშელიძე,რ კრიმინალისტიკა 2004

224 გამყრელიძე,ო ბრძოლა სამართლებრივი სახელმწიფოსადმი 1998

225 გოგიჩაიშვილი,თ ფსიქოლოგია 1996

226 გოლოშვილი,გ შრომის სამარტალი 2000

227 გეგეშიძე,ა გეოპოლიტიკა 1999

228 გოლეთიანი,თ საწარმოს ეკონომიკა 2002

229 გიორგობიანი,ო კვების მრეწველობის ეკონომიკა და ორგანიზაცია 1993

230 გახოკიძე,რ
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ნახშირწყლების 
ქიმიაში 2006

231 გუმაშვილი,ს ჩემო საქართველო 2002

232 გაგნიძე,ზ
ადამიანის ფილოსოფიური რაობა და ეროვნული 

იდეოლოგია 2002

233 გარიშვილი,მ

დავით გიორგის ძე ბაგრატიონის 
(ბატონიშვილის) პოლიტიკური და იურიდიული 

შეხვედრები 2004

234 გაგოიძე,ვ მეცნიერება ტექნიკა საზოგადოება 1982

235 გუგეშაშვილი,მ პერსონალის მართვა იაპონიაში 2004

236 გასვაინი,გ აფხაზეთი ძველი და ახალი აფხაზები 1998

237 გაჩეჩილაძე,რ ინგლისის გეოგრაფია ისტორია და კულტურა 1994

238 გრიშიკაშვილი,ა ქართველები პოლონეთში 2008

239 გველესიანი,რ
მცირე და საშუალო მეწარმეობის წარმატების 
სტრატეგია და კულტურა 1999

240 გაგნიძე,რ
ბოტანიკური ექსკურსიები თბილისის 
მიდამოებში 1987

241 გაფრინდაშვილი,რ ეთიკა 2001

242 გეჯუა,მ
აფხაზეთის დემოგრაფიული განვითარების 
კანონზომიერებანი 1959 - 1989 2005

243 გოგიაშვილი,შ
კონკურენცია და ანტიმონოპოლიური 

რეგულირება 2007

244 გაგნიძე,ა საფინანსო ანალიზის მათემატიკური საწყისები 2001

245 გოგსაძე,კ ფილოსოფიური ცოდნათა საფუძვლები 1989

246 გელაშვილი,ს სტატისტიკური მოდელირება და პროგნოზირება 1993

247 გოგიჩაიშვილი,თ იურიდიული ფსიქოლოგიის საკითხები 1994

248 გერმანულ  - ქართული ეკონომიკური ლექსიკონი 2002

249 გოცირიძე,რ გავლენიანი ჯგუფები და კორუფცია 2001

250 გრიგალაშვილი,ლ
ძირითადი საშუალებების ცვეთის 
გამოანგარიშების წესები და ნორმები 2003

251 გარიშვილი,მ პერსონალიები რომის სამართლის ისტორიაში 2005

252 გელოვანი,ა ცოტა რამ ქცევის კულტურაზე 1977

253 გრიგალაშვილი,ლ ბუღალტრული ანაგარიშგების შედგენის წესები 2002

254 გველესიანი,მ
ეკონომიკური თეორია საგანი პრობლემები 

ამაოცანები 1999



255 დათაშვილი,ვ
ტექნოკრატია თანამედროვე საზოგადოების 
ეკონომიკური საფუძვლები 2005

256

დაწყებითი სამხედრო მომზადება პირველი 

ნაწილი 1997

257 დაწყებითი სამხედრო მომზადება მეორე ნაწილი 1997

258 დარბუაშვილი,ნ
ეკონომიკური კრიზისი და მისი დაძლევის 
კონცეპტუალური მიმართულებანი 1999

259 დუჩიძე,ნ საგარეო ვაჭრობის ორგანიზაცია 2003

260 დავიდი,რ
თანამედროვეობის ძირითადი სამართლებრივი 

სისტემები 1993

261 დელეპლიასი,გ ლექციები ეკონომიკური აზრის ისტორიაში 2003

262 დავითაშვილი ზ
მსოფლიო ისტორიული და პოლიტიკური 

გეოგრაფია 2001

263 დაუთაშვილი პ

სოფლად არასრულწლოვანთა და 
ახალგაზრდობის დანაშაულის 
კრიმინოლოგიური დახასიათება და 
პროფილაქტიკა 1999

264 დუჩიძე, მ ბუღალტერია 1998

265 დეკანოიძე,ბ ლოგიკა 2005

266 დეკანოიძე,ბ.ზ ელემენტარული ლოგიკა 2003

267 დოგრაშვილი,ა დაწყებითი მათემატიკის პედაგოგიკა 1997

268 დოლიკაშვილი ლ ტურიზმის ეკონომიკა 2009

269 დოლიკაშვილი ლ
საქმიანი ურთიერთობები ეტიკეტი და 
კორესპონდენცია 2007

270 დათაშვილი,ვ ეკონომიკური ისტორია და კონცეფციები 2006

271 დაზღვევის სამართალი 2006

272 დავარაშვილი,გ საბაზრო ეკონომიკის ლექსიკონი 1991

273 დობორჯგინიძე,ლ უმაღლესი მათემატიკა 1992

274 დათაშვილი,ვ ტექნოკრატია და გლობალიზაცია 2006

275 დაუთაშვილი პ საქართველოს სისხლის სამარათალი 2003

276 დოღონაძე შ ადმინისტრაციული მენეჯმენტის საფუძვლები 2009

277 დარჩია,მ საზოგადოებრივი აზრის ინსტიტუტი 2000

278 დანელიშვილი,ლ იურიდიული ლექსიკონი 2004

279 დოღონაძე შ ევროპის საბჭო და საქართველო 2000

280 დავითაშვილი,გ
სასამართლო ორგანიზაცია და პროცესი ქართულ 

ჩვეულებით სამართალში 2004

281 დემეტრაშვილი,ა კონსტიტუციური სამართალი 2008

282 დუგინი,ა გეოპოლიტიკის საფუძვლები 1999

283 დიდრო,დ ესთეტიკა ფილოსოფია სოციოლოგია 1939

284 ელიზბარაშვილი,მ უმაღლესი მათემატიკა ნაწილი 1 1994

285 ელიზბარაშვილი,მ უმაღლესი მათემატიკა ნაწილი 2 1995

286 ეთერია,ე
გლობალიზაცია და ეროვნული ეკონომიკა: 
თეორია და პოლიტიკა 2009

287 ეკონომიკური კალეიდოსკოპი 2007

288 ელიაშვილი,ჯ გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდები 2005

289 ეკონომიკის აქტუალური საკითხები V ნაწილი 1998



290 ეკონომიკის აქტუალური საკითხები X ნაწილი 2000

291 ეკონომიკის აქტუალური საკითხები X Iნაწილი 2000

292 ელიზბარაშვილი,მ
ამოცანების და სავარჯიშოების კრებული 

უმაღლესი მათემატიკა 1993

293 ელემენტარული ეკონომიკა 1997

294 ერქომაიშვილი,ვ ფილოსოფია 1994

295 ერქომაიშვილი,ვ ფილოსოფია
296 ერქომაიშვილი,ვ საზოგადოებათ მცოდნეობის საკითხები 1988

297

ეკონომიკის მართვის ძირეული გარდაქმნის 
შესახებ 1988

298 ევროპის სამართალი 2009

299

ეკონომიკური და დემოგრაფიული 

ტერმინოლოგია 2001

300 ენერგეტიკის რეგულირების საფუძვლები წიგნი 1 2000

301 ენერგეტიკის რეგულირების საფუძვლები წიგნი 2 2001

302 ევგენიძე,ი
ნარკვევები ქართული ლიტერატურის 
ისტორიიდან I 2000

303

ნარკვევები ქართული ლიტერატურის 
ისტორიიდან II 2003

304 ეკონომიკური ლექსიკონი 2001

305 ეკონომიკა ხატოვან აზროვნებაში 2001

306

ეკონომისტთა მეოთხე რესპუბლიკური 

კონფერენციის მოხსენებათა კრებული 2001

307 ეთიკა 2001

308 ელიავა, ი ეკოლოგიის საფუძვლები 1992

309 ეკონომიკური თეორიის დაიჯესტი 2003

310 ეჯიბაძე,ო სტრატეგიული მართვა 2000

311 ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები 1992

312 ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები II ნაწილი 1992

313 ეკონომიკის ფაკულტეტი 1998

314 ელიზბარაშვილი,ნ
ლანდშაფტური დაგეგმარების გეოეკოლოგიური 

საფუძვლები 2005

315 ელიასი, ნ ცივილიზაციის პროცესისი შესახებ 2005

316 ეჯიბაძე,ო
სახელმწიფო მართვის და თვითმართველობის 
სოციალურ - ეკონომიკური ასპექტები 2003

317 ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები 1998

318

ეკონომიკური უსაფრთხოების აქტუალური 

პრობლემები თანამედროვე მსოფლიოში 2000

319 ებრალიძე,ლ ინგლისური ენის სახემძღვანელო 2001

320 ერქომაიშვილი,ვ ადამიანი თავისუფლება იდეოლოგია 2002

321 ენერგეტიკის სექტორი საქართველოში 1998

322 ეკონომიკური ლექსიკონი ენერგეტიკაში 2002

323 ვეშაპიძე,შ საერთაშორისო ეკონომიკის ურთიერთობები 2005



324 ვანიშვილი,მ
მუნციპალური საბიუჯეტო სისტემა და 
ფინანსური მენეჯმენტი 2005

325 ვეშაპიძე,შ ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები 1998

326 ვანიშვილი,მ ფინანსური თეორია ქართული პრაქტიკით 2009

327 ვანიშვილი,მ მიკრო - მაკრო ეკონომკის საფუძვლები 2009

328 ვეშაპიძე,შ მსოფლიო ეკონომიკა 2008

329 ვაშაკიძე,ზ

კომენტარები: შემოსავლებისა და კაპიტალზე 
ორმაგი დაბრგვრის თავიდან აცილების შესახებ 
საერთაშორისო შეთანხმების მოდელის 
მუხლებთან დაკავშირებით 2005

330 ვაშაკიძე,ზ

საინვესტიციო პოლიტიკა და ორმაგი დაბეგვრის 
თავიდან აცილების შესახებ საერთაშოისო 

კონვენცია 2005

331 ვეშაპიძე,შ

ილია ჭავჭავაძის ეკონომიკური კვლევის 
მეთოდოლოგია და თანამედროვე ეკონომიკური 

განვითარების აქტუალური საკითხები 1999

332 ვანიშვილი,მ
საქართველოს სახადასახდელო ბალანსის 
სტრუქტურის და დინამიკის თავისებურებანი 2009

333 ვაშაკიძე,ზ
საინვესტიციო პოლიტიკის ზოგერთი თეორიული 

და პრაქტიკული საკითხები 2009

334 ვანიშვილი,მ ეკონომიკის საფუძვლები 2007

335 ვაჩნაძე,რ ბიზნესი ტომი 2 2005

336 ვენედიკიანი,ჰ.მ საერთაშორისო ვაჭრობის დაფინანსება 2002

337 ვანიშვილი,მ საფინანსო - საბანკო სტატისტიკა 2009

338 ვანიშვილი,მ საფინანსო - საბანკო სტატისტიკა 2004

339 ვარიანი, ჰ მიკროეკონომიკა 1998

340 ვეკუა,თ ფინანსური პრაქტიკის რიცხვითი მოდელები 2008

341 ვიტგენშტაინი,ლ ფილოსოფიური გამოკვლევები 2003

342 ვართაგავა, ი ვაჟა- ფშაველა 2001

343 ვანინა ტ.პ ტესტები ინგლისურ ენაში 1998

344 ვაშაკიძე,ზ საქართველოს მოქმედი გადასახადები 2008

345 ვეფხისტყაოსანი წმინდა გიორგის დაუჯდომელი 2010

346 ვეშაპიძე,შ საერთაშორისო ეკონომიკის ურთიერთობები 2008

347 ზალდასტანიშვილი საქართველო 1924 წლის ამბოხი 1994

348 ზურაბიშვილი,ვ
საქ.საბიუჯეტო სისტემა საბაზრო ეკონომიკის 
ფორმირების პერიოდში 2005

349 ზუბიაშვილი,მ რკინიგზის ტრანსპორტის ეკონომიკის კურსი 1997

350 ზარანდია,თ
სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების 
ადგილი და ვადები 2005

351 თოდუა გ
ადამ სმითი და თანამედროვე საერთაშორისო 

ეკონომიკის აქტუალური საკითხები 2000

352 თამარაშვილი,მ
პასუხად სომხის მწერლებს რომელნიც უარყოფენ 
ქართულ კათოლიკობას ისტორიული გამოკვლევა 2008



353 თოთაძე,ა
საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური 

შემადგენლობა 2009

354 თოდუა,გ
ეკონომიკური მოძღვრებათა ოსტორია ნაწილი 

პირველი 2004

355 თოდუა,გ ეკონომიკის პრნციპები მიკროეკონომიკა 2008

356

თანამედროვე პოლიტიკური ფილოსოფიის 
ანთოლოგია 1997

357 თოდუა,გ ეკონომიკური თეორიის საფუძვლები I ნაწილი 1991

358 თოდუა,გ ბუღალტრული აღრიცხვის თეორია 2002

359 თოდუა,თ სახელმწიფო მართვა ისტორია თეორია პრაქტიკა 2008

360 თოლორდავა,ჟ მმართველობითი კონსულტირების პრობლემები 1999

361

თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის 
ნორმები 1970

362 თვალჭრელიძე,ა

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 
პრიორიტეტები ანალიზი და უახლესი 

პერსპექტივა 2002

363 თბილისის სახ.უნივერსიტეტი 1998

364 თავაძე,გ ენერგეტიკის რეგულირება თეორია და პრაქტიკა 2006

365 თათარაშვილი,ნ ტელეჟურნალისტიკის საკითხები 2003

366

367 თელია,ა
ქართული სათავადაზნაურო ბანკი და ილია 
ჭავჭავაძე 1989

368 თურმანაული,გ ფარმაკოლოგია ნაწილი 2 1992

369 თოთაძე,ა
საქართველოს მოსახლეობა მეორე და მესამე 
ათასწლეულების მიჯნაძე 1999

370 თვარაძე,რ ქართული ლიტერატურის ისტორია 1 2001

371 თოფურია,ს უმაღლესი მათემატიკის მოკლე კურსი 2009

372 თეთვაძე,შ სომხები საქართველოში 1998

373 თევზაძე,რ
ნავთობგაზის კომპლექსის საწარმოთა 
მენეჯმენტი 2002

374 თაკალანაძე,ლ
ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა და 
ეთიკა 2006

375 თორია,მ შრომის ბაზარი:დასაქმება და უმუშევრობა 2006

376 თანამედროვე ეკონომიკური ლექსიკონი 2001

377 თაკალანაძე,ლ
საბაზრო ურთერთობებისოციალური 

ინფრასტრუქტურის სფეროში 2009

378

მთავარეპისკოპოსის თადეოზი (მირიან 
თარამაშვილი) ლექსები 2008

379 თოლორდავა,ზ გზა თქვენსკენ საუბრები მოზარდებთან 2008

380 იოფე,ო.ს რომის სამოქალაქო სამერთლის საფუძვლები 1994

381 ინფორმაცია 1993

382 ისმაელოვი,ე
ცენტრალური კავკასი:გეოპოლიტიკური 

ეკონომიიკის ნარკვევები 2007

383 ინგოროყვა,ა
საბანკო ინფორმაციული სისტემები და 
ტექნოლოგიები 2009

384 ინვესტირების საფუძვლები 2001



385 ეპისკოპოსი ზენონი იარაჯული 2008

386 იაკაშვილი,პ ეროვნული იდეა 2003

387 ინგოროყვა,ა საბანკო ოპერაციები 2009

388 ინწკირველი,გ სახელმწიფოს და სამართლის ზოგადი თეორია 2003

389 ილიესკუ,იონი რუმინეთი იმედი აღორძინება

390 იაშვილი,გ
სტრატეგიული მენეჯმენტი მცირე და საშუალო 

საწარმოებში 2009

391 ინგოროყვა,პ ილია ჭავჭავაძე ნარკვევები 1957

392 ინწკირველი,გ
კონსტიტუცია და ქართული სამართლის 
პრობლემები 2002

393 იბერი,ვ რადიოჟურნალისტიკა 1999

394 იბერი,ვ რადიოჟურნალისტიკა 1996

395 იერინგი,რ ბრძოლა უფლებისთვის 2000

396 იაშვილი,ი იაპონური მენეჯმენტი და მისი თავისებურება 2010

397 ინწკირველი,გ სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია 2003

398 ინსტრუქცია 2001

399

ინდივიდუალური საწამოების (მეწარმეების) 
დაბეგვრის საკითხები 1999

400 კაკულია,რ კორპორციული ფინანსები 2008

401 კუკანია,ა ფილოსოფიის საკითხები 2004

402 კაპანაძე,გ
ეკონომიკის საკითხების გაშუქება თანამედროვე 
ქართულ მედიაში 2010

403 კრიმინალისტიკა 1 ტომი 1995

404 კრიმინალისტიკა 2 ტომი 1995

405 კაკულია,რ
საერთაშორისო სავალუტო და საკრედიტო 

ურთიერთობები 1995

406 კრიჭაშვილი,რ ბაზართმცოდნეობის საკითხები 1992

407 კიკვაძე,ტ შესავალი მენეჯერულ ეკონომიქსში 2 ნაწილი 2008

408 კასრაძე,ო
ნარკვევები ქართული წიგნის ბეჭვდის 
ისტორიიდან 1997

409 კრიჭაშვილი,რ ეკონომიკის საგნის სალექციო კურსი 1996

410 კოდუა,ე სოციოლოგიის ისტორია 1 ტომი 1996

411 კოდუა,ე სოციოლოგიის ისტორია 2 ტომი 1996

412 კობახიძე,ა სამოქალაქო საპროცესო სამართალი 2003

413 კერევაძე,ვ დავით დიდი 1992

414 კვესელავა,ი საქართველოს უახლესი ისტორიის ქრონიკები  II 2007

415 კონიაშვილი,მ
საინფორმაციო სისტემები ტექნოლოგიები 

ეკონომიკაში 2005

416 კურტანიძე,ა კონსტიტუციური კონტროლი საქართველოში 2002

417 კაპანაძე,გ
ქართული მედია და დემოკრატიზაციის პროცესი 

საქართველოში 2010

418 კანდელაკი,ო პოლიტიკა შესაძლებლის ხელოვნება 2004

419 კაკულია,რ
საერთაშორისო სავალუტო და საკრედიტო 

ურთიერთობები 2007



420

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობა 
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა 
და მისი ოქმების სტანდარტებთან 2005

421 კიკვაძე,ნ.პ ლოგიკა 2000

422 კაკულია,რ ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის ზოგადი თეორია 2000

423 კვაშილავა,ა
საკუთრების დაცვის სისხლსამართლებრივი და 
კრიმინოლოგიური პრობლემები 1997

424 კუბლაშვილი,კ ძირითადი უფლებები 2003

425 კალანდია,ი ცივილიზაცია კულტურა პროგრესი 1999

426 კაკულია,რ
საბანკო სისტემა და ფასიანი ქაღალდები საბაზრო 

ეკონომიკის პირობებში  2 ნაწილი 1993

427 კოტლერი,ფ მარკეტინგის საფუძვლები 1993

428 კაპანაძე,გ
ქართული მედია და დემოკრატიზაციის პროცესი 

საქართველოში 2011

429 კუპრავა,თ მიკროეკონომიკის საფუძვლები 1993

430 კოილასონია, ვ პერსპექტიული ეკონომიკური ანალიზი 1995

431 კრიმინალისტიკა 1 ტომი 2000

432 კაკულია,რ
ფულის მიმოქცევისა და კრედიტის ზოგადი 

თეორია 2003

433 კაკულია,რ
საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის თეორიისა და 
პრაქტიკის პრობლემები 2003

434 kezeli,T klinikuri farmacia farmakoTerapiiT 2001

435 კოტლერი,ფ მარკეტინგი სტუმართმოყვარეობა ტურიზმი 2007

436 კახნიაშვილი,ჯ მაკროეკონომიკა 1996

437 კალანდაძე,ა გვაქვს საგანძური 1986

438 კვაჭაძე,ლ თანამედროვე ქართული ენის სინტაქსი 1996

439 კეჩხუაშვილი,გ შრომისა და საინჟინრო ფსიქოლოგია 1982

440 კახნიაშვილი,ჯ მაკროეკონომიკა თეორია და პოლიტიკა 1997

441 კოვზანაძე,ი

საქართველოს კომერციული ბანკების 
ფუნქციონირების პრობლემები თანამედროვე 
ეტაპზე 2001

442 კაკაბაძე,ს ვახტანგ გორგასალი და მისი ხანა 1994

443 კვარაცხელია,მ ილია ჭავჭავაძე და ეროვნული ეკონომიკა 2001

444 კალანდაძე,ე 70 წელი მეცნიერება და ქვეყნის სამსახურში 2007

445 კაკული,მ
სავალუტო სისტემის განვითარების პრობლემები 

საქართველოში 2001

446 კვაშილავა,ა საქართველოს სისხლის სამარტლის კოდექსის ზოგადი2009

447 კოსტავა,ი პოეზია პროზა

448 კორკელია,კ

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 
მიხედვით 2004

449 კეკელაშვილი ,ო გამოგონებათა დაპატენტების საფუძვლები 1996

450 კაკაბაძე,ვ
ცოდნაზე აგებული მიღწევების ეკონომიკა და 
ფილოსოფია 2005

451 კიუველინდი,გ ნორმალურიდან ჯანსაღისაკენ 2001

452 კუჭუხიძე,რ სადაზღვეო საქმის მოკლე კურსი 2007

453 კუჭუხიძე,ა სამართლის სტატისტიკა 2008

454 კობახიძე,ა სამოქალაქო სამართალი 1 ზოგადი ნაწილი 2001



455 კაპანაძე,გ ქართული ჟურნალისტიკის ისტორიის საკითხები 2002

456 კაკაბაძე,ლ ლექციების კურსი უმაღლეს მათემატიკაში 2002

457 კლიტგაარდი რ კორუფციის კონტროლი 2003

458 კესონ ჰ.კ ბიზნესის აქსიომები 1999

459 კაკულია,რ საჯარო ფინანსები 2009

460 კვაშილავა,ა ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული 2008

461 კახნიაშვილი,ა
ნომენკლატურული პრივატიზაცია ანუ არა გული 

გითქმიდეს 2002

462 კვარაცხელია,დ
გლობალიზაცია სუვერენული საქელმწიფო 

ეროვნული ეკონომიკა 2003

463 კაკიაშვილი,მ იურიდიული ფსიქოლოგიის პრაქტიკუმი 2002

464 კიკუტაძე,ვ ლიზინგი თეორია და პრაქტიკა 2008

465 კაკაბაძე,ვ საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები 2000

466 კულტუროლოგია 2003

467 კულტუროლოგია ნაწილი 1 2001

468 კბილაძე,დ სოციალურ-ეკონომიკური სტატისტიკა 2005

469 კინწურაშვილი,ი მარკეტინგი 2007

470 კვარაცხელია,რ
ყაჩაღობასთან ბრძოლა და მისი პრაქტიკული 

მნიშვნელობა 2006

471 კვარაცხელია,რ

ყაჩაღობასთან ბრძოლის 
სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური 

ასპექტი 2004

472 კაკულია,რ ფინანსების ზოგადი თეორია 1997

473 კაკულია,რ ფინანსური ეკონომიკა 2007

474 კაკულია,რ ფინანსების თეორია 2007

475 კახნიაშვილი,ა
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობა  
ევროკონვეციასთან 2002

476 კაკაბაძე,ვ
საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობანი 

თანამედროვე პირობებში ნაწილი 1 1998

477 კუტუბიძე,კ
გარდამავალი საზოგადოება: სახ.სუვერენიტეტი 

და გლობალური ინტრესები 2002

478 კოდუა,ე
ივანე ჯავახიშვილის სოციოლოგიური და 
ისტორიის ფილოსოფიური ძიებანი 1997

479 კბილაძე,დ
სტატისტიკის ფუნდამენტური პრინციპები და 
სამეწარმეო სტატისტიკა 2004

480 კაჭახიძე,ვ ორატორები 2000

481 კობიძე,კ შევისწავლოთ და გამოვიყენოთ კომპიუტერი 1995

482 კურტანიძე,დ ეკონომიკური ლექსიკონი 1991

483 კუპატაძე,ბ
საქართველოს და რუშეტის IV სახელმწიფო 

სათათბირო 1997

484

კულტურის ისტორიისა და თეორიის საკითხები 

VIII 2000

485 კენჭოშვილი,ი გალაქტიონ ტაბიძის პოეტიკა 1980



486 კრუგმანი,პ საერთაშორისო ეკონომიკა თეორია და პოლიტიკა 2000

487 კიკვაძე,ნ მეფე შიშველია 2002

488 ლემონჯავა,პ ეკონომიკის პრინციპები 2009

489 ლილუაშვილი,გ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 2005

490 ლოსაბერიძე,თ ინფორმატიკა 2007

491 ლილუაშვილი,თ საქართველოს სამოქალაქო სამართალი 1995

492 ლიპარტია,ზ სოციალურ-ეკონომიკური სტატისტიკა 2001

493 ლუტიძე,ბ სოციოლოგია 2002

494 ლინდერტი,პ საერთაშორისო ეკონომიკა 2001

495 ლაზვიაშვილი,ნ რისკმენეჯმენტი 2010

496 ლომაია,ც ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი 2009

497 ლილუაშვილი,თ საერთაშორისო კერძო სამართალი 2000

498 ლუკასი,რ საბაზრო ეკონომიკა 1997

499 ლიბელარიზმი და ძალაუფლება 2004

500 ლიპარტია,ზ ეკონომიკური ანალიზი 2007

501 ლიპარტია,ზ სტატისტიკა ტომი1 2009

502 ლიპარტია,ზ სტატისტიკა ტომი2 2009

503 ლეიაშვილი,პ ეკონომიკსი 2003

504 ლოლაშვილი,ი ათნური ქართული ხელნაწერთა სიახლენი 1982

505 ლემონჯავა,პ
ეკონომიკის და ეკოლოგიის ურთიერთობების 
განვითარების ასპექტები 2006

506 ლორია,ვ
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო 

სამართალი 2002

507 ლორთქიფანიძე,დ კულტულოროგია 2002

508 ლიპარტია,ზ ეკონომიკური ანალიზი 2003

509 ლობჟანიძე,გ შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში 2006

510 ლაბარტყავა,ა ეკოლოგიური სამართალი 2003

511 ლეიაშვილი,პ ეკონომიკსი 2003

512 ლიჩინი,პ
კრისტოფორო კასტელი და მისი მისია 
საქართველოში 2009

513 ლორთქიფანიძე,ვ საბაჟო საქმის საფუძვლები 2002

514 ლორთქიფანიძე,ვ საქართველოს საბაჟო კოდექსის კომენტარები 2001

515 ლოლაძე,დ ვიტალი დარასელია 2001

516 ლივშიცი,ა საბაზრო ეკონომიკის შესავალი 1996

517 ლაზრიევი,ნ ფინანსური ანალიზის რაოდენობრივი მეთოდები 1999

518 ლეზგიშვილი,ჩ ხმა ღვთისა და ხმა ერისა 1992

519 ლობჟანიძე,გ სახელმწიფოსა და სამართლის ზოგადი თეორია 2003

520 ლორია,ვ საქართველოს ადმინისტრაციული სამნართალი 2005

521 ლეონიძე,ნ ტელეჟურნალისტიკა 2002

522 ლილუაშვილი,თ საქ.სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი 2004

523 ლორთქიფანიძეგ ქართული კულტურის ისტორია 1997

524 ლიტერატურულ-თეორიული ნარკვევები 1982



525 ლემონჯავა,პ
გარემოს დაცვის და ბუნების გამოყენების 
აქტუალური ეკონომიკური პოლიტიკა 2008

526 ლომინაძე,რ რუსეთის ბატონობის დაპყრობა საქართველოში 2000

527 ლილუაშვილი,თ გაკოტრების საქმის წარმოება სასამართლოში 1997

528 ლეკვეიშვილი,მ პასუხისმგებლობა ეკონომიური დანაშაულისათვის 1999

529 ლაზვიაშვილი,ნ
სააქციო საზოგადოებები პრაქტიკა პრობლემები 

პერსპექტივები 2001

530 ლობჟანიძე,ვ მაკროეკონომიკა 2001

531 ლეიაშვილი,პ
ეკონომიკური თეორია და პრაქტიკა გარდამავალ 

ეტაპზე 2002

532 ლიპარტია,ზ ეკონომიკური ანალიზი 2003

533 ლეკაშვილი,ე პრეზენტაცია 2007

534 მოვსესიანი,ა.გ მსოფლიო ეკონომიკა 1ტომი 2003

535 მოვსესიანი,ა.გ მსოფლიო ეკონომიკა 2ტომი 2004

536 მაკკონელი,კ ეკონომიკსი 1ტომი 2001

537 მაკკონელი,კ ეკონომიკსი 2ტომი 2001

538 მაკკონელი,კ ეკონომიკსი ნაწილი 1 1993

539 მაკკონელი,კ ეკონომიკსი ნაწილი 2 1993

540 მაკკონელი,კ ეკონომიკსი ნაწილი 3 1993

541 მაკკონელი,კ ეკონომიკსი ნაწილი 4 1993

542 მარკეტინგის საფუძვლები 2009

543 მგელაძე,ტ სამედიცინო ცნობარი 2008

544 მელქაძე,ო მუნციპალური სამართალი 2002

545 მღებრიშვილი,ბ მარკეტინგის საფუძვლები 2008

546 მიქაძე,ე ეკოლოგია 2007

547 მიკროეკონომიკა 2004

548 მენეჯმენის საფუვლები 2004

549 მაისაია,ვ
შავი ზღვის აუზის გეოსტრატეგიული ბალანსის 
პოლიტიკური ასპექტები 2003

550 მიქაძე,ი ეკონომიკური გეოგრაფია 2009

551 მდივნიშვილი.ო სამოქალაქო თავდაცვა 1997

552 მეტრეველი,ვ
საქართველოს სახელმწიფოსა და სამართლის 
საფუძვლები 2002

553 მაღრაძე,მ ინფორმატიკა ბიზნესში 2003

554 მსოფლიო ეკონომიკა 2001

555 მაკკონელი,კ

ბაზარი ინფორმაცია ფული და ფულადი 

კრედიტული პოლიტიკა ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში 1994

556 მგელაძე,ტ ბიზნესმენის კიდობანი 2010

557 მელაშვილი,კ ვაჟა ეგრისელი 1993

558 მარკეტინგის აქტუალური საკითხები 1998

559 მარკეტინგის აქტუალური საკითხები 1999

560 მესხი,ც სასწაულიდა ფანტაზია 2001

561 მესხი,ც წინაპართა საგალობელი 2004

562 მარკეტინგი 1999

563 მალაშხია,გ ეკონომიკურ- ფილოსოფიური ესეები 2001

564 მარუაშვილი,გ ფსიქო-სოციალური ვარიაციები 2000

565 მათემატიკური ანალიზი 1992

566 მედიციანა ბრძნული აზრების სამყაროში 1994



567 მჭედლიშვილი,ლ ლოგიკა 1994

568 მჭედლიშვილი,ლ ლოგიკა 1997

569 მჭედლიშვილი,ლ ლოგიკა 2001

570 მარგალიტაძე,ი მენეჯმენტი 2008

571 მაჭავარიანი,მ ჟურნალისტიკის ისტორია 2009

572 მილჩემპი,ა.ჰ აუდიტი 2002

573 მორდენი,ე.რ მარკეტინგის საფუძვლები 2002

574 მელაძე,ჰ გამოყენებითი მათემატიკის საწყისი 2000

575 მენქიუ,გ ეკონომიკის პრინციპები 2000

576 მამფორია,შ სანთლის ნაღვენთი 2004

577 მონტგომერი აუდიტი
578 მენგერი,კ ეკონომიკის საფუძვლები 2006

579 მაღლაკელიძე,თ ეკონომიკური უსაფრთხოება 2002

580 მაქაცარია,გ
პიროვნების აღზდის სოციალურ- 

ფსიქოლოგიური და ზნეობრივი პრობლემები 1987

581 მეტრევილი,რ მშვიდობით XX გამარჯობა XXI 2001

582 მენთეშაშვილი,ფ
სამრეწველო საწარმოთა და გაერთიანებათა 
საქმიანობის ეკონომიკური ანალიზი 1984

583 მეცნიერული კვლევის საფუძვლები 1981

584 მალაშხია,გ
ავტომატიზაცია სოციალურ-ეკონომიკური 

პრობლემები 1984

585 მჭედლიშვილი,მ იმპერიის მარწუხები 1991

586 მიტროფანოვი,ვ
საწარმოთა სამეურნრო საქმიანობის კონტროლი 

და რევიზია 1977

587 მოკლე ქერმანულ ქართული ლექსიკონი 1990

588 მიქელაძე,ი ტერიტორიული დაგეგმვის პრობლემები 1980

589 მარუაშვილი,ლ დედამიწა და კაცობრიობა "ვეფხისტყაოსანი" 2002

590 მჭედლიძე,გ ისტორია უდისტანციოდ 1999

591 მელქაძე,ო
საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფო 

სამართალი 1995

592 მალაზონია,გ
ფასიანი ქაღალდების როლი ფულის მიმოქცევის 
რეგულირებაში 2002

593 მონიავა,ჯ
სააფთიაქო წამალთა ტექნოლოგიის თეორიული 

საფუძვლები 2007

594 მწიგნობარი 1984

595 მოკლე ეკონომიკური ლექსიკონი 1990

596 მაღლაკელიძე,თ
გადასახადები და მაკროეკონომიკური 

რეგულირება 1999

597 სერგეი მესხი თხზულებანი 2 ტომი 1963

598 მალაშხია,გ მეტაეკონომიკა 1995

599 მეტრეველი,ვ ქართილი სამართლის ისტორია 2009

600 მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო 2009

601 მაშინა,მ.ვ ეკონომიკის ანბანი 2000

602 მალაშხია,გ საქართველოს ეკონომკა 2002

603 მაჭარაძე,თ ინფორმატიკის საფუძვლები 2009



604 მალაზონია,დ
ქართული ისტორიოგრაფიული აზროვნება XIX 

მეორე ნახევარში 2001

605 მელქაძე,ო კონსტიტუციონალიზმი 2006

606 მალაზონია,შ პედაგოგიკა 2001

607 მახარაძე,რ ფარმაკოკინეტიკის საფუძვლები 2000

608 მელქაძე,ო
საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფო 

სამართალი 2009

609 მესხია.ი საბაჟო გადასახდელები 2004

610 მიგრიაშვილი,რ შესავალი გაკოტრების სამართალში 2006

611 მოდით ვიაზროვნეთ ღირსეულად 2007

612 მელიქიშვილი,გ როგორ ამატყველდნენ ლურსმული წარწერებით 2004

613

მარკეტინგი არასამთავრებო 

ორგანიზაციებისთვის 2001

614 მექვაბიშვილი,ე ეკონომიკის გლობალიზაცია 2009

615 მაისურაძე,დ ტურიზმის შესავალი 2011

616 მაისაშვილი.გ ქართველი სახელმწიფოს მშენებლობისთვის 2003

617 მოემი,ს შეჯამება 1986

618 მიქავა,გ ბუხჰალტრული აღრიცხვა მეწარმეთათვის 1996

619 მაქსოევი,მ მეწარმეობის და ბიზნესის საფუძვლები 1997

620 მელქაძე,ო საუბრები ქართულ კონსტიტუციაზე 1996

621 მიქავა,გ
როგორ განვახორციელოთ ეკონომიკური 

რეფორმა 1997

622 მიქაბერიძე,ზ ეკონომიკის საფუძვლები 1995

623 მაყაშვილი,ვ დანაშაული პიროვნების წინააღმდეგ 1980

624 მელაშვილი,კ განათლება და განმანათლებლები 2002

625 მელქაძე,ო
ქართული კონსტიტუციონალიზმის თანამდროვე 
პრობლემები 2001

626 მაღლაკელიძე,შ ეკონომიკური თეორია 2005

627 მენეჯმენტის საფუძვლები 1997

628 მოსულიშვილი,მ იურიდიული პასუხისმგებლობა 2002

629 მსოფლიო ეკონომიკა 2004

630 მიქელაძე,გ გემოვენი პროდუქტები 1989

631 მეტრეველი,ვ რომის სამართალი 2002

632 მურჯიკნელი,მ
სამედიცინო დაზღვევის განვითარების 
პერსპექტივები საქართველოში 2003

633 მენაბდიშვილი,ხ

სამრეწველო წარმოების პროდუქციით 

მომარაგება-გასაღების კომერციული საქმიანობის 
და მისი სრულყოფის საკითხები საბაზრო 

ეკონომიკის პირობებში 1998

634 მაღლაფერიძე,ო მარკეტინგის საფუძვლები 2003

635 მაღლაფერიძე,ო საერთაშორისო მარკეტინგი 2005

636 მებონია,ჯ ატომური ფიზიკა 2002

637 მაჭარაშვილი,გ

მეთოდური მითითებები პრაქტიკული 

მეცადინეობების ჩასატარებლად საოფისე 
პროგრამებში 2006

638 მელქაძე,ო რუსეთის სახელმწიფო სისტემა 1997

639 მელქაძე,ო საარჩევნო სამართალი 2005

640 მერლანი,გ მენეჯმენტის საფუძვლები 1994

641 მილიადისი,ი ამბები ჰეროდოტეს ისტორიიდან 1987



642

მასალები საქართველოს სოფლების 
ისტორიისათვის 1998

643 მესხია,ც მწერალი და სინამდვილი 1998

644 მაქსოევი,მ კავკასია 1998

645 მეტრეველი,თ საზღვარგარეთის ჟურნალისტიკის ისტორია 2007

646 მღებრიშვილი,ბ საზოგადოებრივი ურთიერთობა 2001

647 მარკოზაშვილი,ნ წრფივი ალგებრა 1992

648

მცირე საწარმოთა ბუღალტრული აღრიცხვის 
გამარტივებული (დროებითი) სტანდარტი (მსს) 2004

649 მელქაძე,ვ
საქართველოს ეკონომიკის დაჩქარებული 

განვითარების კომპლექსური პროგრამა 1975

650 ნაკაიძე,გ
განვითარების ეკონომიკა და ტექნოლოგიური 

პროგრესი 2001

651 ნანუაშვილი,გ ბუღალტრული ფინანსური ანგარიშგება 2007

652 ნანუაშვილი,გ ფინანსური აღრიცხვა 2007

653 ნადირაშვილი,გ
ვაჭრობის ეკონომიკისა და საქონელმცოდნეობის 
ტერმინოლოგია 2003

654 ნადირაშვილი,გ
არასასურსათო საქონლის საქონელმცოდნეობის 
თეორიული საფუძვლები 1993

655 ნანუაშვილი,გ
ბუღალტრული აღრიცხვის თეორიული 

საფუძვლები 2009

656 ნაჭყებია,გ სისხლის სამარტლის საგანი 1997

657 ნადარეიშვილი,გ სახელმწიფოს და სამართლის ისტორია 1994

658 ნიკოლაძე,ნ თხზულებანი 1 1962

659 ნიკოლაძე,ნ თხზულებანი 2 1960

660 ნიკოლაძე,ნ თხზულებანი 5 1966

661 ნიკოლაძე,ნ თხზულებანი 6 1970

662 ნიკოლაძე,ნ თხზულებანი 7 1985

663 ნიკოლაძე,ნ თხზულებანი 8 2003

664 ნიდლი,დ ბიზნესი კონტექსტში 2003

665 ნათაძე,ნ რაც ვიცი 2002

666 ნესმეიანოვი,ა.ნ. ორგანული ქიმიის საწყისები 1979

667 ნუცუბიძე,შ ქართული ფილოსოფიის ისტორია 1958

668 ნატროშვილი,დ მათემატიკა ეკონომისტებისთვის 2008

669 ნათაძე,რ ფსიქოლოგიის მოკლე კურსი 1962

670 ნათაძე,რ ზოგადი ფსიქოლოგია 1977

671 ნიკოლაიშვილი,გ საქართველოს ციხეები 2001

672 ნანეიშვილი,გ სამართლის ფილოსოფიის საკითხები 1992

673 ნადარეიშვილი,მ პუბლიცისტური ოსტატობის ალფა და ომეგა 2002

674

ნოტარიუსის სამაგიდო წიგნი ნორმატიული 

აქტების კრებული 2009

675

ნოტარიუსის სამაგიდო წიგნი ნორმატიული 

აქტების კრებული 2006

676 ნადარეიშვილი,გ რომის სამოქალაქო სამერთლი 2001

677 ნადარეიშვილი,გ სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია 2008

678 ნამიჩეიშვილი,ო ტურბო პასკალი 2003

679 ნათაძე,ნ პოლიტოლოგია
680 ნორმატიული დოკუმენტების კრებული 2003



681 ნაღელაური,ი საგარეო ეკონომიკური კომპლექსის ფუნქციონირება 2004

682 ნადიბაიძე,ლ
საკუთრების შეძენის სამართლებრივი 

საფუძვლები 2002

683 ნარკომანია პირსახითი და პროფილში
684 ნიკოლაძე,ნ 160 საიუბილრო კრებული 2003

685 ნაკაიძე,გ საინვესტიციო პროექტის მენეჯმენტი 2001

686 ნიშნიანიძე,შ 100 ლექსი 1993

687 ნადირაშვილი,შ.
კერძო სექტორის ფორმირების თავისებურებანი 

და ტენდენციები ვაჭრობაში 1999

688 ნადირაშვილი,შ. ალკოჰოლი და პიროვნება 1986

689 ნიკოლეიშვილი,ო მსოფლიო ქვეყნები 2001

690 ნიკოლეიშვილი,ა ეროვნული საკითხი სტალინის ნააზრევში 2000

691 ოთინაშვილი,რ საქართველოს ეკონომიკა 2009

692 ოთინაშვილი,რ საქართველოს ეკონომიკა 2010

693 ოთინაშვილი,რ ჩრდილოვანი ეკონომიკა კორუფცია 2001

694 ოდერემი,დ საფონდო ბირჟების და აქციების შესახებ 1995

695 ორგანიზაციული მართვის მიმართულებებით 2004

696 ომიაძე,ვ
ამოცანათა კრებული მრეწველობის 
სტატისტიკაში 1980

697 ოსტროვსკი,ნ როგორ იწრთობოდა ფოლადი 1988

698 ომიაძე,ვ ვაჭრობის სტატისტიკა 1983

699 ოთინაშვილი,რ ჩრდილოვანი ეკონომიკა 2002

700 ოსეფაშვილი,დ
პიუბლიცისტიკის ჟანრთა ტრანსფორმაცია 
თანამედროვე ქართული პრესის მიხედვით 2004

701 პაპავა,ვ საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლები 1993

702 პრაქტიკული აუდიტი 1995

703 პოლიტოლოგია 2010

704 პრადელი,ჟ შედარებითი სისხლის სამართალი 1999

705 პაპავა,ვ

პოსტკომუნისტური კაპიტალიზმის 
პოლიტიკური ეკონომია და საქართველოს 
ეკონომიკა 2002

706 პაპავა,ვ
სამრეწველო ფირმის ორგანიზაცია და მართვა 
1ტომი 1998

707 პაპავა,ვ
სამრეწველო ფირმის ორგანიზაცია და მართვა 
2ტომი 1998

708 პაპავა,ვ
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი 

საქართველოში: მიღწევები და შეცდომები 2000

709 პაიჭაძე,ნ მენეჯმენტის საფუძვლები 2005

710 პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის გამოკვლევები 1999

711 პატიმრობის საერთაშორისო სტანდარტები 2000

712 პოპერი,კარლ რ. ვარაუდები და დარღვევები 2000

713 პაპავა,გ
სამრეწველო საწარმოს ორგანიზაცია, დაგეგმვა და 
მართვა 1985

714 პოლიტოლოგია 2004

715 პაპავა,ვ
პოსტკომუნისტური გარდამავალი პერიოდის 
მაკროეკონომიკა 2005



716 პავლიაშვილი,ს
წარმოების ეფექტიანობის მართვის კომპლექსური 

სისტემა საქართველოს მრეწველობაში 1993

717 პაპავა,ვ ოთხი წელი ვარდისფერ პარლამენტში 2009

718 პაპაშვილი,მ საქართველო რომის ურთიერტობა 1995

719 პოლონეთიდან დანახული საქართველო 2006

720 პო,ე 17 მოთხრობა 1982

721 პირადი შეფასებები ,აღქმები აზრები 1998

722 პაპავა,ვ ცენტრალური კავკაზია 2009

723 პაპავა,გ
საბაზრო ეკონომიკაზე საქართველოს გადასვლის 
საფუძვლები 1991

724 პოლიტოლოგია 2001

725 პავლიაშვილი,ს
პრივატიზაციის ფენომენი და პრობლემები 

საქართველოში 2009

726 პაპიაშვილი, გ სიცოცხლის დაბრუნება 1975

727 პაიჭაძე,ნ ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი 2009

728 პაპავა,ვ კაპიტალისა და შრომის მწარმოებლურობა 1999

729 პერტენავა,ნ დააბრუნეთზარი აფხაზეთში
730 ჟიზნინი,ს როგორ გახდე ბიზნესმენი 1992

731 ჟორდანია,რ ჰერპერტოლოგია 2003

732 ჟანენი,რ საქართველო 1996

733 ჟურნალისტიკა 2002

734 ჟურნალისტური ძიებანი II 2002

735 ჟურნალისტური ძიებანი III 2002

736 ჟურნალისტური ძიებანი VII 2005

737 ჟურნალისტური ძიებანი VIII 2005

738 ჟურნალისტური ძიებანი IX 2006

739 ჟურნალისტური ძიებანი X 2008

740 ჟურნალისტური ძიებანი XI 2008

741 ჟურნალისტური ძიებანი XII 2009

742 როგავა,ზ
გადასახადები,საგადასახადო სისტემა და 
საგადასახადო სამართალი 2002

743 რუხაძე,ზ საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი 1999

744 როდე,ე
ბანკები,ბირჟები და სავალუტო ოპერაციები 

კაპიტალისტურ ქვეყნებში 1998

745 რეხვიაშვილი,ი პოლიტოლოგია 1991

746 რუხაძე,ზ
ამოცანების და სავარჯიშოების კრებული  

მათემატიკაში 1993

747 რონდელი,ა საერთაშორისო ურთიერთობები 1996

748 როგორ დავიწყოთ საკუთარი ბიზნესი 1992

749 რუხაძე,ი

უმცროსკლასელთა ზოგადინტელექტუალური 

უნარ-ჩვევების ფორმირება მათემატიკის 
სწავლებისას 2001

750 რატიანი,პ
ილია ჭავჭავაძე ფილოსოფიური და სოციალურ 

პოლიტიკური შეხედულებანი 1954

751 როგავა,ზ საგადასახადო სამართლის საფუძვლები 2000

752 როსტიაშვილი,თ
მცირე და საშუალო ბიზნესისი მართვის 
სტრატეგია 2010

753 როგავა,ზ
საზღვარგარეთის ქვეყნბის საგადასახადო 

სისიტემები 2003



754 რომის სამოქალაქო სამართლის საფუძვლები 2001

755 როუზენი,ჰ გახდი მილიონერი 1994

756 რუხაძე,რ ჰისტოლოგია 2005

757

რეგიონალური ეკონომიკის ქართულ-რუსულ-

ინგლისური ლექსიკონი 2004

758 რაე,ლ ტრეინინგის ტექნიკა 2001

759

რომის სამართალი რომაულ გამონათქვამებში 

ქართული შესატყვისებით 1995

760 სამუელსონი პოლ.ა ეკონომიკა ტომი პირველი 1999

761 სამუელსონი პოლ.ა ეკონომიკა ტომი მეორე 2000

762 სამუელსონი პოლ.ა ეკონომიკა ტომი მესამე 2000

763 სამუელსონი პოლ.ა ეკონომიკა ტომი მეოთხე 2000

764 სავანაელი,ნ

სასამართლო მედიცინის, სასამართლო 

ფსიქიატრიისა და ნარკოლოგიის ზოგიერთი 

სოციალურ-სამართლებრივი ასპექტები 2003

765 სავანაელი,ნ
სასამართლო მედიცინა, სასამართლო 

ფსიქიატრია და ნარკოლოგია 1995

766

სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოები და 
სამეწარმეო საქმიანობის რეგულირება 2002

767

საქაართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი 

წიგნი პირველი 2002

768

საქაართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი 

წიგნი მეორე 1999

769

საქაართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი 

წიგნი მესამე 2001

770

საქაართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი 

წიგნი მეოთხე ტომი პირველი 2001

771

საქაართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი 

წიგნი მეოთხე ტომი მეორე 2001

772

საქაართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი 

წიგნი მეხუთე 2000

773 საერთაშორისო ურთიერთობების თეორეი 2004

774 სანიკიძე,ლ ხაბირუელ,ისრაელ,ებრაელ 1993

775 საქართველოს ისტორიის ნარკვევები ტომი 2 1973

776 საქართველოს ისტორიის ნარკვევები ტომი 3 1979

777 საქართველოს ისტორიის ნარკვევები ტომი 4 1973

778 საქართველოს ისტორიის ნარკვევები ტომი 5 1970

779 საქართველოს ისტორიის ნარკვევები ტომი 6 1972

780 საქართველოს ისტორიის ნარკვევები ტომი 7 1976

781 სარუხანიშვილი,ა პრაქტიკული განგარიშებანი ფიზიკურ ქიმიაში 2006

782 საქართველოს ფლორა  I 1971

783 საქართველოს ფლორა  II 1973

784 საქართველოს ფლორა  VIII 1983

785 საქართველოს მცენარეების სარკვევი I 1964

786 საქართველოს მცენარეების სარკვევი II 1969

787 სავალუტო კრიზისი 1999

788 სამნიაშვილი,კ გერმანული ენის პრაქტიკული გრამატიკა 2005

789 საქართველოს მიმართულებები 1996

790 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 2008



791

საქართველოს სამკურნალო საშუალებების 
სახელმწიფო რეგისტრი 2005

792 სილაგაძე,ა ეკონომიკური დოქტრინები 2010

793

საქართველოს სტატისტიკური წელიწადეული 

2001 2002

794

საქართველოს სტატისტიკური წელიწადეული 

2004 2004

795 საქართველოს სოფლის მეურნეობა 2001 2002

796

საქართველოს მოსახლეობის 2002 წლის პირველი 

ეროვნული საყოველთაო აღწერის შედეგები ტომი 

1 2003

797

საქართველოს სტატისტიკური წელიწადეული 

1999 1999

798 საქართველოს შინამეურნეობები 2002-2003 2004

799 საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2002 -2003 2004

800 სხილაძე,რ ფარმაცევტული ტექნოლოგია 2009

801

საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი და 
სახელმწიფოებრივი რეგულირება 1998

802

საქართველოს არასამთავრებო ორგანიზაციები 

სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების 
პროცესში 1999

803

საქართველოს ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიული დაყოფა 2002

804 სამედიცინო ფიზიკა და ბიოფიზიკა 2007

805

სამოქალაქო სამართალი (ვალდებულებითი 

სამართალი) 2008

806

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია II 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 
აქტუალური საკითხები 2004

807 საქართველო გლობალურ სამყაროში 2010

808 საქაღთველოს გეოგრაფია II ნაწილი 2001

809

საქართველოს ხელშეკრულებები საერთაშორისო 

ეკონომიკურ ორგანიზაციებთან 2008

810 სამართლის თეორია 1993

811

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისობა 
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა 
და მისი ოქმების სტანდარტებთან 2005

812

სახელმწიფო ქონების მართვა: პრივატიზება და 
ნორმატიული დოკუმენტები 2003

813 სალხინაშვილი,მ

პრქტიკუმი საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალსა და და ადმინისტრაციულ საპროცესო 

სამართალში 2003

814

საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და 
ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში V 

ტომი 2000

815

საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების და 
ფუნქციონირების პრობლემები საქართველოში VI 

ტომი 2002



816 სილაგაძე,ა ეკონომიკური აზრის ისტორიის საკითხები 2001

817 სეხნიაშვილი,ც ეკონომიკის ისტორია 2000

818 ეკონომიკის ისტორია II ნაწილი 2005

819 საქართველოს გეორაფია II ნაწილი 2003

820

საქართველო საერთაშორისო ეკონომიკურ 

ხელშეკრულებებში I ნაწილი 2007

821 სარუხანიშვილი,ა ფაზური წონასწორობა 2002

822 სართანია,ვ განათლების ეკონომიკა 2001

823

საქართველოს აგრარულ-სამრეწველო და 
სასურსათო კომპლექსი-მიმდინარე პროცესები 

შედეგები ამოცანები 1998

824 საგადასახადო კოდექსი კითხვა პასუხები 1997

825

საქმიანი ურთიერთობები, მიმოწერა და საქმის 
ქაღალდები 2000

826 საბაჟო საქმე 1997

827

საქმიანი ურთიერთობები, მიმოწერა და საქმის 
ქაღალდები 2001

828 სელმწიფოს და სამათლის თეორიის პრობლემები 1996

829 სართანია,ტ ილია ჭავჭავაძე 1992

830 სართანია,ტ ილია ჭავჭავაძე 2000

831 საგადასახადო განმარტებითი ლექსიკონი 1997

832 სამუელსონი პ ეკონომიკის სახელმძღვანელო 1992

833 საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები 1999

834

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები 

ნაწილი 1 1995

835 სურგულაძე,ი
ნარკვევები საქართველოს პოლიტიკურ 

მოძღვრებათა ისტორიიდან 2001

836 სურგულაძე,ლ სისხლის სამართლის ამოცანათა კრებული 1998

837 სისვაძე,ა ფირმის ფინანსური მენეჯმენტი 2009

838 სილაგაძე,ა ეკონომიკური აზრის ისტორიის საკითხები 1996

839 სურამანიძე,რ მელიქიშვილები 2003

840 XXI საუკუნის მსოფლიოს ქვეყნები 2005

841 სამაგიდო წიგნი ექიმებისთვის 2006

842 საგადასახადო ქრესტომათია 2004

843 სიგუა,ს მარტვილი და არამდალი ტომი პირველი 2003

844

საბაზრო ეკონომიკის განვითარების პრობლემები 

საქართველოში ტომი მესამე 2003

845 სურგულაძე,ა ქართული კულტურის ისტორიის ნარკვევები 1989

846 სავანელი,ბ ადამიანის უფლებები 2001

847 სტატისტიკის ზოგადი თეორია 1987

848

სამკურნალო საშუალბათა სახელწოდებების 
სახელმძღვანელო ცნობარი 1997

849

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 5 

სექტემბრის მდგომარეობით 1999

850 სიჭინავა,თ
მოკვლევისა და წინასწარი გამოძიების 
პროცესუალური აქტები 2001



851

საქართველო ორმხრივ ეკონომიკურ 

ხელშეკრულებებში 2008

852 საქაღთველოს საბაჟო კანონმდებლობა 2005

853 სურგულაძე,რ პრაქტიკული პუბლიცისტიკა 2001

854 სხირტლაძე,ა

საზოგადოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური 

პრობლემები და ფარმაცევტული ბიზნესის 
ეფექტიანი ფუნქციონირების გზები 2010

855

საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური 

სამართალი 2002

856 საკრებულოს წევრის სამაგიდო წიგნი 1999

857

საქართველოს კანონი საერთაშორისო კერძო 

სამართლის შესახებ 1999

858

საქართველოს კანონი სააღსრულებო წარმოებათა 
შესახებ 2001

859 სვირავა,გ ფინანსური აქტივები და საფონდო ბირჟა 1995

860 საღარეიშვილი,ო მიკროეკონომიკა ნაწილი 1 1998

861 სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი 2004

862 სამადაშვილი,უ ბიზნესის საფუძვლები 2007

863 სტენლეიკი,ჯ.ფ ეკონომიკსი დამწყებთათვის 1995

864 სოციალური ფარმაცია 2001

865 სახელმწიფო ფარმაკოპეა 2 ტომი 2003

866 საინფორმაციო ბიულეტინი №5 1999

867 სამადაშვილი,უ ბიზნესი ყველასათვის კითხვებსა და პასუხებში 2008

868 საქართველოს მიწის კანონმდებლობა 2001

869 სამაგიდო წიგნი ჟურნალისტებისათვის 2009

870 სილაგაძე,ა მელკანტილისტური ეკონომიკური დოქტრინა 2007

871 საქართველოს კონსტიტუცია 1995

872

საქართველოში საბაზრო ეკონომიკაზე 
გადასვლის კონცეფცია 1991

873 სილაგაძე,ა ეკონომიკური ცოდნის საწყისები 1992

874 სვირავა,გ
პოსტკომუნისტური რეგიონების ეკონომიკური 

უსაფრთხოება 2006

875

საკორპორაციო სამართლის განვითარების 
პრობლემები საქართველოში 2000

876 საბირჟო საქმის საფუძვლები 1996

877

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი 2008წ.15 ოქტომბრის მდგომარეობით 2008

878 სეთური,მ რეკლამა მარკეტინგის სისტემაში 1997

879

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული 

ლიცენზიები და ნებართვები 2005

880

სამშენებლო წარმოების ორგანიზაცია,დაგეგმვა 
და მართვა 1985

881

საქართველოს დემიკრატიული რსპუბლიკის 
სამართლებრივი აქტების კრებული 1990

882 სამართლის რეფორმა საქართველოში 1994



883 საქართველოს საბაჟო კოდექსის კომენტარები 1998

884 სურგულაძე,რ ჟურნალისტიკამცოდნეობის საფუძვლები 1996

885 სურგულაძე,რ მასობრივი კომუნიკაცია 2003

886 საბანკო საქმე 1996

887 სეხნიაიძე,ლ ბიზნესის ორგანიზაცია 1997

888

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ 
1 თებერვლის მდგომარეობით 2003

889 სურგულაძე,ლ სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი 1996

890

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 15 

თებერვლის მდგომარეობით 2002

891

საქართველოს საარჩევნო კოდექსი 2003 წლის 25 

აგვისტოს მდგომარეობით 2003

892

საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ 1997 

წლის 5 იანვრის მდგომარეობით 1997

893 სამოქალაქო სამართალი 2011

894

სახელმწიფოსა და სამრთლის თეორიის 
პრობლემები 1996

895 სურგულაძე,ი ქართული სამართლის ისტორიის ნარკვევები 1 2000

896 საქართველოს საბაჟო კოდექსი 1998

897 საკონკურსო ამოცანები ქიმიაში 1991

898 საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობა 2001

899

საქართველოს ეკონომიკური უსაფრთხოების 
კონცეფცია 2003

900

საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ 
საქართველოს კანონი სამეწარმეოსაქმიანობის 
ლიცენზირების შესახებ საქართველოს კანონი  

სალიცენზიო მოსაკრებლის შესახებ 2000 წლის 1 

იანვრის მდგომარეობით 2000

901

საქართველოს კანონები ადამიანის უფლებათა 
შესახებ საერთაშორისო აქტები და კონვენციები 1998

902

საქართველოს კონსტიტუცია 2009 წლის 1 

ოქტომბრის მდგომარეობით 2009

903

საქართველოს კონსტიტუცია 2006 წლის 20 

იანვრამდე 2006

904

საქართველოს შრომის კანონმდებლობა 2005წლის 
20 ოქტომბრამდე 2006

905 სასაქონლო ბირჟა 1992

906

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 

2008 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით 2008

907

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 

2005 წლის 1 ივნისი მდგომარეობით 2005

908

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 

2009 წლის 15 ოქტომბრის მდგომარეობით 2009



909

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი 

2008 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით 2008

910

საქაღთველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 

2002 წლის  5 აგვისტოს მდგომარეობით 2002

911

საქაღთველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 

2001 წლის  10 ოქტომბრის  მდგომარეობით 2002

912

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 2006 წლის 
10 ოქტომბრის მდგომარეობით 2006

913 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 2005

914 საბაზრო ეკონომიკის მოდელები 1993

915

საქართველოს შრომის კანონმდებლობა 2004 

წლის 1 ოქტომბრამდე 2004

916

საქართველოს კონსტიტუცია მიღებულია 1995 

წლის 24 აგვისტოს 2004

917

საქართველოს სისხლის სამარტლის საპროცესო 

კოდექსი ცვლილებები და დამატებები 1997 წლის 
1 მარტამდე 1997

918 სისხლის სამართლის პროცესი კერძო ნაწილი 2008

919 სისხლის სამართლის პროცესი 2009

920 სისხლის სამართლის  კერძო ნაწილი წიგნი 1 2008

921 სისხლის სამართლის  კერძო ნაწილი წიგნი 2 2007

922 საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 2006

923 საავტორო სამართალი 2008

924

საერთაშორისო ხელშეკრულებები პაქტები 

კონვენციები 2005

925 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 2011

926

სამაგიდო წიგნი: იურისტებისთვის, 
ეკონომისტებისთვის, საქმიანი ადამიანებისთვის 
ცვლილებებითა და დამატებებით 2001წლის 25 

ოქტომბრამდე 2001

927 საავტორო სამართალი 2005

928

საერთაშორისო სავაჭრო სამართალი 

ხელშეკრულებები კონვენციები 2009

929

სამაგიდო წიგნი: იურისტებისთვის, 
ეკონომისტებისთვის, საქმიანი ადამიანებისთვის 
ცვლილებებითა და დამატებებით 2002 წლის 15 

ომაისამდე 2002

930

საქართველოს საბანკო კანონმდებლობა 
ნორმატიული აქტების კრებული 2005 წლის1 

ივნისის მდგომარეობით 2005

931

საქართველოს სოციალური დაცვის 
კანონმდებლობა ცვლილებები და დამატებები 

2005 წლის 20 ივნისამდე 2005

932

საერთაშორისო კერძო სამართალი კონვენციები 

შეთანხმებები პაქტები 2009



933

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსი გამოცემულია 2009 წლის 10 ოქტომბრის 
მდგომარეობით 2009

934

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 

ცვლილებები და დამატებები 2006 წლის 25 

იანვრამდე 2006

935

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 

გამოცემულია 2008 წლის 1 ოქტომბრის 
მდგომარეობით 2008

936

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 

გამოცემულია 2009 წლის 1 ოქტომბრის 
მდგომარეობით 2009

937

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს 
საარჩევნო კოდექსი  ცვლილებები და დამატებები 

2006 წლის 20 ოქტომბრამდე 2006

938

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს 
საარჩევნო კოდექსი  ცვლილებები და დამატებები 

2009 წლის 20 ოქტომბრამდე 2009

939

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსი გამოცემულია 2003 წლის 10 აგვისტოს  
მდგომარეობით 2003

940

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო 

კოდექსი გამოცემულია 2008 წლის 1 ოქტომბრის  
მდგომარეობით 2008

941

საერთაშორისო ხელშეკრულებები პაქტები 

კონვენციები 2009

942

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი 

ლტოლვილთა სამართალი 2006

943 საბანკო სამართალი 2008

944 საქართველოს კანონმდებლობა მიწის შესახებ 2001

945

სამხედრო სამართალი 2009 წლის 10 ივნისი 

მდგომარეობით 2009

946

სამხედრო სამართალი 2005 წლის 25 ნოემბრის 
მდგომარეობით 2005

947 სართალია,ვ განათალების ეკონომიკის პრინციპები 2004

948 საქართველოს სახელმწიფო სამართლი 2001

949

საბაჟო ურთიერთობათა მარეგულირებელი 

საკანონმდებლო აქტები 2003

950

საქართველოს სამართლდამცავი, 

უფლებადამცავი,სასამართლო და 
მაკონტროლებელი ორგანოები ცვლილებათა და 
დამატებებით 2002 წლის 15 სექტემბრის 
მდგომარეობით 2002

951 საფრანგეთის სახელმწიფო 1997

952 სიჭინავა,დ ინფორმატიკა დამწყებთათვის 2004

953

საპატენტო სამართალი სამრეწველო საკუთრების 
სამართალი 2007



954 საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი 2006

955

საქართველოს კანონმდებლობა მიწის შესახებ 
2008 წლის 20 თებერვლამდე 2008

956 საფინასო სამართალი 2008 წლის 20 აპრილამდე 2008

957 სოფია,ბ
ლაზ - მეგრელთა ჩვენს წელთაღრიცხვამდეელი 

ისტორია 2006

958 საბანკო საქმე 1996

959 საზოგადოება და პოლიტიკა 4 2002

960

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი მიღებული 1999წ.25 ივნისს მიღებული 

საქართველოს ადმინისტრეციული საპროცესო 

კოდექსი მიღებულია 1999წლის 23 ივლისს 2005

961 სხილაძე,რ ფარმაცევტული ტექნოლოგიის სათაავეებთან 2009

962

საქართველოს კანონმდებლობა 
სასჯელაღსრულების შესახებ 2001

963 საქართველოს სადაზღვეო კანონმდებლობა 2001

964

საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ 1999 

წლის 9 ივნისის მდგომარეობით 1999

965

საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური 

სამართალი 2002

966

საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ 2001 

წლის 10 ოქტომბრის მდგომარეობით 2001

967

საქართველოს სამრეწველო პოლიტიკის 
კონცეფცია 1999

968 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის პროექტი 2004

969 საქართველოს ფარმაკოლოგიური ფორმულარი 1995

970

სახელმწიფო უშიშროება და თავდაცვა 2003 წლის 
10 ნოემბრის მდგომარეობით 2003

971

სასჯელაღსრულებითი სამართალი 

ცვლილებებითა და დამატებებით 2009 წლის 1 

მარტამდე 2009

972 საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი 2009

973 სხირტლაძე,რ
XXI საუკუნის ქართული უნდა იყოს ანუ 

ხალისიანი ცხოვრების მოდელი 2000

974

საზღვაო სამართალი ცვლილებები და 
დამატებები 2005 წლის 25 ნოემბრამდე 2005

975

2010 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის 
კანონი 2010

976 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 1998

977 სავაჭრო საწარმოს ეკონომიკა 1996

978 სალია,რ თამასუქები 2003

979 სილაგაძე,ა
სწავლული ეკონომისტები ეკონომიკის 
მეცნიერებათა დოქტორები საქართველოში 2004



980

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი  გამოცემულია 2006 წლის 5 ოქტომბრის 
მდგომარეობით 2006

981

სამეწარმეო სამართალი 2008 წლის 1 ივნისის 
მდგომარეობით 2008

982

საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობა 2005 წლის 
25 ივლისის მდგომარეობით 2005

983 სახვაძე,ა
დავით რიკარდოს დემოგრაფიული 

შეხედულებები 2009

984

საქართველოს შრომის კანონთა კოდექსი 2006 

წლის 25 მაისს 2006

985

საქართველოს შრომის კოდექსი 2008 წლის 1 

ოქტომბრის მდგომარეობით 2008

986 სახვაძე,ა დემოგრაფიული ეწიუდები 2003

987 სარჩიმელია,რ რისკის ელემენტები 2003

988 ტურავა,მ
სისხლის სამართალი  ზოგადი ნაწილი 

მიმოხილვა 2000

989 ტუხაშვილი,მ საქართველოს შრომითი პოტენციალი 1998

990 ტაბიძე,ნ საიმედო კუნძულის აღმოსაჩენად 2001

991 ტივაძე,გ შუა საუკუნის ისტორია 1987

992 ტერაშვილი,ნ
საბაზრო ეკონომიკის და მარკეტინგის 
საფუძვლები 1992

993 ტუკვაძე,ა პოლიტიკური ელიტა 1998

994 ტურავა,მ
სისხლის სამართალი  ზოგადი ნაწილი 

მიმოხილვა 2008

995 ტელე-რადიოჟურნალისტიკის საკითხები I 1996

996 ტელე-რადიოჟურნალისტიკის საკითხები II 1997

997 ტელე-რადიოჟურნალისტიკის საკითხები III 1998

998 ტელე-რადიოჟურნალისტიკის საკითხები IV 1999

999 ტივიშვილი,მ
სახელმწიფო მაკონტროლებელი ორგანოები და 
სამეწარმეო საქმიანობის რეგულირება 2002

1000 ურიდია,გ
საქაღთველოს საგადასახადო კოდექსის 
კომენტარები 2011

1001 უოლცი,კ ადამიანი სახელმწიფო და ომი 2003

1002 ურიდია,გ საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობა 2001

1003

უძრავი ქონება და მასთან დაკავშირებული 

საკითხები 2008 წლის 25 ივნისის მდგომარეობით 2008

1004 ფაფიაშვილი,ლ
როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა 
დაცვის ევროპულ სასამართლოს 2001

1005 ფაილოძე,ნ საბუღალტრო საქმე 2010

1006 ფიშერი,ს ეკონომიკა ტომი1 1997

1007 ფიშერი,ს ეკონომიკა ტომი2 1997

1008 ფიშერი,ს ეკონომიკა ტომი3 1998

1009 ფიშერი,ს ეკონომიკა ტომი4 1998

1010 ფაფიაშვილი,შ

სისხლის სამართლის საქმისა და 
სისხლისამართლებრივი დევნის აღძვრის 
პრობლემა სისხლის სამართლის პროცესში 1999

1011 ფიუტკარაძე,რ
საქართველოს-ევროკავშირის სავაჭრო - 

ეკონომიკური ურთიერთობები 2010



1012 ფონტენი,პ ევროპული ინტეგრაციის ისტორია

1013 ფაფიაშვილი,შ
იურიდიული მეცნიერებისა და პრაქტიკის 
ზოგიერთი პრობლემა 2008

1014 ფაჩულია.რ დაზღვევა:პრობლემები და მოსაზრებები 1998

1015 ფაფიაშვილი,შ
დაქტილოსკოპია და მისი როლი 

დამნაშავეობასთან ბრძოლის საქმეში 1999

1016 ფაფიაშვილი,შ
მასალების შემოწმება და სისხლის სამარტლის 
საქმის და დევნის აღძვრა 2002

1017 ფაფიაშვილი,შ
სამოხელეო და სატრანსპორტო დანაშაულთა 
გახსნის მეთოდიკა 2003

1018 ფაფიაშვილი,შ
მკვლელობისა და გაუპატიურების გამოძიების 
მეთოდიკის პრობლემები (თეორია და პრაქტიკა) 2004

1019 ფუტკარაძე,რ
საქართველოს სახელმწიფოსა  და სამართლის 
საფუძვლები 2002

1020 ფაფიაშვილი,შ
დანაშაულთა გახსნის ზოგადი მეთოდიკის 
პრობლემები 1991

1021 ფაფიაშვილი,შ შესავალი იურიდიულ სპეციალობაში 2006

1022 ფაფიაშვილი,შ შემთხვევის ადგილის დათვალიერება 2002

1023 ფაფიაშვილი,ა საქართველოს სამართლდამცავი ორგანოები 2001

1024 ფაფიაშვილი,შ კრიმინალისტიკა დანაშაულთა გახსნის ტაქტიკა 2001

1025 ფეტელავა,ს
კონკურენციის თეორია და ანტიმონოპოლიური 

რეგულირება საქართველოში 2007

1026 ფურცელაძე,ა პუბლიცისტური წერილები 2000

1027 ფალიაშვილი,ა
გამოძებისა და საპროკურორო 

ზედამხედველობის პროცესუალური აქტები 1988

1028 ფუტკარაია,ჯ სამართლის ფილოსოფია ზოგადი ნაწილი 2007

1029

ფასიანი ქაღალდების სამართალი ცვლილებებით 

და დამატებებით 2008 წლის 20 იანვრამდე 2008

1030 ფუნანსური კონტროლის საფუძვლები 2006

1031 ფილოსოფია კულტურა ისტორია 2000

1032 ფაფიაშვილი,შ კრიმინალისტიკა დანაშაულთა გახსნის ტაქტიკა 1995

1033 ფილოსოფიის შესავალი 2005

1034 ფუტკარაძე,ჯ სამართლის ფილოსოფია შესავალი ნაწილი 2006

1035 ფონტენი,პ ევროპის გაერთიანების ახალი იდეა

1036 ფუტკარაძე,რ
საქართველოს სახელმწიფოსა და სამართლის 
საფუძვლები 2001

1037 ფუტკარაძე,ჯ
სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეა ჰეგელის 
პოლიტიკურ ფილოსოფიაში 2002

1038 ფაფიაშვილი,შ კრიმინალისტიკური ფოტოგრაფია 1998

1039 ქოქიაური,ლ საინვესტიციო მენეჯმენტი და პოლიტიკა 2008

1040 ქურდაძე,შ
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა პირველი 

ინსტანციის სასამართლოში 2005

1041 ქისტაური,ლ
საქართველოს საფინანსო და საბანკო სამართლის 
პრობლემები 1997

1042 ქირთბაია,მ ბიზნესის ეთიკა 2004



1043 ქარჩავა,ლ
გამოჩენილ ბიზნესმენთა სამეწარმეო 

ცხოვრებიდან 2006

1044 ქისტაური,შ ინფლაცია 2000

1045 ქისტაური,შ ფინანსური მეცნიერება საქართველოში 2003

1046 ქეშელაშვილი,ო ბიზნესური ეკონომიკა 2010

1047 ქებაძე,ნ აუდიტის საფუძვლები 2005

1048 ქოქიაური,ლ ფასიანი ქაღალდების ბაზარი 2008

1049 ქოული,ჯ.ა მენეჯმენტი თეორია და პრაქტიკა 2002

1050 ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა 1 1986

1051

ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები წიგნი 

მეოთხე 1981

1052

ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები წიგნი 

მეხუთე 1983

1053 ქოწიაური,ლ საბანკო საქმიანობის საფუძვლები 2005

1054 ქართული მწერლები ვაჟა-ფშაველას შესახებ 2003

1055 ქოქიაური,ლ ინვესტიციების თეორიული გენეზისი 2007

1056 ქაციბაია,დ სტატისტიკა 1989

1057 ქუთათელაძე,ი წამალთა ქიმიის ტერმინოლოგია 1954

1058 ქვაჩახია,ირ ეკონომიკური თეორია 2000

1059 ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები 2004

1060 ქიქოძე,გ პატარა ერის ხვედრი 2003

1061 ქარუმიძე,ვ საერთაშორისო ორგანიზაციები 1999

1062 ქოქიაური,ლ
ინვესტიციების  და მენეჯმენტის თანამედროვე 
თეორიები 2009

1063 ქეშელაშვილი,ო სამართლმცოდნეობა ყველასათვის 2001

1064 ქვაჩახია,ირ თეორიული ეკონომიკა 1996

1065 ქართული სამართლის მჭერმეტყველება 1974

1066 ქეშელაშვილი,ო ბიზნესის ორგანიზაცია 1995

1067 ქარუმიძე,ვ საერთაშორისო ორგანიზაციები 1993

1068 ქოქიაური,ლ
საქართველოს ინვესტიციის ბაზრის 
ჩამოყალიბების და განვიტარების კონცეფცია 2002

1069 ქაცარავა,ვ მარქსიზმს რეკვიემი არ დასჭირდება

1070 ქისტაური,შ
ილია ჭავჭავაძე დიდი ქართველი ბანკირი - 

ფინანსისტი 1998

1071 ქეშელაშვილი,ო ბიზნესი ყველასათვის 1996

1072 ქისტაური,შ
ივანე ჯავახიშვილი საქართველოს ისტორიის 
მკვლევარი 1996

1073 ქართული ლიტერატურა 2001

1074 ღურწკაია,კ.ი მაკროეკონომიკა 2007

1075 ღურწკაია,კ.ი ეკონომიკის პრინციპები 2007

1076 ღაღანიძე,გ ბიზნესის მცირე ცნობარი 1991

1077 ღუდუშაური,ლ კრედიტი და თანამედროვე საბანკო მექანიზმი 1998

1078 ღურწკაია,კ.ი საერთაშორისო ბიზნესი 2011

1079 ღურწკაია,კ.ი ეკონომიკური თეორეი 2001

1080 ღვედაშვილი,ნ
მენეჯმენტი სოციალურ-კულტურული სერვისის 
და ტურიზმის სფეროში 2009

1081 ღვამიჩავა,ა ევროკავშირი XXI საუკუნის მიჯნაზე 1998

1082 ღლონტი,ა
საქართველოს ისტორიული რეგიონები 

ტოპონიმებში 1998



1083 ღასვთაძე,გ
იმერეთის მხარის ეკონომიკური განვითარების 
პირობები და პერსპექტივები 2009

1084 ყორანაშვილი,გ ილიას ფენომენი 2007

1085 ყირღანაშვილი,ლ
საერთაშორისო სავაჭრო-ეკონომიკური 

ურთიერთობები 1997

1086 ყუფუნია,გ საქართველოს ეკონომიკა 2010

1087 ყორანაშვილი,გ ეროვნული საკითხი 1997

1088 ყირღანაშვილი,ლ საერთაშორისო ბიზნესი 1998

1089 ყირღანაშვილი,ლ
ინტელექტუალური კაპიტალი და 
ტექნოლოგიების საერთაშორისო გადაცემა 2004

1090 ყულიჯანაშვილი,ა კულტუროლოგია 2001

1091 ყურანაშვილი,თ ალბათობის თეორია 1995

1092 ყიზილაშვილი,შ ეკონომიკური თეორია 2006

1093 ყორანაშვილი,გ საქართველოს ძველი ისტორიის პროლემები 2002

1094 ყირღანაშვილი,ნ ფინანსები 2005

1095 ყვარელაშვილი,გ

პატიმრობის შესახებ საქართველოს კანონის 
კომენტარები საერთაშორისო სტანდარტების 
მიხედვით 2001

1096 შუბლაძე,გ ბიზნესის საფუძვლები 2000

1097 შველიძე,დ
პოლიტიკური აპარატების წარმოშობა 
საქართველოში ფედერალისტები 1993

1098 შათირიშვილი,ჯ სადაზღვეო საქმე 2008

1099 შუბლაძე,გ ტურიზმის მარკეტინგი 2007

1100 შუბლაძე,გ საერთაშორისო მარკეტინგი 2007

1101 შუბლაძე,გ ტურიზმის მენეჯმენტი 2008

1102 შუბლაძე,გ მენეჯმენტის საფუძვლები 2008

1103 შენგელია,რ საფინანსო სამართალი 2004

1104 შენგელია,თ საერთაშორისო მარკეტინგი 1997

1105 შიხაშვილი,გ მენეჯმენტის ლექსიკონი 2005

1106 შონია,ნ საბირჟო საქმე I ნაწილი 2009

1107 შონია,ნ საბირჟო საქმე II ნაწილი 2009

1108 შენგელია,რ
საქართველოს საფინანსო  სამართლის საკითხები 

II ნაწილი 1993

1109 შოიაშვილი,შ სამყარო მეცნიერება რელიგია 2008

1110 შანიძე,ა ძველი ქართული ენის გრამატიკა 1976

1111 შენგელია,რ დაწუნებული ქვის მონასტერი 2008

1112 შუშანაშვილი,ალ. სახალხო მსაჯულის წიგნი 1985

1113 შევარდნაძე,ე დიდი ანრეშუმის გზა 1999

1114 შუბლაძე,გ ვაჭრობის მარათვა 1981

1115 შუბლაძე,გ ვაჭრობის მარათვის საფუძვლები 1976

1116 შენგელია,რ
ესთეტიკა და გონების  ერთიანობის პრობლემა 
კანტის ფილოსოფიაში 1989

1117 შენგელია,თ
ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები 

ნაწილი პირველი და მეორე 2008

1118 შენგელია,თ
თანამედროვე ბიზნესის საფუძვლები ნაწილი 

პირველი 2007

1119 შუბლაძე,გ მარკეტინგის მენეჯმენტი 2009

1120 შუბლაძე,გ საბაზრო ეკონომიკის აქტუალური საკითხები 2004

1121 შუბლაძე,ვ საქართველო და ტურიზმი 2004



1122 შველიძე,დ აი ვინ იყო,ქართველნო, ვარლამ ჩერქეზიშვილი. 2001

1123 შიხაშვილი,გ პროექტების მენეჯმენტი 2010

1124 შენგელია,თ მაკროეკონომიკური ანალიზის ანთოლოგია 2009

1125 შენგელია,თ ინოვაციური პროცესები 1997

1126 შენგელია,თ მაკროეკონომიკური ანალიზის ოთოლოგია 2001

1127 შუბლაძე,გ მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი ვაჭრობაში 1987

1128 შჩებანსკი,იან სოციოლოგიის ელემენტარული ცნებები 1997

1129 შათირიშვილი,ჯ კრედიტი თეორიული საფუძვლები 2007

1130 შუბლაძე,ხ საქართველოს ფინანსური სისტემა 2002

1131 შალამბერიძე,გ
ქართული სწორმეტყველების 
სწავლებისზოგიერთი საკითხი 1980

1132 ჩიქავა,ლ ეკონომიკური თეორიის მოკლე კურსი 1997

1133 ჩვენ ევროპელები 2007

1134 ჩიკვაშვილი,შ საბინაო სამართალი 1989

1135 ჩიქავა,ლ
არამატერიალური წარმოების სფეროს 
პოლიტეკონომიური ასპექტები 1987

1136 ჩერნილოვსკი,ზ.მ სახელმწიფოს და სამართლის მსოფლიო ისტორია 1992

1137 ჩხაიძე,ზ პროექტების მენეჯმენტის საფუძვლები 2011

1138 ჩიხლაძე,ნ ჩრდილოვანი ეკონომიკა რეგიონული ასპექტები 2005

1139 ჩეგიანი,ა დემონების შემოსევა 1999

1140 ჩიქავა,ლ დემოგრაფიული კატეგორიები 2002

1141 ჩიქვანია,თ საერთაშორისო კერძო სამართალი 2000

1142 ჩინჩალაძე,გ
ზოგიერთი ქართული ხალხური წეს-ჩვულების 
ინტერპრეტაციისათვის 2000

1143 ჩადუნელი,ე
ქართულ ეკონომიკური აზრის განვითარების 
ისტორიიდან 1998

1144 ჩომახიძე,ხ საქართველოს გაზმომარაგების პრობლემები 2006

1145 ჩიხლაძე,ნ
ბიუჯეტების ჰარმონიზაციის პრობლემები 

სახელმწიფოს რეგიონულ პოლიტიკაში 2001

1146 ჩიხლაძე,ნ
საზღვარგარეთის ქვეყნების საგადასახადო 

სისტემები 2004

1147 ჩომახიძე,დ საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოება 2003

1148 ჩანტლაძე,ვ ფინანსური მეცნიერების საფუძვლები 1995

1149 ჩაგელიშვილი,პ
სამრეწველო საწარმოს (ფირმის) ეკონომიკა და 
მეწარმეობა

1150 ჩხენკელი,ა ანალიზური  ქიმია 1982

1151 ჩიქავა,ლ ინოვაციური ეკონომიკა 2006

1152 ჩუკოვსკი,ნ ფრეგატების მატარებელი 1987

1153 ჩუბინიძე,გ რეგიონული ეკონომიკა და მართვა 2000

1154 ჩიტოშვილი,თ აგრარული სამართლის საკითხები 2002

1155 ჩომახიძე,დ

საქართველოს ენერგეტიკული პოტენცისალის 
გამოყენების ეკონომიკურ-ეკოლოგიური 

პრობლემები 2002

1156 ჩემპილი,ე მსოფლიო პოლიტიკა გარდატეხის პროცესში 2003

1157 ჩხარტიშვილი,ა საუბრები ესთეტიკაზე 1984



1158 ჩიტოშვილი,თ კომლი ქართულ სამართალსი 2004

1159 ჩიხლაძე,ნ ზოგადი ეკონომიკა 2008

1160 ცაავა, გ საბანკო და ფინანსური მენეჯმენტი ტომი 1 2002

1161 ცაავა, გ საბანკო და ფინანსური მენეჯმენტი ტომი 2 2002

1162

ცნობარი ვიდალი სამკურნალო პრეპარატები 

საქართველოში 2009

1163 ცაავა, გ
ფინანსები ფულის მიმოქცევა ფინანსური 

ინჟინერია კრედიტი 1999

1164 ციპელიუსი,რ იურიდიული მეთოდების მოძღვრება 2006

1165 ცაავა, გ მონეტარული პოლიტიკა 2009

1166 ცისკარიძე,მ
ნებაყოფლობითი დაზღვევის სამართლებრივი 

რეგულირება 2001

1167 ცაავა, გ ფინანსური მარკეტინგი 2009

1168 ცანავა,თ ფარმაცევტული ქიმია 2007

1169 ცაცანაშვილი,მ
სახელმწიფოს და სამართლის ზოგადი ისტორია 
პირველი ნაწილი 1995

1170 ცაავა, გ

მეცნიერებათა შესაყარზე:ოქროს კვეთის 
პროპორცია ბუნებაში,ფერწერაში 

არქიტექტურაში,მშენებლობაში,ბიზნესში 2006

1171 ცისკარიშვილი,მ ბიზნესის საწყისებთან 1993

1172 ცაავა, გ ფინანსური მენეჯმენტი 2006

1173 ცაავა, გ საბანკო საქმე 2005

1174 ცაავა, გ რისკოლოგია 2007

1175 ციციაშვილი,რ თანამედროვე ბიზნესი ნაწილი პირველი 1996

1176 ცაცანაშვილი,მ
სახელმწიფოს და სამართლის ზოგადი ისტორია 
მეორე ნაწილი 1997

1177 ციხელაშვილი,ზ ინოვაციური პროცესების მართვა 2009

1178 ცაცანაშვილი,მ
სახელმწიფოს და სამართლის ზოგადი ისტორია 
მეორე ნაწილი 2000

1179 ცარციძე,მ
სამუშაო ძალის ბაზარი და ხელფასის 
ორგანიზაციის მექანიზმი 1996

1180 ცაცანაშვილი,მ
ინფორმაციული საზოგადოება და ინფორმაციის 
სამართლებრივი რეგულირება 1999

1181 ციმინტია,კ
შინამეურნეობები და ეკონომიკური 

უსაფრთხოების ინდიკატორები 2005

1182 ციმინტია,კ ეკონომიკის სახელმწიფოებრივი რეგულირება 2009

1183 ციციაშვილი,ა გარემო ჩვენი არსობისა 1990

1184 ციბაძე,ა სამედიცინო და ბიოლოგიური ფიზიკა 2000

1185 ცანავა,თ ფარმაკოგნოზია
1186 ციხელაშვილი,ზ ლოგისტიკა 2004

1187 ციმინტია,კ აგრარული სექტორის ეკონომიკა 2005

1188 ციმინტია,კ
შინამეურნეობის როლი საბაზრო 

ურთიერთობათა განვითარებაში 2003

1189 ციმინტია,კ
ეკონომიკური ზრდის რესურსები და ფაქტორები 

საქართველოს რეგიონების აგრარულ სექტორში 2005

1190

ცნობარი ქართველი ფილოსოფოსები IV 

საუკუნიდან XX საუკუნის ჩათვლით 2004

1191 ძნელაძე,დ მსოფლიო ეკონომიკა 1997



1192 ძნელაძე,შ
თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

საქმისწარმოებაში 2002

1193 ძნელაძე,დ ეკონომიკა მეწარმეობა და ბიზნესი 1995

1194 ძამაშვილი,ა ფილოსოფია 2009

1195 ძამუკაშვილი,დ ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი 2000

1196 ძამუკაშვილი,დ საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ 2003

1197 ძაძამია,რ
ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების 
სამეწარმეო-სამართლებრივი საფუძვლები 1997

1198 ძნელაძე,დ
დასაქმება,შრომა და მოსახლეობის სოციალური 

დაცვა 2000

1199 ძნელი გზა დამოუკიდებულებისკენ 1998

1200 ძამუკაშვილი,დ პარიზის კონვენცია ბერნის კონვენცია 2000

1201 წინ აღვუდგეთ სტიქიას 1992

1202 წულაია,ზ
საქართველოს სისხლისსამართლის 
განსაკუთრებული ნაწილი პირველი ტომი 1996

1203 წერეთელი,გ

ეკონომიკის მათემატიკური მოდელირების 
მეთოდოლოგიური საფუძვლები და მათი 

რეალიზაციის პრაქტიკული მაგალითები 2000

1204 წრფივი ალგებრა 1992

1205 წიკლაური,ზ ფარმაკოლოგია 2004

1206 წიკლაური,ზ კრიმინოლოგია ზოგადი ნაწილი 2003

1207 წიბახაშვილი,გ ენა შემკული და ხელყოფილი 2002

1208 ჭიპაშვილი,ჰ ეტიკა და დიპლომატიური სამსახური 2000

1209 ჭანუყვაძე,გ
ქართული ეკონომიკური აზრის რეტროსპექტივა 
(1918-1970წწ) 2001

1210 ჭინჭარაული,გ ეკონომიკური თეორია (ეკონომიკსის ასპექტი) 2005

1211 ჭინჭარაული,გ ეკონომიკური თეორია (ეკონომიკსის ასპექტი) 2003

1212 ჭიპაშვილი,ჰ დიპლომატიის ანბანი 1993

1213 ჭითანავა,ნ
გარდამავალი პერიოდის სოციალურ-

ეკონომიკური პრობლემები 1997
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