
№ ავტორი დასახელება წელი

1
კ. ღურწკაია,  ა.აბრალავა,  მ. 

გოგოლაძე და სხვ.

საერთაშორისო ბიზნესის აქტუალური 

საკითხები
2017

2
კ. ღურწკაია, რ.ქუთათელაძე,  

მ. გოგოლაძე და სხვ.

მარკეტინგის საფუძვლები
2017

3 ფრანსუა კოლბერი კულტურისა და ხელოვნების მარკეტინგი 2017

4
ფანჩულიძე უძრავი ქონების (მიწის ადმინსტრირების 

საფუძვლები
2010

5
ლაოშვილი გამოყენებითი კარტოგრაფიის საფუძვლები

2011

6
შოთაძე იპოთეკა როგორც საბანკო კრედიტის 

უზრუნველყოფის საშვალება
2012

7 ჯორბენაძე  საავტორო უფლებები ცხოვრებაში 2013

8
რუსიაშვილი ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ზიანის 

ანაზღაურება
2013

9
ძამუკაშვილი ინტელექტუალურ უფლებათა სამართალი

2012

10 შურღაია მცირე ბიზნესის საფუძვლები 2010

11 მესხია საერთაშორისო ვაჭრობა 2011

12
ფენენკო მართვის /მმართველობითი/ სოციოლოგია

2012

13 ერიაშვილი საადვოკატო ეთიკა 2017

14 იმედაძე გამოკვლევები თეორიულ ფსიქოლოგიაში 2013

15 გროშევი საქმიანი თათბირის საფუძვლები 2018

16 ერქომაიშვილი ფილოსოფია 2013

17 რამიშვილი 20 საუკუნი ფილოსოფია 1 ნაწ 2016

18 რამიშვილი 20 საუკუნი ფილოსოფია 2 ნაწ 2016

19 რამიშვილი ფილოსოფია 2015

20 ბრაჭული ფილოსფიის შესავალი 2015

21 ავალიანი ფილოსოფია ყველასათვის 2014

22
ბუაჩიძე თანამედროვე დასავლური ფილოსოფიის 

სათავეებთან
2013

23 თევზაძე ანტიკური ფილოსოფია 2015

24 ბურჯალიანი სამართლის ფილოსოფია 2012

25 გორდეზიანი ბერძნული ლიტერატურა 2014

26 გორდეზიანი ანტიკური ლიტერატურა 2009

27 გაგუა lingua latina 2007

28 ბერძენიშვილი ლათინური ენა  1 ნაწ 2017

29 ბერძენიშვილი ლათინური ენა 2 ნაწ 2017

30 გორდეზიანი კლასიკური ფილოლოგიის შესავალი 2012

31 ღლონტი სამეცნიერო კვლევის მეთოდები 2017

32 მასპინძელია საქართველო 1 ტომი [2016}

33 მასპინძელია საქართველო 2 ტომი [2016]



34 წოწკოლაური საქარტველოს ისტორია 2017

35 გურული საქართველოს ახალი ისტორია 1801-1918 2017

36 პაპაჩაშვილი. ჯამაგიძე საერთაშორისო ეკონომკიკა ( პრაქტიკუმი) 2014

37
დოლიკაშვილი ტურიზმისა და სასტუმროების ეკონომიკა

2017

38 ცერცვაძე სადაზღვევო საქმე 2016

39 ნანიტაშვილი მარკეტინგის მენეჯმენტი 2014

40
კიწმარიშვილი ინოვაცია მენეჯმენტი (სახელმძღვანელო)

2016

41 კიწმარიშვილი პერსონალის მართვა (პრაქტიჯული) 2013

42
მელქაძე, დვალი სასამართლო ხელისუფლება საზღვარგარეთის 

ქვეყნებში
2000

43
მელქაძე საპარლამენტო სამართალი მსოფლიო 

პრაქტიკაში და ქართულ რეალობაში
2013

44
მელქაძე საარჩევნო სამართალი მსოფლიო პრაქტიკაში 

და ქართ. მოდიფიკაციებში
2015

45 შენგელია... საბანკო სამართლის საფუძვლები 2014

46 მელქაძე გერმანიის კონსტიტუციური სამართალი 1999

47
მელქაძე  საზღვარგარეთის ქვეყნების 

კონსტიტუციური სამართალი კრებული 1
2013

48 ხარხელი მენეჯმენტის საფუძვლები 2013

49 ღუდუშაური თვითმენეჯმენტი 2015

50 გუროვა მსოფლიო ეკონომიკა 2014

51 ელიავა საბანკო კრიზისების პროგნოზირება 2013

52 შუბლაძე საერთაშორისო მარკეტინგი 2012

53 ვანიშვილი მენეჯერული ეკონომიკა 2015

54 შოთაძე სანივთო ქონებრივი სამართალი 2017

55 ღუდუშაური ფინანსური მენეჯმენტი 2015

56 ნადირაშვილი მდგრადი ტურიზმის საფუძვლები 2016

57 თევდორაძე ტურიზმის მარკეტინგი 2014

58 ოთინაშვილი ბიზნეს პროცესების რეინჟინერინგი 2016

59 ცაავა ფული ფულის მიმოქცევა და კრედიტი 2017

60 მოსიაშვილი ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები 2017

61 კვატაშიძე ფინანსური ანგარიშგება 2017

62 სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები 2017

63 ჰეივუდი პოლიტიკა 2008

64 ელიზბარაშვილი გეოგრაფიის საფუძვლები 2017

65 გრიგალაშვილი ფინანსური აღრიცხვა 2014

66 სისხლის სამართალი ზოგადი ნაწილი 2016

67
ქურდაძე საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალი
2015

68 ჭილაძე მმართველობითი აღრიცხვა 2016

69
ლიპარტია მმართველობითი აღრიცხვა და შიდა 

კონტროლი
2011

70 ქოქრაშვილი სამეწარმეო სამართალი 2010

71 ურიდია საგადასახადო კაზუსები და ტესტები 2014

72 მოსიაშვილი, ჭელიძე ფინანსები 2016



73 აბულაძე ელექტრონული ბიზნესი 2010

74 ლეკვეიშვილი, თოდუა სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი 1 2016

75 ლეკვეიშვილი, თოდუა სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი 2 2016

76 კუბლაშვილი ძირითადი უფლებები 2017

77

კვაშილავა საქართველოს კანონი არასრულწლოვანთა 

მართლსაჯულების კოდექსი კომენტარებით 2016

78
მონიავა, მამნიაშვილი, 

გაბიძაშვილი 

საპროკურორო სამართალი
2015

79
დუდაური, სამჭკუაშვილი კეისების კრებული მენეჯმენტსა და 

კორპორაციულ ფინანსებში
2015

80 კვატაშიძე კორპორაციული ანგარიშგება 2012

81 მარშავა, მინდორაშვილი ეროვნული ანგარიშთა სისტემა 2008

82 მოსიაშვილი, ჭელიძე. ნუმიზმატიკა და ბონისტიკა 2015

83
ბარათაშვილი, აბრალავა, 

ბახტაძე. 

კაკულია. გადასახადები და საგადასახადო 

დაბეგვრა
2015

84 დემეტრაშვილი, კობახიძე. კონსტიტუციური სამართალი 2014

85 მარშავა, მინდორაშვილი. იურიდიული სტატისტიკა 2011


