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რუსუდან ქინქლაძე 

CV 

 
გვარი: ქინქლაძე სახელი: რუსუდან 

პირადი ნომერი: 01013021289 დაბადების თარიღი: 11.03.1963 

მოქალაქეობა: საქართველო ელ.ფოსტა: r.kinkladze@gtu.ge 

მისამართი: ქ.თბილისი, ნუცუბიძის მე-5 პლატო, მე-11 კორპ. ბ. 3 

ბინის ტელეფონი: 2215923 მობილური ტელ.: 593999551 

 

სამუშაო ადგილი: 

 

დაწესებულების დასახელება დაკავებლი თანამდებობა 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი;  

ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტი 

ასოცირებული პროფესორი 

ივ. ჯავახიშვილის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტი 

მოწვეული (საათობრივი ანაზღაურების წესით) პედაგოგი 

 

უმაღლესი განათლება  

უსდ-ს დასახელება დამთავრების 

წელი 

კვალიფიკაცია დარგი/სპეციალობა 

  

დიპლომის  

ნომერი 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

1986 ეკონომისტი სტატისტიკა HB №065633 

 

სამეცნიერო ან აკადემიური ხარისხი 
სამეცნიერო ან აკადემიური 

ხარისხის არსებობა 
სადისერტაციო თემის დასახელება, დაცვის  წელი სპეციალობა 

დოქტორის აკადემიური 

ხარისხი  
სტატისტიკური კვლევის თავისებურებები სოციალურ 

სფეროში 

2008 წ. 

სოციალური 

სტატისტიკა 

 

სამეცნიერო აკადემიების წევრობა  

აკადემიის დასახელება წელი დიპლომის # 

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია 2012  

 

სამსახურებრივი გამოცდილება  

წლები დაწესებულების დასახელება, თანამდებობა 

25.09.2017-დან დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის ბიზნესის დეპარტამენტი. ასოცირებული პროფესორი 

25.09.13-25.9.2017 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების 

ფაკულტეტის ბიზნესის დეპარტამენტი. ასოცირებული პროფესორი 

25.09. 2009-25.09.13 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის 

ფაკულტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის დეპარტამენტი. ასისტენტ 

პროფესორი 

17.09.2012-დღემდე ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკური და 
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სოციალური სტატისტიკის კათედრა.  მოწვეული პედაგოგი  

29.09.2008-02.03.2009 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ეკონომიკური სტატისტიკის 

კათედრა.  მოწვეული პედაგოგი 

02.03.2009-31.07.2009 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის შრომის ეკონომიკის  

კათედრა.  მოწვეული პედაგოგი 

01.09.2006-16.09.2008 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ეკონომიკური სტატისტიკის კათედრა.  ასისტენტ პროფესორი 

22.12.1993 -01.09. 2006 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტატისტიკის კათედრა.  მასწავლებელი  

13.04.1992-22.12.1993 ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

სტატისტიკის კათედრა.  ლაბორანტი 
 

სამეცნიერო-კვლევითი და პრაქტიკული საქმიანობის შედეგები: 

 

კვლევის/სამუშაოს 

სახე 

(გრანტი, პროექტი, 

ხელშეკრულება და 

სხვა, მათ შორის 

პირადი 

ინიციატივით 

შესრულებული) 

წწ. თემის/სამუშაოს დასახელება 

პოზიცია 

(ხელმძღვანელი/მენეჯერი/ 

ძირითადი 

შემსრულებელი) 

გრანტი 2004  ანაბრების ინდექსაციის მეთოდლოგიური 

პრობლემების დამუშაავება (იუსტიციის 

სამინისტრო)  

შემსრულებელი 

 2008 TACS-ის პროექტი თემაზე: „მწარმოებელთა ფასები 

სოფლის მეურნეობაში“  

სტატისტიკური მეთოდოლოგიის 

სპეციალისტი 

 

კვალიფიკაციის ამაღლება (ტრეინინგები, ვორქშოფები და სხვა) 
კვალიფიკაციის ამაღლება  

(ტრეინინგები, ვორქ-შოფები  

და სხვა) 

„ტურისტული ხარჯების ტრენდები სქართველოში“ კვლევითი 

პროექტის „უცხოელი ვიზიტორების ტურისტული ხარჯების 

სტატისტიკური კვლევა“ ფარგლებში ჩატარებული ვორქშოპი  

13.10-14.10. 2016 

„ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძვლები“. ტარტუს 

უნივერსიტეტი, სტუ, საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტი 

13.10-13.11 

2016 

„საკომუნიკაციო  უნარები”. საერთშორისო ტრენინგი იუნესკოს 

(UNESCO  ) ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის - 

მასწავლებელტა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის 

(FIPLY) ეგიდით 

15.12.2016 

„ეფექტური კომუნიკაციის ძირითადი მარკერები“, 

საერთშორისო ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO  ) ოფიციალური 

პარტნიორი ორგანიზაციის - მასწავლებელთა ასოციაციების 

საერთაშორისო ფედერაციის (FIPLY) ეგიდით 

20.05.2016 

“ცოდნის რეპრეზენტატივობის  უნარი “- საერთაშორისო 

ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO  ) ოფიციალური პარტნიორი 

ორგანიზაციის - მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო 

ფედერაციის ( FIPLY) ეგიდით 

2015  

„ბიზნესის მართვა პოლონეთის მაგალითზე“. ლუბლინის 

ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, მენეჯმენტის დეპატრამენტი 

04.07. 2015 



 3 

„მეცნიერების პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

კომერციალიზაციის პროცესი, როგორც გლობალიზაციის 

განვითარების  ფაქტორი,   პოლონეთის მაგალითზე“. 

ლუბლინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი, მენეჯმენტის 

დეპატრამენტი 

04.07. 2015 

„ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძვლები“. ტარტუს 

უნივერსიტეტი, სტუ, საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტი 

2014. 5-7 მარტი  

„მარკეტინგი და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი“. 

გაერთიანეებული სამეფოს აკადემია, ბირმინგემის კოლეჯი 

2.08.-8.08. 

2013 

კომპიუტერული პროგრამის SPSS for Windous-ის გამოყენებით 

მონაცემების დამუშავების და სტატისტიკური ანაიზის კურსი. 

ივ. ჯავახისვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

01.11-13.12 

2013 

„რისკების გაანგარიშების მეთოდოლოგია და მენეჯმენტი“ 

საქართველოს ბანკების ასოციაცია, საბანკო სწავლების ცენტრი 

09.03-.23.03. 

2012 

„ბაზრის მარკეტინგული კვლევა და ანლიზი“ საქართველოს 

ბანკების ასოციაცია, საბანკო სწავლების ცენტრი 

25.01-25.02 

2012 

ქ. თბილისის მერიის პროექტი, დასქმებისათვის აუცილებელის 

ინგლისური ენის მეორე საფეხური 

იანვარ-აპრილი 

2012 

ქ. თბილისის მერიის პროექტი, დასქმებისათვის აუცილებელის 

ინგლისური ენის პირველი საფეხური 

სექტემბერ-

ნოემბერი 

2012 

„ფინანსური მენეჯმენტისა და საბანკო სპეცკუსი“ საქართველოს 

ბანკების ასოციაცია, საბანკო სწავლების ცენტრი 

09.03.-23.03. 

2009 

„რისკების მენეჯმენტის სპეცკურსი“ საქართველოს ბანკების 

ასოციაცია, საბანკო სწავლების ცენტრი 

16.02.-19.02. 

2009 

„ინტერდისციპლინარული მიდგომები კვლევასა და 

სწავლებაში“, ღია სოციალური ინსტიტუტი, უმაღლესი 

განათლების მხარდაჭერი პროგრამა, რეგიონალური სემინარი: 

„კოპუფცია, საავტორი უფლებების დაცვახა დებისახედები, 

განათლების განვითარების ახალი სტრატეგია“ 

14.11-16.11 

2008 

„ტრენდები და ინოვაციები ევროკავვშირისა და გერმანიის 

ოფიციალურ სტატისტიკაში“ გერმანიის აკადემია, DAAD-ის 

პროგრმა  

22.10.-2.11. 

2007 

 

სხვა აქტივობები: 

 
სხვა აქტივობა, მიღწევა, 

კვალიფიკაცია, გამოცდილება და 

დამსახურება 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, 

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტის, ბიზნესის 

ადმინისტრირების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 

სასწავლო დარგში 

2013 წლიდან 

დღემდე 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, 

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტის ბიზნესის 

ადმინისტირების სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტთა 

სემინარების დაცვის კომისიის წევრი  

2017 წელი 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, 

ბიზნესტექნოლოგიების  ფაკულტეტის ბიზნესის ადმინისტირების 

სადოქტორო პროგრამის დისერტაციების დაცვების კოლეგიის 

წევრი და მდივანი 

2014 -2017 

სამაგისტრო და სადოქტორო ნაშრომების რეცენზენტი 2014 -2017 

მონოგრაფიებისა და სახელმძღვანელოების რედაქტორი და 

რეცენზენტი 

2010-2017 

მიწვეული ვიყავი  სპეციალისტ-ექსპერტად სასამართლო 

პროცესისათვის ჩატარებული კვლევების მეთოდოლო-გიური 

შეფასებისთვის 

 

2009 წ.   

  გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის სამომხმარებლო 

ფასების ინდექსის ექსპერტთა ჯგუფის წევრი 

20014 წლიდან 

დღემდე 
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დაცული დისერტაციები:  

დისერტანტის გვარი და სახელი დაცვის წელი* 

ცინცაძე გიორგი -  მიგრაციის სოციალ-ეკონომიკური ასპექტები 

საქართველოში 

2016 

ეკატერინე ბენ იაკოვ რივკა - შრომითი მიგრაციის შრომითი 

მიგრაციის გავლენა ბიზნეს გარემოზე საქართველოში 

2017 

 
პუბლიკაციები: 
  

დასახელება 
რაოდენობა 

2007-2017 წლები 

მონოგრაფიები  1 

სამეცნიერო სტატიები 75 

სახელმძღვანელოები, დამხმარე სახელმძღვანელოები, სხვა სასწავლო-მეთოდური 

საშუალებები და ლიტერატურა 

13 

კონფერენციებში (კონგრესებში, სიმპოზიუმებში) მონაწილეობა 42 

 

ენების ცოდნა 

 
მშობლიური ენა: ქართული  

   

უცხოური ენა: თვითშეფასებები - თავისუფლად, საშუალოდ, ლექსიკონის დახმარებით  

რუსული 

ინგლისური 

თავისუფლად 

ლექსიკონის დახმარებით 

 

 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო შრომების სია 

1. ფასების დონე და დინამიკა საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. HESP-ის პროგრამა. 

საერთაშორისო კონფერენცია: ,,კორუფცია, ჩრდილოვანი ეკონომიკა, გადასახადები და 

გარდამავალი ეკონომიკა”, გამ. ,,უნივერსალი”, თბ., 2007, თბილისი; 

2. ფასების სტატისტიკის შესწავლისათვის. ჟ. ,,კომერსანტი” #4 2007; 

3. მცირე ბიზნესი, როგორც სიღარიბის დაძლევის ერთ-ერთი მიმართულება. პროფესორ-

მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენცია, თბ., 2007, თბილისი; 

4. მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე მოქმედი ფაქტორების სტატისტიკური ანალიზი. ჟ. 

,,საქართველოს ეკონომიკა”,  #6 ,2008; 

5. დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის სტატისტიკური მაჩვენებლები. (თანაავტორი). ექიმთა XXVI 

საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენებათა კრებული. 2008; ქობულეთი; 

6.  სტატისტიკური კვლევის მეთოდების გამოყენების თავისებურებები სოციალურ სფეროში. 

მონოგრაფია. გამ. ,,უნივერსალი“, თბ., 2008; 

7. სოციალურ სფეროში გაწეულ ასიგნებათა სტატისტიკური ანალიზი. HESP -ის პროგრამა. 

საერთაშორისო კონფერენცია: ,,სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები გარდამავალი ეკონომიკის 

ქვეყნებში“, გამ. ,,უნივერსალი“, თბ., 2008,  თბილისი; 

8. სრუმართმასპინძლობის ინდუსტრიის განვითარების ზოგიერთი ასპექტები. საერთაშორისი 

სამეცნიერი კონფერენცია.თეუსუ, თბ., 2008, თბილისი; 

9. საინდექსო მეთოდი სამართლებრივ სტატისტიკაში. ჟ. ,,საერთაშორისო ბიზნესი“ საერთაშორისო, 

საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული. VI ტ. #1-4 თბ., 2008; 

10. პრაქტიკული სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში. (თანაავტორი).  სამუშაო (პრაქტიკული) 

დამხმარე სახელმძღვანელო, თსუ, თბ., 2009; 

11. statistika, t. I. სახელმძღვანელო, სტუ, გამომც. `უნივერსალი~, თბ., 2009; 
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12. statistika, t. II. სახელმძღვანელო, სტუ, გამომც. `უნივერსალი~, თბ., 2009; 

13. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და ინვესტიციური პოლიტიკა საქართველოში (რუსულ ენაზე). 

საეთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა“, 

კონფერენციის მასალები. სტუ.  გამ. ,,ინოვაცია“ თბ., 2009, თბილისი; 

14. ინფლაციური პროცესების სტატისტიკური ანალიზი. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი. აკ. ს. ჯიქიას 

დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.  2009, ახალციხე; 

15. ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. I საერთაშორისო სამეცნიერო-

პრაქტიკული კონფერენცია: ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“,  2010, ბათუმი; 

16. ბიზნეს პროცესების მართვის პრინციპები. (თანაავტორი). საერთაშორისო კონფერენცია: 

"ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნესპროცესების მართვა". სტუ, თბ., 2011, თბილისი; 

17. სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის პარტნიორობა ბიზნესში. (თანაავტორი).  II საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია: „ბიზნესი და სამართალი“. სტუ. თბ., 2011, თბილისი; 

18.  მსოფლიო გამოცდილება საქართველოს პოლიტიკურ-ეკონომიკური მოწყობისათვის. 

(თანაავტორი). საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია: “მსოფლიო და კავკასია”. სტუ. თბ., 2011, 

თბილისი; 

19.  საქმიანი ტურიზმი _ ტურიზმის დინამიური დარგი. (თანაავტორი).  II საერთაშორისო 

სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”,  2011, 

ბათუმი; 

20. ქალი ბიზნესში თუ ოჯახში?! (თანაავტორი). საქართველოს პროფესიონალ ქალთა ასოციაცია. 

საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია: “ქალები და 21-ე საუკუნე”, სტუ., თბ., 

2011, თბილისი; 

21. უმუშევრობის სტატისტიკური შესწავლის მეთოდოლოგიური საკითხები. ჟ. ,,სოციალური 

ეკონომიკა“. თბ., # 5-6, 2011; 

22. აგროსისტემების ფუნქციონირების მექანიზმი. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია: “სოფლის მეურნეობის განვითარების პრიორიტეტები“, თსუ. თბ., 2011, თბილისი; 

23. პრაქტიკული სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში. ნაწილი I (თანაავტორი). სამუშაო 

(პრაქტიკული) დამხმარე სახელმძღვანელო, თსუ, გამომც. ,,მერიდიანი“. თბ., 2011 

24. საქართველოს ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების როლი ტურისტულ ინდუსტრიაში.  

(თანაავტორი). III საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: 

ეკონომიკა და ბიზნესი,“ შრომების კრებული. გამომ. ,,უნივერსალი“. ბათუმი, 2012; 

25. საქართველოს ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების ანალიზი. 

(თანაავტორი). III საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,მდგრადი ტურიზმი: 

ეკონომიკა და ბიზნესი,“ შრომების კრებული. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“. ბათუმი, 2012; 

26. ტურიზმის სტატისტიკა (ნაწ. I).  სახელმძღვანელო. (თანაავტორი), გამომ. ,,უნივერსალი“. თბ., 

2012; 

27. სტატისტიკა ტურიზმისათვის. სახელმძღვანელო. (თანაავტორი), გამომ. ,,უნივერსალი“. თბ., 2012; 

28.  საშუალოთვიური ნომინალური ხელფასის  ტრენდული მოდელი. ჟ. „ბიზნეს-ინჟინერნგი“,  #3, 

გვ. 189-194  

29. მართვის პროცესების ტაქტიკური ანალიზის პრინციპები. ჟ. ,,სოციალური ეკონომიკა”, # 5,  გვ. 

70-73 

30. სოციალური სტატისტიკა. (თანაავტორი)ე, ელექტრონული კურსი. თბ.,   2013 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/socialuri%20statistika.pdf 

31. რეგიონული სტატისტიკის ორგანიზაციის  საერთაშორისო გამოცდილების საკითხისათვის. ჟ. 

„ეკონომიკა“, #1-2, 2013;  

32. Unemployment Level Statistical Research Methodolodgy Issues. J. Ekonomics and Menejment. 2013, #3, 

(ელექტრონული ჟურნალი); 

33. Внедрение инновационных технологий в практику образовательной деятельности для улучшения 

качества обучения. Материалы Международной научно-методической конференции. Минск., 

БНТУ, 2013, ст. 20-22 

34. შრომის ბაზარი - მარეგულირებელი  მექანიზმები. (თანაავტორი). აკაკი წერეთლის 

სასელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური 

http://www.tsu.edu.ge/data/file_db/economist_faculty/socialuri%20statistika.pdf
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ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო- 

პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი, ნაწ. 2 გვ. 249-254; 
35. ტურისტული ბიზნესის სპეციფიკა და პერსპექტივა. IV საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ შრომების კრებული. 

გამომცემლობა ,,უნივერსალი“. ბათუმი, 2013. გვ. 51-54 

36. კიდევ ერთხელ ტურიზმის სტატისტიკის კვლევის ობიექტისა და ამოცანების შესახებ. 

(თანაავტორი), IV საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციები 

ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ შრომების კრებული. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“. ბათუმი, 

2013. გვ. 268-271 

37. ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი. სახელმძღვანელო. (თანაავტორი), გამომც. სტუ, 

2013. 
38. სოციალური სტატისტიკის. ჟ. „სოციალური ეკონომიკა“, 2014 #4 

39. სტატისტიკა ტურიზმისათვის. სახელმძღვანელო. (თანაავტორი), გამომ. ,,უნივერსალი“. თბ., 2014; 

40. სოციალური სტატისტიკის ადგილი მეცნიერებათა შორის. (თანაავტორი), ჟ. „სოციალური 

ეკონომიკა“, # 3, 2014; 

41. Statistical Analysis of Demographic Aging of the Popilation. J. ,,Procedia - Social and Behavioral Sciences”156, 

2014, pp. 174-177 (ელექტრონული გამოცემა) 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/156 

42. Институционарные сектора экономики в СНС (Система национальных счетов). 2-ая международная 
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