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დაბადების თარიღი                                      11  აგვისტო,  1969 წელი 
 
 
საკონტაქტო კოორდინატები            0(350) 27 24 05  577 77 85 85 

                                       E-mail_ rinkiashvili@gmail.com 

ოჯახური მდგომარეობა              დასაოჯახებელი 
 
სამეცნიერო ხარსისხი    2002              ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი 

                                     დიპლომი # 003416 

                                                                        სადისერტაციო თემის დასახელება:     

                                                                        ეკონომიკური   ზრდის   ფაქტორების  

                                                                       გამოყენების სრულყოფის  გზები საბაზრო  

                                                                       ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში 

 
 

განათლება:           

1994-1997       საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის  პ. გუგუშვილის სახელობის       

                            ეკონომიკის ინსტიტუტის  ასპირანტურა. სპეციალობა: 08.00.01 

              ,,ეკონომიკური    თეორია, ეკონომიკურ მოძღვრებათა ისტორია“. 

                             

  1989-1994         თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის  სახელმწიფო     

                               უნივერსიტეტის  საინჟინრო-ეკონომიკური ფაკულტი 
 
                            ინჟინერ-ეკონომისტი (წარჩინებით)დიპლომი N 040983 
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  1975-1986              კურდღელაურის საშუალო სკოლა 

 

    სამუშაო გამოცდილება:  

   2005-წლიდან            იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო             

                                        უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა,  ბიზნესისა    და                       

                                        სამართლის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი  

                                        ეკონომიკის მიმართულებით 

 2014 -წლიდან              იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო             

                                         უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა    და                    

                                         სამართლის ფაკულტეტის დეკანი.        

2008-2014                       იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო 

                                        უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა,  ბიზნესისა     

                                         და სამართლის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.   

2006-2008                       იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო 

                                        უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა,  ბიზნესისა     

                                         და სამართლის ფაკულტეტის ხარისხის   უზრუნველყოფის 

                                         სამსახურის ხელმძღვანელი. 

 2002-2005                      თბილისის ბიზნესისა და სოციალურ-ეკონომიკური 

                                         მართვის უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელი  
 
 
 
 
 
ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში   გამოქვეყნებული პუბლიკაციები  

1. პირდაპირი ინვესტირება - ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვანი პირობა.ყოველთვიური 

საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი-„ეკონომიკა“. 

2014.  

2. საკრედიტო რისკის კომპონენტები კომერციულ ბანკებში და მათი რეგულირება. 

საერთასორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი-„სოციალური 

ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“.2014. 

 



 3.ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავლენა ბიზნესის სტრატეგიულ განვითარებაზე.  

    საერთაშორისო  პერიოდულისამეცნიერო ჟურნალი „ ინტელექტი“  N 1(48).2014. 
 
4,შრომის ბაზრის ზეგავლენა საგანმანათლებლო პროგრამების სრულყოფაზე. საქართველოს 
ბიზნეს აკადემია,სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  ბიზნესი და განათლება 
პრობლემები და პერსპექტივები,2014 
 
5. Некоторые вопросы развития экономики страны и глобализация. Изд-во European 
Researcher, РФ, 2014, №(76), 6-1, стр. 1075-1078, ISSN 2224-0136; 
www.erjournal.ru 
 
6. Роль государства в развитии малого бизнеса. Гаварский государственный 
университет, Гавар, Армения, 2013, ISBN 99941-1-138-8 
 
7. Свободные экономические зоны - вызовы и возможности. Ученые записки, Ганджа, 
Азербайджан, №4, 2013 
 
8. ბიზნეს გარემო საქართველოში-პრობლემები და პერსპექტივები. საერთაშორისო  
პერიოდული  სამეცნიერო ჟურნალი „ ინტელექტი“ N 1(45) .2013. (2  ნაბეჭდი გვერდი); 
 
 9. სასტუმრო ბიზნესის განვითარების ტენდენციები საქართველოში. საერთაშორისო  
პერიოდულისამეცნიერო ჟურნალი „ ინტელექტი“ .N 2(46) 2013. (2  ნაბეჭდი გვერდი); 
 
10. ეკონომიკის გლობალიზაცია და ტურისტული ბიზნესის ინტეგრაციული პროცესები. 
   საერთაშორისო სიმპოზიუმი „კავკასია და გლობალიზაცია: პრობლემები და    
  პერსპექტივები“  2013. 
 
11. ტურისტული პროდუქტის გაყიდვის ახალი ტექნოლოგიები.საერთაშორისო სამეცნიერო    
    ჟურნალი „ ინტელექტი“ N 2(43). 2012 
 
12. ტურიზმის განვითარების შესაძლებლობები კახეთში.  საერთაშორისო სამეცნიერო   
     ჟურნალი „ ინტელექტი“  N 2(43).2012 
 
13. ტურიზმის მნიშვნელობა განვითარებადი ქვეყნებისათვის.საერთაშორისო სამეცნიერო      
      ჟურნალი „ ინტელექტი“   N 1(42).2012 
 
14.  Проблемы и перспективы развития туризма в Грузии. Вестник Ереванского 
университета, 2012, ISSN 0321-0405. 
 
15. Иностранные инвестиций в Грузий. Классический приватный университет 
(Запорожье, Украина). Международная научно-практическая конференция 
«Формирование эффективных механизмов хозяйствования в условиях современной 
экономики: теория и практика»,. 17-18 октября 2011г 
 

16. О некотрых экономических проблемах образования в Грузии. Международная 
конференция «Интеграция образования, науки и производства как стратегическое 

http://www.erjournal.ru


направление обеспечения экономичекого роста», Ереван, Армения .  21-22 октября 
2010г. 
 
17. История и перспектива противостояния доллара США и Евро, как резервных валют мира. 
Материалы республиканской научной конференции Гюмрииского педагогического 
института им. М.  Налбандяна, Гюмри, Армения. 13-14 декабря 2010г. 
 
 
 ენების ცოდნა                     ქართული (მშობლიური); 

                                  ინგლისური (საშუალოდ;) 

                                   რუსული (კარგად). 

 
ტექნიკური ჩვევები               კომპიუტერი_ Word-ისა და Exel-ის პროგრამები 
                                                 ინტერნეტი            
 
 
 
ტრენინგები: 
                         

05.04.2012                     საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი, ფონდი ღია              
                                           საზოგადოება საქართველო, ტრენინგი: ადგილობრივი   
                                           თვითმმართველობის საფუძვლები, პრეზენტაციების  
                                              უნარ-ჩვევები, პროექტის მერთვა 
 
2011  ბიზნეს-ცენტრი ”კახეთის” მიერ ჩატარებული ბიზნეს ტრენინგები 

(CIDF) მენეჯმენტი,მარკეტინგი, რეკლამა, საზოგადოებასთან 
ურთიერთობა. 

2010-2011 საერთაშორისო განათლების ცენტრის სერთიფიკატი, ინგლისური 
როგორც უცხო ენა (Level: Upper-Intermediate) 

2010-2011 BOMUP-ის პროგრამის ფარგლებში (ბიბერახის გამოყენებითი 
მეცნიერების ინსტიტუტი) (18 სთ.), სემინარი - პროექტის მენეჯმენტი 
I და II - თელავი, საქართველო 

02.2010 BOMUP-ის პროგრამის ფარგლებში (ბიბერახის გამოყენებითი 
მეცნიერების ინსტიტუტი) (30 სთ.), კურიკულუმი და ლექციის 
დაგეგმვა (ნაწილი II) - თელავი, საქართველო 

08. 2009 BOMUP-ის პროგრამის ფარგლებში (ბიბერახის გამოყენებითი 
მეცნიერების ინსტიტუტი) (30 სთ.) აქტიური ლეცქიების ჩატარების 
მეთოდები (ნაწილი I) - თელავი, საქართველო 

 

 

                                                         2014 

 

 



 

 

 

 

  

                                                        

 

 

 
 

                                  
 


