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Արցախ, ք. Ստեփանակերտ, Մաշտոցի փողոց, շենք 7, բն.32 

Հեռ. (+37497) 28 04 02 

E-mail: asryan.shushanik@yandex.ru 

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 __________________________________________________________________________________ 

 Ազգություն`հայուհի 

 Ծննդավայր` Վրաց ՍՍՀ Բոգդանովկայի շրջ. , գ. Փոկա 

 Ծննդյան ամսաթիվ` 24.08.1969թ 

 Գիտական աստիճան` տնտեսագիտության թեկնածու 

 Գիտական կոչում` դոցենտ 

 Ամուսնական կարգավիճակ` ամուսնացած 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 _____________________________________________________________________________ 

 2004-2007թթ.  ԱրՊՀ տնտեսագիտոթյան մասնագիտության հայցորդ  

 2007թ. Երևանի Պետական Տնտեսագիտական համալսարանում գործող 018-

մասնագիտական խորհրդում  պաշտպանել է թեկնածուական թեզը և ստացել 

տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան` Ը-00-02 

մասնագիտությամբ 
 

 ԱՇԽԱՏԱՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

________________________________________________________________________ 

 1991-2001թթ. Աբովյանի «Չափիչ» գործարունում որպես հաշվապահ ստաժոր: 

 1996-1999թթ. Ստեփանակերտի Հաշվապահական հաշվառման դպրոցում 

որպես ուսուցիչ 

 2001-2003թթ. Մեսրոպ-Մաշտոց համալսարանում որպես տնտեսագիտության 

դասախոս 

mailto:asryan.shushanik@yandex.ru


 2002-2013թթ. ԱրՊՀ տնտեսագիտության տեսության և կառավարման 

ամբիոնում,  դասախոս 

 2013-2014թթ. ԱրՊՀ տնտեսաիրավաբանական ֆակուլտետի  դեկանի 

պաշտոնակատար 

 2020թ. ԱրՊՀ տնտեսագիտության տեսության և կառավարման ամբիոնի վարիչ 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

  __________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ, ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

  __________________________________________________________________________________ 

 

 Գիտամանկավարժական փորձուսուցումների, ավարտական աշխատանքների 

և  մագիստրոսական  ատենախոսությունների ղեկավարում: 

 Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրների 

շուրջ  կլոր սեղանների կազմակերպում: 

 Գիտական ընթերցումների և քննարկումների կազմակերպում: 

 Մասնակցություն  ԱրՊՀ-ի կողմից կազմակերպվող գիտական ընթերցումներին/2018/: 

 Ուսանողական գիտական քննարկումներ            «Սոցիալական աջակցության և 

ապահովության     հիմնախնդիրները ԱՀ-ում»  թեմայով   

 Ուսանողական գիտական քննարկումներ «Ներդրումների մակրոտնտեսական 

ասպեկտը  ԱՀ-ում» թեմայով 

 Ուսանողական գիտական քննարկումներ     «ԱՀ տնտեսական անվտանգության արդի 

հիմնահարցերը» թեմայով 

 

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

  _________________________________________________________________________________ 

 

1. «ԼՂՀ արդյունաբերության վիճակը և զարգացման միտումները» 

«Կրթությունը և գիտությունը Արցախում» 2006թ,  թիվ 1-2,  132-138էջ: 

2. «ԼՂՀ արդյունաբերության ձևավորված մակարդակը և 

հիմնախնդիրները», «Լեռնային «Ղարաբաղի Հանրապետության անցյալը, ներկան և 

ապագան», Միջազգային գիտաժողով, Զեկույցների հիմնադրույթներ, Հունիսի 21-24,   

Ստեփանակերտ,       2006թ,  261-263էջ:  

3. «Արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքի կատարելագործման 

արդի հիմնախնդիրները ԼՂՀ-ում» «Բանբեր  ՀՊՏՀ»,   Երևան, 2008թ., 138-148էջ: 

4. «ԼՂՀ տնտեսության անվտանգության ընդհանուր   բնութագիրը» 

«Հայաստանի տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրներ, Հանրապետական 

գիտաժողով», Մայիս 10-17 , 2010թ.,  Երևան, Տնտեսագետ 2010թ.  312-317էջ: 



5. «Տնտեսական աճի և սոցիալ-տնտեսական տեղաշարժերի 

փոխառնչությունները ԼՂՀ տնտեսության զարգացման ժամանակակից 

պայմաններում», ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր 1(2012), Ստեփանակերտ, 2012 թ., 

 78-85էջ: 

6. «ԼՂՀ  սոցիալ -տնտեսական վիճակի փոփոխության արդի միտումները» 

«ՀՀ սոցիալ-տնտեսական  կայուն զարգացման    հիմնախնդիրները» գիտական 

հոդվածների ժողովածու-2(14), Երևան 2012 թ., 53-60էջ 

7. «ԼՂՀ տնտեսության կառուցվածքային համամասնությունների արդի 

հիմնահարցերը» ,  ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր 1(2015), Ստեփանակերտ, 2015 թ.,  

350-355էջ 

8. «ԼՂՀ և ՀՀ տնտեսությունների զարգացման ներդաշնակեցման արդի 

հիմնահարցերը» ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր 1(2015), Ստեփանակերտ2015 թ., 

 356-363էջ 

9. «Ազգային տնտեսության կայունության ապահովման  հիմնահարցերը 

ժամանակակից պայմաններում», ԼՂՀ անկախության հռչակման 25-րդ տարեդարձին 

նվիրված միջազգային գիտաժողով,  2016թ. 

10. «Միկրոէկոնոմիկա ուսումնամեթոդական ուղեցույց»  ԱրՊՀ 

հրատարակչություն, ք. Ստեփանակերտ 122 էջ 2016թ. 

11. «Սոցիալական  արդարության հիմնախնդիրները  ԱՀ տնտեսության 

զարգացման ժամանակակից  պայմաններում» ԱրՊՀ գիտական ընթերցումներ  (Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ 

ÅáÕáí³Íáõ), Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողով, ք. 

Ստեփանակերտ – 2018 թ.,   էջ 83-93 

12. «Անկախության շրջանում  տնտեսական աճի և կառուցվածքային  

տեղաշարժերի  առանձնահատկությունները ԼՂՀ-ում» ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր 1/2017, 

ք.Ստեփանակերտ, էջ.308- 316 

13. «ԱՀ տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրների արդի  միտումները»  

ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, ք.Ստեփանակերտ – 2019թ., էջ 419: 

14. «ԱՀ սոցիալ – տնտեսական զարգացման առանցքային  հիմնախնդիրները» 

ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր, ք.Ստեփանակերտ – 2019թ., էջ 432: 

15. «Տնտեսական անվտանգության արդի մարտահրավերները ԱՀ-ում» ԱրՊՀ 

գիտական տեղեկագիր  (Հասարակական գիտություններ) Պրակ1, ք.Ստեփանակերտ – 

2020թ., էջ 244-255: 

 

ԼԵԶՈՒՆԵՐ  

_____________________________________________________________________________ 

 Հայերեն՝ մայրենի 

 Ռուսերեն՝ գերազանց  

 Անգլերեն՝ բավարար 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

  ____________________________________________________________________________ 

Տիրապետում եմ՝ MS- Windows, MS-Offise: Word, MS-Offise Excel, MS Network, 

Internet. E- Mail և այլն 


