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ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 __________________________________________________________________________________ 

 Ազգություն`հայուհի 

 Ծննդավայր` ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ 

 Ծննդյան ամսաթիվ` 11.11.1977թ. 

 Գիտական աստիճան` տնտեսագիտության թեկնածու 

 Գիտական կոչում` դոցենտ 

 Ամուսնական կարգավիճակ` ամուսնացած 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 _____________________________________________________________________________ 

 1984-1990թ.` ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտի թիվ 10 միջնակարգ դպրոց 

 1990-1994թ.` ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտի Շահինյանի անվան Ֆիզմատ հատուկ  

դպրոց (ավարտել եմ գերազանցությամբ) 

 1994-1999թ.` Արցախի Պետական Ժողտնտեսության ֆակուլտետի 

«Արտադրության Էկոնոմիկա և կառավարում բաժին» տնտեսագետ-մենեջերի 

որակավորում (ավարտել եմ գերազանցությամբ) 

 2001-2005թ.՝  ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 

Տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի «Տնտեսության և նրա 

ճյուղերի կառավարում» բաժնի ասպիրանտուրա: Ատենախոսության թեման՝ 

«ԼՂՀ բանկային համակարգի կառավարման կատարելագործման 

հիմնախնդիրները» 

 2005թ.՝ ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Տնտեսագիտական 

հետազոտությունների ինստիտուտի թիվ 008 մասնագիտական խորհչդի 

նիստում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ ստանալով 

տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան՝ Ը.00.02 

մասնագիտությամբ 

 

 



ԱՇԽԱՏԱՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

________________________________________________________________________ 

 1996-2005թ՝ Աշխատել «Արցախբանկ» ՓԲԸ-ում 

 2005թ.-ից՝ Արցախի Պետական Համալսարան, ֆինանսահաշվային ամբիոնի 

ավագ դասախոս, դոցենտ, դինանսահաշվապահային ամբիոնի վարիչ: 

Կարդացվող դասընթացներ՝ «Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ», 

«Բանկային մենեջմենթ», «Բանկային գործունեության հիմունքներ», «Բանկերի 

և բանկային գործունեություն», «Բանկային հաշվապահություն», 

«Հաշվապահական հաշվառում բանկերում», «Հաշվառում և գործարնական 

տեխնիկան բանկերում», «Անձնակազմի կառավարում»: 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

  __________________________________________________________________________________ 

 2015թ.-ից՝ «Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում» 

հասարակական կազմակերպության անդամ: 

 

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ, ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

  __________________________________________________________________________________ 

1. “Роль и участие ЗАО “Арцахбанк” в экономике НКР” // “Современные социально-

экономические проблемы Республики Арменя” РА, Ер., АААА, 2004г., стр. 186-

191 

2. “Оценки деятельности ЗАО Арцахбанка” // “Современные социально-

экономические проблемы Республики Арменя” РА, Ер., “Данама”, 2005г., стр. 

252-258 

3. “Организационные мероприятия по совершенствованию банковской системы 

НКР” Сб. науч. трудов-4, ИЭИ МФиЭ РА, Ер., “Данама”, 2005г., стр. 247-252 

4.  ԼՂՀ անցյալը, ներկան և ապագան միջազգային գիտաժողով, հունիսի 21-24 

2006թ., Ստեփանակերտ, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան-

2007 “Роль и участие банков в преобразовании экономики НКР ” 

5. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները և 

առաջնահերթությունները, Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2014 

“Становление рынка пластиковых карт в Армении ” 

6. Գիտելիք, նորաստեղծություն և զարգացում, ՀՊՏՀ 25-րդ գիտաժողովի նյութեր 

(2015թ. նոյեմբեր 11-13) “Анализ деятельности действующих банков в НКР” 

7. Գործարար միջավայրի բարելավման և միջազգային տնտեսական 

համագործակցության ընդլայնման արդի հիմնախնդիրները ՏՏ-ում: ՀՊՏՀ 26-րդ 

գիտաժողով (2016թ. նոյեմբերի 15-18), ՊՀՏՀ: - Եր: Տնտեսագետ, 2017 “Роль 

банков в развитии экономики НКР” 

8. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, Տնտեսության և հասարակության 

զարգացում. 21-րդ դարի մարտահրավերներ և հնարավորություններ: ՀՊՏՀ 27-րդ 

գիտաժողով, 2017թ., նոյեմբերի 22-24: Երևան 2018 “Необслуживаемые кредиты 

банков, как риск, воздействующий на стабильность финансовой системы” 



9. Արցախի Պետական Համալսարան, Գիտական ընթերցումներ (հոդվածների 

ժողովածու): Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձին նվիրված գիտաժողով: 

Ստեփանակերտ 2018 “Анализ становления и развития банковской деятельности 

на территории Арцаха ” 

10. ԼՂՀ քաղծառայողների վերապատրաստման դասընթաց, 2009-2012թթ., ք. 

Ստեփանակերտ, կարդացվող դասախոսություններ՝ «Անձնակազմի 

կառավարում», «Կառավարչական հմտություններ», (դասընթացավար) 

11. Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորման 

նախաձեռնությամբ կազմակերպված «ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա 

պետականության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները» միջազգային 

երիտասարդական գիտաժողով, 15-18 սեպտեմբերի 2016թ., ԼՂՀ, ք. 

Ստեփանակերտ, Թեման՝ «ԼՂՀ տնտեսական քաղաքականության մշակման և 

իրագործման առանձնահատկությունները» (գիտաժողովի սեկցիոն 

հանձնաժողովի նախագահ) 

12. Արցախյան տնտեսական 7-րդ համաժողով՝ նվիրված Արցախ ներդրումային 

հիմնադրամի հիմնադրամ 10-ամյակին, 2017թ. նոյեմբերի 29-30 կլոր սեղանի 

մասնակից: 

13. Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան 3-րդ միջազգային 

երիտասարդական գիտաժողով, 13-16 սեպտեմբերի 2018թ., ԱՀ, ք. 

Ստեփամակերտ, Թեման՝ “Особенности становления и развития банковской 

деятельности непризнанных государств на постсоветском пронстранстве” 

(մասնակից) 

14. ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված 

«Բանկի աշխատակցի օրվա» առթիվ 22.11.15թ. գիտական ընթերցումներ 

(կազմակերպիչ, մասնակից) 

15. ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված «ԱՊՀ 

երկրների բանկային համակարգերի վերլուծությունը» առթիվ 22.04.16թ. 

գիտական ընթերցումներ (կազմակերպիչ, մասնակից) 

16. ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված 

«Խնայողությունների միջազգային օրվա» առթիվ 02.11.16թ. 

գիտաճանաչողական ընթերցումներ (կազմակերպիչ, մասնակից) 

17. ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված 

«Հաշվապահների միջազգային օրվա» կապակցությամբ 18.11.16թ. գիտական 

ընթերցումներ (կազմակերպիչ, մասնակից) 

18. 13.02.17թ. ֆինանսահաշվային ամբիոնի կողմից կազմակերպվել է Կլոր սեղան, 

«Հիփոթեքային վարկավորման հասանելիության ձեռքբեումները ԼՂՀ-ում» թեմայով, 

որին հրավիրել էին նաև ԱՀ ֆինանսական համակարգի մի շարք ներկայացուցիչներ 

(կազմակերպիչ, մասնակից) 

19. 07.11.2017թ. ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ 

կազմակերպված միջոցառումը գիտաճանաչողական ընթերցումների 

ձևաչափով՝ նվիրված «Խնայողությունների միջազգային օրվան» 

(կազմակերպիչ, մասնակից) 



20. ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված 

«Հաշվապահական հաշվառման արդի հիմնախնդիրները» թեմայով կլոր սեղան 

10.11.2017 ք. Ստեփանակերտ (կազմակերպիչ, մասնակից) 

21. ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված 

«Բանկի աշխատակցի օրվա» առթիվ 22.11.17թ. գիտական ընթերցումներ 

(կազմակերպիչ, մասնակից) 

22. ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված կլոր 

սեղանի ձևաչափով քննարկում «ԱՀ տարածքում բանկային գործունեության 

կայացման և զարգացման վերլուծությունը» թեմայով ք. Ստեփանակերտ 

(կազմակերպիչ, մասնակից) 

23. ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված 

«Ժամանակակից գործնական աշխարհում հաշվապահի մասնագիտությունը. 

մասնագիտական և սոցիալակն ասպեկտները» թեմայով կլոր սեղան 07.11.2018., 

ք. Ստեփանակերտ (կազմակերպիչ, մասնակից) 

24. ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված 

«Վարկատու կազմակերպությունների վարկավորման հիմնախնդիրներն ԱՀ-

ում» թեմայով կլոր սեղան 11.11.2018թ. ք. Ստեփանակերտ (կազմակերպիչ, 

մասնակից) 

25. ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված 

«Բանկի աշխատակցի օրվա» առթիվ 22.11.18թ. գիտական ընթերցումներ 

(կազմակերպիչ, մասնակից) 

26. 2019 թվականի հունիսի 07 ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի կողմից 

կազմակերպված «Ֆինանսիստի նկատմամբ մասնագիտական պահանջները 

ժամանակակից աշխարհում» թեմայով կլոր սեղան-քննարկում (կազմակերպիչ, 

մասնակից) 

27. 2019թ. նոյեմբերի 6-ին ամբիոնի կողմից նախաձեռնվել էր գիտաճանաչողական 

ընթերցումների ձևաչափով միջոցառում՝ նվիրված Խնայողությունների 

միջազգային օրվան(կազմակերպիչ, մասնակից)  

28.  2019թ նոյեմբերի 12- Արցախի պետական համալսարանում նշվել է 

հաշվապահի միջազգային օրը կազմակերպել են մասնագիտական խաղ-

մրցույթ(կազմակերպիչ, մասնակից) 

29. 2019թ. Նոյեմբերի 27-ին բանկային աշխատակցի օրվա առթիվ Արցախի 

պետական համալսարանում կազմակերպվել է «Վիրտուալ բանկ» մրցույթը: 

(կազմակերպիչ, մասնակից)  
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