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ԱՆՁՆԱԿԱՆ   ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 

 Ազգություն`                                  հայ 

 Ծննդավայր`                                 ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ 

 Ծննդյան ամսաթիվ`                    27.09.1984թ. 

 Գիտական աստիճան`  տնտեսագիտության թեկնածու 

 Գիտական կոչում`   դոցենտ 

 Ամուսնական կարգավիճակ`     չամուսնացած 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 1991-2001թ.`     ԼՂՀ, Ստեփանակերտի թիվ 10 միջնակարգ դպրոց (ավարտել եմ 

գերազանցությամբ):  

 2001-2006թ.` Արցախի Պետական Համալսարան, Տնտեսաիրավաբանական 

ֆակուլտետ.  ֆինանսներ և վարկ մասնագիտություն, տնտեսագետի որակավորում 

(ավարտել եմ գերազանցությամբ) : 

 2006-2009թ.` Արցախի Պետական Համալսարան, Տնտեսաիրավաբանական 

ֆակուլտետ. ասպիրանտուրա ՛՛Տնտեսություն, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և 

կառավարում՛՛ մասնագիտությամբ: Ատենախոսության թեման` ՛՛Դրամավարկային 

կարգավորման    առանձնահատկությունները ԼՂՀ տնտեսության զարգացման արդի 

փուլում՛՛: 



 2013թ.` ԵՊՀ-ում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի  տնտեսագիտության 015 մասնագիտական 

խորհրդում պաշտպանել եմ  ՛՛Դրամավարկային կարգավորման    

առանձնահատկությունները ԼՂՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում՛՛ թեմայով 

թեկնածուական ատենախոսություն  

  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՓՈՐՁ 

 

 2005-2007թ.`     Տեխնոլյուքս ՍՊԸ, գլխավոր հաշվապահ 

 2008թ.-ից`  Արցախի Պետական Համալսարան, ֆինանսահաշվային ամբիոնի 

ասիստենտ, դասախոս, ավագ  դասախոս, դոցենտ: Կարդացվող դասընթացներ` 

՛՛Դրամավարկային քաղաքականություն՛՛, ՛՛Ֆինանսներ, տնտեսության 

կարգավորման դրամավարկային մեթոդներ՛՛, ՛՛ֆինանսական պլանավորում՛՛։ 

 2008-2012թ.` Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի Թրփանճեան գյուղական 

համայնքների զարգացման ծրագրի Ստեփանակերտի գրասենյակ, դասընթացավար:  

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ   ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

 

 2015թ.-ից` ՛՛Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում՛՛ 

հասարակական կազմակերպության անդամ, իրականացնում եմ ֆինանսական 

հաշվետվությունների պատրաստման, ներկայացման և ֆինանսական խորհրդատուի 

գործառույթը: 

 2020թ․-ից՝       Արցախ գիտահետազոտական ինստիտուտի հագաբարձուների 

խորհրդի անդամ։ 

 

ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐ 

 2009թ.`    ԼՂՀ Ֆինանսների նախարարություն, որակավորված 

հաշվապահի վկայական, ք.Ստեփանակերտ: 

 2018թ.՝     Վարկային կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի որակավորման 

վկայական, ք.Երևան, ՀՀ ԿԲ: 

 2019թ․                ACCA միջազգային որակավորման N 1,2,3,7 մակարդակ 

 2020թ․               ACCA միջազգային որակավորման N 9 մակարդակ 

 2020թ․     Վարկային կազմակերպության գործադիր տնօրենի(վարչության 

նախագահի) տեղակալի որակավորման վկայական, ք.Երևան, ՀՀ ԿԲ: 

 

 

ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ, ՀԱՄԱԺՈՂՈՎՆԵՐ, ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

1. Հայաստանի ամերիկան համալսարան, Թրփանջյան գյուղական համայնքների 

զարգացման ծրագիր, բիզնեսի կազմակերպման դասընթացի վարման հմտություններ 

(մասնակից) 



2. ԱրՊՀ հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով 10-12 նոյեմբերի 

2009թ., ք.Ստեփանակերտ, Թեման` ՙԴրամավարկային և հարկաբյուջետային 

քաղաքականությունների իրականացման հիմնահարցերը ֆինանսատնտեսական  

ճգնաժամի պայմաններում՚ 

3. ԼՂՀ քաղծառայողների վերապատրաստման դասընթաց, 08-22.07.2010թ., 

ք.Ստեփանակերտ, կարդացվող դասախոսություններ՝՛՛Աուդիտ՛՛,  /դասընթացավար/: 

4. Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորման 

նախաձեռնությամբ կազմակերպված ՛՛Գիտության զարգացման հիմնախնդիրներն ու 

հեռանկարներն Արցախի երիտասարդության շրջանում՛՛ կլոր սեղանների շարք, 

15.02-21.03.2015թ., ք.Ստեփանակերտ /մասնակից/: 

5. 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՛՛ /մասնակից, գիտաժողովի գնահատման և  ամփոփման 

փուլի պատասխանատու/: 

6. Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորման 

նախաձեռնությամբ կազմակերպված ՛՛Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 

զբաղվելու հմտությունների ձևավորումը և խթանումն Արցախի երիտասարդության 

շրջանում՛՛ ուսուցողական դասընթաց, 10-17 հունիսի 2017թ., ԼՂՀ, ք.Ստեփանակերտ 

(դասընթացավար, կազմակերպիչ): 

7. Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորման 

նախաձեռնությամբ կազմակերպված  ՛՛Արցախի Հանրապետության միջազգային 

ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները՛՛ 2-րդ միջազգային 

երիտասարդական գիտաժողով, 14-17  սեպտեմբերի 2017թ., ԱՀ, ք.Ստեփանակերտ, 

Թեման՝ ՛՛ԱՀ արտահանման կառուցվածքի վերլուծությունը և դերը տնտեսական աճի 

ապահովման գործընթացում՛՛ /մասնակից, գիտաժողովի գնահատման և  ամփոփման 

փուլի պատասխանատու/:¤ 

8. Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի նախաձեռնությամբ պատերազմից տուժված 

գյուղական համայնքներում բիզնեսի խթանման ծրագրի շրջանակներում 

կազմակերպված դասընթաց ԱՀ Մարտակերտի շրջանի Ալաշան գյուղում 2017թ. 

Սեպտեմբերի 22-26 /դասընթացավար/: 

9. Արցախյան տնտեսական 7-րդ համաժողով՝ նվիրված Արցախ ներդումային 

հիմնադրամի հիմնադրման 10-ամյակին, 2017թ. նոյեմբերի 29-30: Թեման՝ ՛՛Վարկային 

և ապահովագրական շուկաների ձևավորված մակարդակը ԱՀ-ում՛՛ /մասնակից, 

զեկուցող/: 

10. ՀՀ Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի տարեկան համաժողով, ք Երևան 2017թ․ 

դեկտեմբերի 10 /մասնակից/: 

11.  Ղարաբաղյան  շարժման 30-րդ տարեդարձին նվիրված միջազգային գիտաժողով 2018 

թվականի մարտի 15-17: Թեման՝ ՛՛Դրամավարկային քաղաքականության 

առանձնահատկությունները զարգացող երկրներում՛՛ /մասնակից/: 



12. Հարկային համակարգի բարեփոխումների հայեցակարգի քննարկումներ, 2018 

թվականի մայիսի 17, մասնակից  /մասնակից/: 

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

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

Թեման՝ ՛՛ԱՀ տնտեսության ձեռքբերումներն ու արդի մարտահրավերները՛՛ 

/գիտաժողովի կազմկոմիտեի անդամ,մասնակից/: 

14. Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորման 

նախաձեռնությամբ կազմակերպված ՛՛Արցախի գիտության ներկան ու ապագան՛՛ 

կլոր սեղան, 10.11.2018թ., ք.Ստեփանակերտ /մասնակից/: 

15. ՀՀ ԿԲ կողմից կազմակերպված ՛՛Սպառողների շահերի պաշտպանության 

կարգավորման դաշտում առկա հնարավոր խնդիրների և դրանց վերաբերյալ կողմերի 

մոտեցումները՛՛ թեմայով կլոր սեղան-քննարկում, ք․ Երևան 06.11.2018թ․/մասնակից/: 

16.  ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպված 

՛՛Հաշվապահական հաշվառման արդի հիմնախնդիրները՛՛  թեմայով կլոր սեղան 

11.11.2018թ., ք.Ստեփանակերտ /մասնակից/: 

17.  ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի կողմից կազմակերպված ՛՛Վարկատու 

կազմակերություննների վարկավորման հիմնախնդիրներն ԱՀ-ում՛՛ թեմայով կլոր 

սեղան 11.11.2018թ., ք.Ստեփանակերտ /մասնակից/: 

18. Դե ֆակտո պետությունները հետխորհրդային տարածաշրջանում․ զարգացման 

ուղղությունները և հեռանկարները միջազգային գիտաժողով, 2018թ․ նոյեմբերի 24, ԱՀ 

ք․ Ստեփանակերտ, թեման՝ ՛՛Գնաճի դրսևորման համեմատական վերլուծությունը 

Աբխազիայում և Արցախի Հանրապետությունում՛՛ (մասնակից): 

19.  ԱրՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի կողմից կազմակերպված «Ֆինանսիստի 

նկատմամբ մասնագիտական պահանջները ժամանակակից աշխարհումե թեմայով 

կլոր սեղան-քննարկում, մասնակից, 2019 թվականի հունիսի 07: 

20. Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան 4-րդ միջազգային 

երիտասարդական գիտաժողով, 12-15  սեպտեմբերի 2019թ., ԱՀ, ք.Ստեփանակերտ, 

Թեման՝ ՛՛Հիփոթեքային վարկային շուկայի արդի իրավիճակի վերլուծությունը և 

զարգացման հեռանկարները Արցախի Հանրապետությունում՛՛ գիտաժողովի 

կազմկոմիտեի անդամ, մասնակից: 

21. «Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը հանքարդյունաբերության 

ոլորտումե գիտագործնական կոնֆերանս, 11-13 հոկտեմբերի 2019թ, թեմա՝ «ԿՊՍ 

միջազգային չափորոշիչ՝ ISO26000, Արցախում տեղայնացման հեռանկարներեր 

գիտաժողովի մասնակից: 

22.   ՀՀ ԿԲ ՓԼԱՖ դեմ պայքարի դասընթաց 2020 թվականի հունիսի 23, մասնակից: 

 

 

 

 

 

 



ԳԻՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

 

1. ՛՛Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների իրականացման 

հիմնահարցերը ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում՛՛,  Միջազգային 

գիտաժողովի նյութեր, նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40 ամյակին, Ստեփանակերտ 

Դիզակ պլյուս 2009թ: 

2. ՛՛Դրամավարկային  քաղաքականության  գործիքների  արդյունավետության 

խնդիները ՀՀ-ում՛՛,  Հայաստան Ֆինանսներ և էկոնոմիկա ք.Երևան N7(133) հուլիս 

2011թ.: 

3. ՛՛ԼՂՀ տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները՛՛, Հայաստան Ֆինանսներ և 

էկոնոմիկա ք.Երևան N4(154)  ապրիլ 2013թ. 

4. ՛՛Գնաճի կառավարման առանձնահատկությունները և դրա արդյունավետության 

բարձրացմանն ուղղված խնդիրները ԼՂՀ-ում՛՛, համահեղինակ տ.գ.թ, դոցենտ 

Բագրատ Ասատրյան Հայաստան Ֆինանսներ և էկոնոմիկա ք.Երևան N6(156)  հունիս 

2013թ.: 

5. ՛՛ՀՀ տնտեսության զարգացման արդի բնութագրերը՛՛, Հայաստան Ֆինանսներ և 

էկոնոմիկա ք.Երևան N5(167) մայիս 2014թ. 

6. ՛՛Դրամավարկային քաղաքականության ռազմավարությունները և դրանց 

համեմատական վերլուծությունը՛՛, Հայաստան Ֆինանսներ և էկոնոմիկա ք.Երևան 

N6(168)  հունիս 2014թ.: 

7. ՛՛Դրամավարկային քաղաքականության դերը ժամանակակից տնտեսական 

համակարգում՛՛, ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր(1/2014) Ստեփանակերտ 2014թ:  

8. ՛՛Դրամավարկային քաղաքականություն՛՛, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Դիզակ 

պլյուս, Ստեփանակերտ 2015թ. 

9. ՛՛Արտարժութային ինտերվենցիաների դերը դրամավարկային քաղաքականության 

իրականացման գործընթացում՛՛, Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի 

հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՛՛Գիտություն՛՛ 

հրատարակչություն 2016թ: 

10. ՛՛ԼՂՀ տնտեսական քաղաքականության մշակման և իրագործման 

առանձնահատկությունները՛՛, ԼՂՀ (Արցախի) 25-ամյա ձեռքբերումներն ու արդի 

մարտահրավերները Միջազգային  երիտասարդական գիտաժողով նյութերի 

ժողովածու, Երևան 2016թ: 

11. ՛՛Դրամավարկային քաղաքականության իրականացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-

ում՛՛ ԱրՊՀ  Գիտական ընթերցումներ (հոդվածների ժողովածու) Ստեփանակերտ։ 

ԱրՊՀ հրատ․2017թ: 

12. ՛՛Արցախի Հանրապետության արտահանման կառուցվածքի վերլուծությունը և դերը 

տնտեսական աճի ապահովման գործընթացում՛՛ Արցախի հանրապետության 

միջզագային ճանաչման հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները 2-րդ Միջազգային 

երիտասարդական գիտաժողով նյութերի ժողովածու, Երևան-2017թ: 

13. ՛՛Դրամավարկային քաղաքականության առանձնահատկությունները զարգացող 

երկրներում՛՛ Ղարաբաղյան  շարժման 30-րդ տարեդարձին նվիրված միջազգային 

գիտաժողով: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ստեփանակերտ-2018թ: 

14. ՛՛ԱՀ տնտեսության ձեռքբերումներն ու մարտահրավերները՛՛ Հայոց պետականության 

անցյալը, ներկան ու ապագան 3-րդ միջազգային  երիտասարդական գիտաժողով, 

2018թ․ սեպտեմբերի 13-16 

15. ՛՛Գնաճի դրսևորման համեմատական վերլուծությունը Աբխազիայում և Արցախի 

Հանրապետությունում՛՛ Դե ֆակտո պետությունները հետխորհրդային 

տարածաշրջանում․ զարգացման ուղղությունները և հեռանկարները միջազգային 

գիտաժողով, 2018թ․ նոյեմբերի 24 



16.՛՛Հայաստանի Հանրապետության դրամավարկային և Արցախի Հանրապետության 

հարկաբյուջետային քաղաքականությունների համահարթեցման խնդիրները՛՛․ 

Գիտական Արցախ պարբերական N1, 2019թ․ հունիս 

17. Հիփոթեքային վարկային շուկայի արդի իրավիճակի վերլուծությունը և զարգացման 

հեռանկարները Արցախի Հանրապետությունում, Գիտական ԱրցախN2(2), Երևան-

2019 

18. Բազել 3-ի առնչությունները ՀՀ-ում ֆինանսական համակարգի կայունության 

ապահովման հետ, Գիտական ԱրցախN4(7), Երևան-2020-Համահեղինակ 

 

ԼԵԶՈՒՆԵՐ 

 Հայերեն`           մայրենի 

 Ռուսերեն`         գերազանց 

 Անգլերեն`         լավ 

 

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 Access, PowerPoint  համակարգչային ծրագրերին 

 

 


