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   Ի ր ի ն ա  Բ ո ր ի ս ի  Պ ե տ ր ո ս յ ա ն   

 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

 
Ծննդյան տարեթիվ՝` 14 հուլիսի 1985 

Քաղաքացիություն՝ Հայաստանի Հանրապետություն 
 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 
▪ 2002–2007թթ.       Հայ-Ռուսական համալսարան               Երևան 

Մասնագիտություն` Համաշխարհային տնտեսագիտություն  

Որակավորում`  Տնտեսագետ (գերազանցության դիպլոմ) 

▪ 2007-2012              Հայ-Ռուսական համալսարան                                               Երևան 

Մասնագիտություն` Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և 

կառավարում 

Որակավորում`  Տնտեսական գիտությունների թեկնածու 

▪ 2015 թ.                  Հայ-Ռուսական համալսարան                                       Մոսկվա 

Մասնագիտություն: Միջազգային տնտեսագիտություն    

Որակավորում: Տնտեսական գիտությունների թեկնածու 

▪ 2010-2012 թթ. Մանչեսթեր համալսարան (ՄՍՏԳԲԴ-ի հետ համատեղ)         Մոսկվա 

Մասնագիտություն` Կրթության  ոլորտի կառավարում 

Մասնագիտացում` Կրթական համկարգի որակի գնահատում 
Որակավորում`  Կառավարիչ (մագիստրոս) (գերազանցության դիպլոմ) 

  
 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

Պրոֆեսորադասախոսական գործունեություն 

▪ 2007-2009 թթ. Հայ-Ռուսական համալսարան                              Երևան 

Ասիստենտ, Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության 

հիմնախնդիրներ ամբիոն 

▪ Միկրոտնտեսագիտություն 
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▪ Մակորտնտեսագիտություն 

▪ Համաշխարհային տնտեսության ժամանակակից տեսությունները 

▪ Տնտեսության պետական կարգավորում 

 

2009-09. 2010 թթ. Հայ-Ռուսական համալսարան                                                      Երևան 

Դասախոս, Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության 

հիմնախնդիրներ ամբիոն 

▪ Միկրոտնտեսագիտություն 

▪ Մակրոտնտեսագիտությույն 

▪ Միկրոտնտեսագիտություն խորացված դասընթաց (մագիստրատուրա) 

▪ Մակորտնտեսագիտություն խորացված դասընթաց (մագիստրատուրա) 

 

 

09. 2010-04.2015 թթ.      Հայ-ռուսական համալսարան                                                                 Երևան 
Ավագ դասախոս, Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության 

հիմնախնդիրներ ամբիոն 

▪ Միկրոտնտեսագիտություն 

▪ Միկրոտնտեսագիտություն, խորացված դասընթաց (մագիստրատուրա) 

▪ Մակրոտնտեսագիտություն , խորացված դասընթաց (մագիստրատուրա) 

▪ Տնտեսագիտության տեսություն 

▪ Կիրառական տնտեսագիտություն 

▪ Միգրացիոն հետազոտությունների ներածություն (Introduction to Migration Studies) 

 

04. 2015 թ. առ այսօր    Հայ-ռուսական համալսարան                                                                 Երևան  
Դոցենտ, Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության հիմնախնդիրներ 

ամբիոն 

▪ Միկրոտնտեսագիտություն 

▪ Միկրոտնտեսագիտություն, խորացված դասընթաց (մագիստրատուրա) 

▪ Մակրոտնտեսագիտություն, խորացված դասընթաց (մագիստրատուրա) 

▪ Տնտեսագիտության տեսություն 

▪ Կիրառական տնտեսագիտություն 

▪ Միգրացիոն հետազոտությունների ներածություն (Introduction to Migration Studies) 

 

09. 2017թ. առ այսօր    Հայռուսական համալսարան                                                                   Երևան  
Ամբիոնի վարիչ, Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության 

հիմնախնդիրներ ամբիոն 

 

06.2008-06.2009 թթ.      Հայ-Ռուսական համալսարան                                                               Երևան  
Փորձագետ, «Քաղաքականության, իրավունքի և տնտեսության անցումային շրջանի արդի 

հիմանախդիրները» գիտահետազոտական խումբ 

 

2008-06.2009 թթ.   «Մասնագետներ» հիմնադրամ                                                                      Երևան 

Տնտեսագետ 
 
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 

▪ 2007-2010թթ. Հայ-ռուսական համալսարան                             Երևան 

Լաբորանտ,  Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության 
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հիմնախնդիրներ ամբիոն 

▪ 2010-2014թթ. Հայ-Ռուսական համալսարան                              Երևան 

Ավագ լաբորանտ,  Տնտեսագիտության տեսության և անցումային շրջանի տնտեսության 

հիմնախնդիրներ ամբիոն 

▪ 2014 առ Հայ-Ռուսական համալսարան                              Երևան 

Համակարգում է Տնտեսագիտության 008 մասնագիտական խորհրդի գործունեությունը  

 

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

 • Միկրոտտնտեսագիտություն 

• Մակրոտնտեսագիտություն 

• Պետության հակամենաշնորհային քաղաքականություն 

• Տնտեսության «հոլանդական հիվանդության» երևույթը 

• Միգրացիոն քաղաքականություն 

• Կրթության ոլորտի կառավարում  

• Տնտեսական աճի արդի մոդելներ 

 
 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ 

 1. Տնտեսական մրցակցության պաշտպանությունը, որպես ազգային տնտեսության 

զարգացման հիմնական գործոն // Տնտեսական աճի նորարարության ապահովման 

պետական ռազմավարություն // Հարավային դաշնային համալսարանի՝ 

տնտեսագիտության ֆակուլտետի 5-րդ միջազգային համացանցային գիտաժողովի 

նյութերի վերաբերյալ հավաքական մենագրություն: Դոնի Ռոստով, «АкадемЛит» 

հրատարակչություն, 2007, էջ 92-99: 

2. Տնտեսական մրցակցության պաշտպանությունը, որպես ազգային տնտեսության 

զարգացման հիմնական գործոն (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով) // 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման արդի հիմնախնդիրները // 

Միջբուհական գիտաժողովի նյութերից: Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարան, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Երևան 2008, էջ 57-60: 

3. Հայաստանի տնտեսության մենաշնորհացումը` սեփականաշնորհման 

հետևանքները, հաղթահարման ուղիները և մեթոդները // գիտական հոդվածների 

ժողովածու, Հայ-ռուսական համալսարանի տարեկան գիտաժողով, սոցիալ-

հումանիտար  գիտություններ, Երևան 2008, ՀՌՀ հրատարակչություն, էջ 241-250: 

Մասնավոր արտահանումը, որպես տնտեսության «հոլանդական հիվանդություն» 

պատճառ: 

4. Մասնավոր արտասահմանյան դրամական փոխանցումները, որպես տնտեսության 

«հոլանդական հիվանդություն» պատճառ // գիտական հոդվածների հավաքածու, Հայ-

ռուսական  համալսարանի տարեկան գիտաժողով, Երևան 2009, ՀՌՀ 

հրատարակչություն, էջ 341-350: 

5. Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում  տնտեսության 

«հոլանդական» հիվանդության խնդիրը (Հայաստանի Հանրապետության օրինակով) // 

գիտական հոդվածների ժողովածու, «Ռուսաստանի դաշնության և Հայաստանի 

Հանրապետության տնտեսությունները համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի 

պայմաններում: Զարգացման խնդիրներ և հեռանկարներ» միջազգային գիտաժողով, 

«Տնտեսագետ», հրատարակչություն. Երևան 2010, էջ 139-145: 

6. Համաշխարհային ֆինանսական և տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում ՀՀ-ում 

«հոլանդական հիվանդության» հաղթահարման խնդիրը // գիտական հոդվածների 
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հավաքածու, Հայ-ռուսական համալսարանի տարկան գիտաժողով, Երևան 2010, ՀՌՀ, 

հրատարակչությւոն, էջ 419-427: 

7. Հայաստանի և Վրաստանի միջև ազատ առևտրի գոտու ստեղծման տնտեսական 

նախադրյալները // տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, 

«Հանրագիտարան-Արմենիկ», Երևան 2010, էջ 129-144: 

8. Մասնավոր արտասահմանյան դրամական փոխանցումների ազդեցությունը 

տնտեսության վրա // Միջազգային գիտատեխնիկական գիտաժողովի նյութեր, 

«Ֆինանսական և վարկային հարաբերությունների արդիականացում, նորարարական 

տնտեսության պայմաններում», «Պետական կառավարման համալսարան», 

հրատարակչական տուն, Մոսկվա 2011, էջ 125-128: 

9. Արտասահմանյան մասնավոր դրամական փոխանցումները, որպես «հոլանդական 

հիվանդություն» պատճառ Հայաստանի տնտեսությունում // Ուրալի պետական 

տնտեսագիտական համալսարանի նորություններ, Եկատերինբուրգ 2011, №5 (37), էջ 87-
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հավաքածուներ: Ֆինանսական Համալսարան՝ Ռուսաստանի Դաշնության 
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նյութեր // 2 մասից բաղկացած: Մաս 2 / Ռուսաստանի Դաշնության Կրթության և 

գիտության նախարարություն, պետական բյուջեի դաշնային բարձրագույն կրթության 

հաստատություն «Տամբովի պետական համալսարան: Գ. Ռ. Դերժավին» 2016, Էջ 535-

547: 

32. Ռուսաստանի Դաշնությունում «ռեսուրսների անեծք» երևույթը և հաղթահարման 

մեխանիզմները // Հայ-ռուսական համալսարանի ուսանողական գիտաժողովի նյութեր: 

2017, տպագրությունում: 

33. Հայաստանի արժութային շուկայի ներկայիս վիճակի վերլուծություն // գիտական 

հոդվածների ժողովածու, Հայ-ռուսական համալսարանի, սոցիալական և 
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ISET ծրագրի շրջանակներում մրցույթներ (International School of Economics at Tbilisi State 

University)  

Գարնանային դպրոց «Տվյալների վերլուծություն, կանխատեսում և քաղաքականություն» 

 

▪ 15 հոկեմբերի 2008թ.  Գիտական հաջողությունների համար» մրցանակ 

    Հայ-Ռուսական համալսարան 

 

▪ Դեկտեմբեր, 2008թ.  Մասնակցության վկայական 

Ասպիրանտների ինտերնետային օլիմպիադա` «Գիտության պատմություն և  

փիլիսոփայություն» թեմայով     

    Ստավրոպոլի պետական համալսարան 

 

▪ 15 հոկտեմբերի 2009թ.  «Լավագույն ասպիրանտ» մրցանակ 

Հայ-ռուսական համալսարան 

 

▪ 11 սեպտեմբերի 2015թ.  «Լավագույն աշխատանքը համաշխարհային ֆինանսների 

ոլորտում» անվանակարգում հաղթողի գիտական ղեկավարի մրցանակ 

 

▪ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների, բուհերի ֆինանսա-

տնտեսական ֆակուլտետների, 2015թ. շրջանավարտների համար ավարտական 

որակավորման մրցույթ 

 

▪ 15 սեպտեմբերի 2017թ.  «Հայ-ռուսական համալսարանի լավագույն դասախոս» 

անվանակարգում պատվավոր մրցանակ 

Հայ-ռուսական համալսարան 
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ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  ԳԻՏԱԿԱՆ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ 

▪ Հարավային դաշնային համալսարանի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի Միջազգային 

համացանցային կոնֆերանս «Տնտեսական աճի ինովացիոնհ ապահովման պետական 

ռազմավարական ծրագիր», Ռոստով հոկտեմբեր 2007թ.  

▪ ISET- ի (International School of Economics at Tbilisi State University) կողմից կազմակերպված 

գարնանային դպրոց «Տվյալների վերլուծություն, կանխատեսում և տնտեսական 

քաղաքականության զարգացում», Երևան ապրիլ 2007թ. 

▪ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գիտական կոնֆերանս, 

«Հայաստանի տնտեսության զարգացման ժամանակակից խնդիրները» Երևան, դեկտեմբեր 

2007թ. 

▪ ՀՌՀ տարեկան գիտաժողով, Երևան 2007-2016թթ. 

▪ «Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը 

համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում. Խնդիրներ և զարգացման 

հեռանկարներ» միջազգային գիտաժողով, Երևան, ապրիլ 2010թ. 

▪  «Միջազգային ֆինանսական ճգնաժամի համատեքստում դրամավարկային 

քաղաքականության և ֆինանսական հատվածի կարգավորման ոլորտում առկա խնդիրները» 

միջազգային գիտաժողով: Երևան, մայիս 2010թ. 

▪ «VIII ամենամյա միջազգային գիտաժողով «Կրթության զարգացման միտումները», Մոսկվա 

փետրվար 2011թ. 

▪ «Ֆինանսական և վարկային հարաբերությունների արդիականացում՝ նորարարական 

տնտեսության պայմաններում», միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս, Մոսկվա 

հոկտեմբեր 2011թ. 

▪ «Աշխատանքի շուկայի համար նորարար անձնակազմի ուսուցում շարունակական 

կրթության պայմաններում», միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս, Նիժնի Տագիլ, 

հունվար 2012թ. 

▪ «Կրթության զարգացման միտումները: Տարբեր, բայց հավասար: Ինչպես կարելի է խթանել 

որակյալ կրթության մատչելիությունը», IX տարեկան միջազգային գիտաժողով, Մոսկվա 

փետրվար 2012թ. 

▪  «Համաշխարհային տնտեսության իրական հատվածի ֆինանսավորում», Միջազգային 

գիտագործնական կոնֆերանս, Մոսկվա հոկտեմբեր 2012թ. 

▪ «Ինովացիոն տնտեսության արդի հիմնախնդիրը զարգացող երկրներում» միջազգային 

գիտագործնական կոնֆերանս, Երևան հոկտեմբերի 17-18, 2013թ. 

▪ «Իրական ժամանակակից Ռուսաստանում կորպորատիվ ֆինանսների կառավարման և 

ֆինանսական ինժեներիայի իրականացում», միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս 

Մոսկվա, հոկտեմբեր 2013թ. 

▪ «Իրական ֆինանսներ իրական տնտեսությունում» միջազգային գիտագործնական 

կոնֆերանս, Մոսկվա, հոկտեմբեր 2014թ. 

▪ «Տնտեսության ինովացիոն զարգացում: Միտումներ և հեռանկարներ», չորրորդ միջազգային 

գիտագործնական կոնֆերանս, Պերմ, 2015թ. 

▪ «Համաշխարհային տնտեսություն, միջազգային բիզնես և Ռուսաստանը նոր 

աշխարհաքաղաքական պայմաններում», միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս, 

Եկատերինբուրգ, 2015թ. 

▪ «Կրթական ծրագրեր և մասնագիտական ստանդարտներ: Արդյունավետ 

փոխգործակցության որոնում», միջազգային գիտամեթոդական գիտաժողով, Մոսկվա, 2016թ. 
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▪ «Ռուսական տնտեսություն: Հայացք դեպի ապագ» III միջազգային գիտագործնական 

կոնֆերանս, Տամբով. 2016թ. 

▪  «Ռուսաստանն ու աշխարհը: Գերակայությունների ընտրությունը», VIII Գաիդառ ֆորում 

Մոսկվա, 2017թ. 

▪  «Փոքր անցումային տնտեսություններ: Տեղական պատասխաններ գլոբալ 

մարտահրավերներին» միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս, Երևան, 2017թ. 

▪ «Հայաստանում միգրացիայի չափորոշիչներ. Տեսություններ և մոդելներ» միջազգային 

գիտական սեմինար, ERASMUS + PROMIG ծրագիր (Promoting Migration Studies in Higher 

Education) Երևան, 2017թ. 

▪ «Ֆորմալ կրթություն: Եվրասիական տնտեսական միության ցանցային փոխգործակցության 

տարածքը», միջազգային գիտագործնական կոնֆերանս, Երևան, 2017թ. 

 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ 

1. ISET (International School of Economics at Tbilisi State University) կոմից կամզակերպված 

դրամաշնոհային ծրագիր, «Տվյալների վերլուծություն, կանխատեսում և տնտեսական 

քաղաքականության զարգացում» գարնանային դպրոց, 2008թ. 

2. Դրամաշնորհ տրված՝ Համաշխարյաին բանկի կողմից ֆինասավորվող Մոսկվայի սոցիալ-

տնտեսական գիտությունների բարձրագույն դպրոցի «Կրթական ոլորտի կառավարում» 

ֆակուլտետում անվճար կրթություն ստանալու համար, 2010-2012թթ. 

3. TEMPUS IV – Միգրացիա եւ բարձրագույն կրթություն: Հմտություններ և հնարավորություններ 

(UNIMIG). 2011-2014թթ. 

4. Հայաստանի Հանրապետության պետական գիտական կոմիտեի կողմից ֆինանսավորվող «ՀՀ 

ֆինանսական միջնորդությամբ հաստատությունների կարգավորման համակարգի 

արդիականացում» դրամաշնորհային ծրագիր, 2013-2015թթ. 

5.  «ՀՌՀ զարգացման ծրագիր» շրջանակներում կազմակերված դրամաշնոհային ծրագիր, 

մեգատնտեսագիտության հետազոտական խումբ, 2015-2016թթ. 

6. «ՀՌՀ զարգացման ծրագիր» շրջանակներում կազմակերված դրամաշնոհային ծրագիր, 

«Հայաստան-ԵԱՏՄ: Առևտրա-տնտեսական հարաբերությունների պայմանները և 

հեռանկարները» 2016-2017թթ. 

7. ERASMUS+ – Promoting Migration Studies in Higher Education (PROMIG). 2016-2019.  
 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ  

1.    TEMPUS IV միգրացիա և բարձրագույն կրթություն, հմտություններ և հնարավորություններ 

ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված դասընթացներ: Թբիլիսի, Վրաստան: Ապրիլ-

մայիս 2012թ., հոկտեմբեր 2012թ., ապրիլ 2013թ, հոկտեմբեր 2014թ. 

2. TEMPUS տարածաշրջանային սեմինար, Արևելյան Եվրոպայում բարձրագույն կրթության 

ոլորտում մարդկային ռեսուրսների կառավարման վերաբերյալ: Քիշնև, Մոլդովա: 22-23 

ապրիլ 2013թ. 

3. TEMPUS IV միգրացիա և բարձրագույն կրթություն: Հմտություններ և հնարավորություններ 

ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված դասընթացներ: Օլդենբուրգ, Գերմանիա, հունիս 

2013թ. 

4. TEMPUS սեմինար «Բարձրագույն կրթության մեջ մարդկային ռեսուրսների կառավարում: 

Միտումներ և մարտահրավերներ»: Երևան, Հայաստան, սեպտեմբեր 2013 թ. 

5. Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգի մշակում և զարգացում: 

ՈԱԱԿ-, Համաշխարհային բանկը: Երևան, Ապրիլ, հուլիս, դեկտեմբեր 2013թ. 



7:51:18 PM 9 

6. TEMPUS ծրագրի շրջանակներում «Հայաստանում և Վրաստանում անդրազգային կրթության 

որակի ապահովումը և ճանաչումը» (TNE-QA) Գլոստեր, Միացյալ Թագավորություն: 

Հունիսի 2014թ. 

7. Էդվարդ Գայդար հիմնադրամի և Ռուսաստանի տնտեսագիտութայն  դպրոցի կողմից 

կազմակերպված, Տնտեսագիտության տեսության ամառային 

դպրոց(մակրոտնտեսագիտություն). Տնտեռսագիության տեսության դասախոսների 

որակավորման բարձրացման դասընթացներ, Մոսկվա, Ռուսաստան, հունից 2013թ., հունիս-

հուլիս 2014թ., հուլիս 2015թ. 

8.  «Տնտեսագիտական տեսություն, տնտեսական իրողություն և տնտեսական 

քաղաքականություն» թեմայով կարճաժամկետ դասընթաց: Երևան, Հայաստան: 02-06 մայիս 

2016թ. 

9.  «Ինովացիոն աճ, շրջակա միջավայր, մարդկային կապիտալ, միջազգային 

քաղաքականություն և կառավարում» (Innovative Growth, Environment, Human Capital, 

International Policies and Governance) թեմայով կարճաժամկետ դասընթաց, Երևան, 

Հայաստան: 9-11 մայիս, 201թ. 

10. Էդվարդ Գայդար հիմնադրամի և Ռուսաստանի տնտեսագիտական դպրոցի կողմից 

կազմակերպված, Տնտեսագիտության տեսության ամառային դպրոց 

(մակրոտնտեսագիտություն): Տնտեռսագիության տեսության դասախոսների որակավորման 

բարձրացման դասընթացներ, Մոսկվա, Ռուսաստան, հունիս-հուլիս 2016թ., հունիս-հուլիս 

2017թ. 

11. ERASMUS+ ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստում` Բարձրագույն կրթության 

ոլորտում միգրացիոն հետազոտությունների խթանում (PROMIG): Թբիլիսի, Վրաստան: 

փետրվար 2017թ. 

12. ERASMUS + ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստում` Promoting Migration Studies in 

Higher Education (PROMIG) Ալիկանտե, Իսպանիա. մայիս 2017թ. 

13. Դասավանդման որակավորման բարձրացման դասընթաց «Էկոնոմետրիկա: Ներածություն» 

Է. Գայդարի համալսարան, Մոսկվա. հոկտեմբեր 2016թ. - փետրվար 2017թ. 

14. Повышение квалификации по дисциплине «Эконометрика. Введение в анализ временных 

рядов и панельных данных». Открытый университет Е. Гайдара. Москва. Февраль – апрель 

2017.   

 

ԼԵԶՈՒՆԵՐ 

 հայերեն (մայրենի), ռուսերեն (մայրենի), անգլերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ) 
 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  

 ▪ Ms Windows 7, Ms Office 2010  

▪ E-Views 

▪ STATA 9 

▪ Gretl 
 

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՇՐՋԱՆԱԿ  

 ▪ Գրքեր, երաժշտություն  
 
 


