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ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
1997 - 1998 «Կառավարման Արդյունավետություն» ուղղվածությամբ ուսուցում 

կազմակերպված Եվրոպական Միության կողմից. Բելգիա, Ֆրանսիա 
 

1997 Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության և երիտասարդության զբաղվածության 
խթանման առաջադեմ ուղիները. Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության 

(ԱՄԿ) Կրթական Կենտրոն, Իտալիա, Անգլիա  

 
1992 Տեխ. գիտությունների թեկնածու էլեկտրոնիկայի բնագավառում 

 
1970 - 1975 Երևանի Պետական Համալսարան. Ֆիզիկայի ֆակուլտետ. Մասնագիտությունը՝ 

ֆիզիկոս 

 

ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ 
1. Սոցիալական 

• Զբաղվածություն և երիտասարդության զբաղվածություն 

• Կրթություն՝ որակ, չափորոշիչներ և աշխատաշուկայի պահանջներ 

• Աշխատավարձ, նվազագույն աշխատավարձի քաղաքականություն 

• Եռակողմ սոցիալական գործընկերություն 

• Աղքատություն, աղքատության ցուցանիշներ, պատճառներ և հաղթահարման ուղիներ 

• Միգրացիա, աշխատանքային միգրացիա, կանխարգելման ծրագրեր 
2. Տնտեսական 

• Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության խնդիրներ 

• Բարենպաստ գործարար միջավայր և բիզնես օրենսդրություն 

• Կանանց ձեռնարկատիրության խնդիրներ 

• Տղամարդկանց և կանանց իրավունքների հավասարության խնդիրներ 

աշխատաշուկայում 

• Ստվերային տնտեսության և կոռուպցիայի հաղթահարման ուղիներ 

• Սկսնակ բիզնեսի խթանում երիտասարդների համար 

• Արդյունաբերության զարգացման ռազմավարություն 

• Արտահանման խթանման ռազմավարություն 

• Որակի կառավարման համակարգերը մենեջմենթում 

3. Շրջակա միջավայրի պահպանում 

• Ռեսուրսախնայողություն և էներգախնայողություն 

• Կանաչ տնտեսություն և թափոնների կառավարում 

• Թափոնների վերամշակմամբ նոր արտադրատեսակների զարգացում 

• Սանիտարահիգիենիկ պահանջներ 
4. Մենեջմենթ 

• Կառավարման արդյունավետություն 

• Բանակցությունների հմտություն և կառավարում 

• Սոցիալական երկխոսության մեծ փորձառություն պետական մարմինների և ՏԻՄ-երի հետ 

5. Միջազգային համագործակցություն 

• Գործընկերային կապերի ստեղծում 

• Ներդրումային ծրագրեր 

• «15 երկրների գործատուների միությունների համագործակցության խորհուրդ», 2017թ.-ին 
ռոտացիոն կարգով Խորհրդի նախագահում 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 
Ղեկավար պաշտոններում և կառավարման ոլորտում ավելի քան 30 տարվա փորձառություն: 

 

2011 – մինչ 

օրս 

 

Նախագահ, Հայաստանի Գործատուների Հանրապետական Միություն (ՀԳՀՄ) 

2017  Նախագահ, «Գործատուների միությունների միջազգային համագործակցության 

խորհուրդ» (ICCEU), 15 երկրների մասնակցությամբ 
 

2015 - 2017 Ծրագրի գլխավոր համակարգող, «Նպաստավոր միջավայր Հայաստանում 

կայուն ձեռնարկությունների համար (EESE)» ծրագիր, Աշխատանքի Միջազգային 
Կազմակերպություն (ԱՄԿ) 

 
1997 - 2016 Գործադիր տնօրեն, «Հայ Կոնսալտ» Բիզնես խորհրդատվական Հիմնադրամ 

 
2014 - 2015 Ծրագրի համակարգող, ՓՄՁ խնդիրների և արտահանման խթանման 

վերաբերյալ «Հիմնական բիզնես խոչընդոտները Հայաստանում. ՓՄՁ-ի 

իրավիճակային համապարփակ հետազոտություն մակրո և միկրո 
մակարդակներում» ծրագրի շրջանակներում («Friedrich Ebert Stiftung» հիմնադրամի 

աջակցությամբ). 
  

2009 - 2015 Հայաստանում ծրագրի համակարգող, Dem Bildungswerk der Wirtschaft 

Mecklenburg-Vorpommern e.V.” գերմանական ծրագիր, որն ուղղված է սոցիալական 
երկխոսության ուժգնացմանը (ՀՀ Կառավարության և արհմիությունների հետ), 

աշխատաշուկա – կրթություն համագործակցությանը, աշխատանքի 
անվտագությանը, կանանց ձեռնարկատիրությանը և ՀԳՀՄ ճյուղային միությունների 

ուժգնացմանը,  
 

2012 - 2013 Փորձագետ, «Աշխատանքային միգրացիա Արևելյան գործընկերության երկրներից. 

Էվոլյուցիա և ռազմավարական ուղիներ» ԵՄ ծրագիր. Միջազգային «Սոցիալ-
տնտեսական հետազոտությունների կենտրոն» (CASE) 

 
2007 - 2011 Գործադիր տնօրեն, Հայաստանի Գործատուների Հանրապետական Միություն  

 

2002 - 2011 Գործադիր տնօրեն, «Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների 
միություն» Հասարակական կազմակերպություն  
 

2010 

 

Ծրագրի համակարգող, «Սոցիալական գործընկերության զարգացումը ՀՀ 

մարզերում», «Friedrich Ebert Stiftung» հիմնադրամի աջակցությամբ. ՀՀ երկու 
մարզերում ուսումնասիրվել են համայնքային զարգացման հնարավորությունները 

և խնդիրները: 

 
2008 - 2009 Դասախոս, “Որակի կառավարման համակարգեր”, Քավենդիշ Համալսարան 

Հայաստանում 
 

2007 - 2009 Ծրագրի համակարգող, «Ընդառաջ երիտասարդության զբաղվածությանը 

Հայաստանում» ծրագիր՝ բացահայտելու երիտասարդների զբաղվածության և 
կրթության որակի խնդիրները.  Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության 

աջակցությամբ 
 

2005 - 2008 Ծրագրի ղեկավար, «Գործատուների կազմակերպության կարողությունների 

ստեղծում արտադրողականության և մրցունակության բնագավառում» ծրագիր, ԱՄԿ 
 

2002 - 2008 Դասախոս, «Որակի կառավարում» թեմայով դասընթացներ համաձայն ISO9001 
միջազգային ստանդարտի, ինչպես նաև Հայաստանում սկսնակ ընկերությունների 

համար «Բիզնեսը սկսելու ռազմավարությունը», Հայաստանում Ֆրանսիական 
Համալսարան 
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2006, մարտ Ծրագրի ղեկավար, «ՓՄՁ զարգացումը որպես վերադարձի, վերաինտեգրման և 

միգրացիայի կանխարգելման ռազմավարություն», ՄԱԿ, Դանիայի 
փախստականների խորհուրդ, Երևան, Հայաստան 

 

  

2003 - 2004 Ծրագիր ղեկավար, “Տեխնիկական խոչընդոտները Հայաստանի առևտրի 

հեռանկարում” ուսումնասիրություն, ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական Զարգացման 
Կազմակերպություն (UNIDO) պատվերով 

 
2002 Ծրագրի համակարգող, “ՏՏ ոլորտի կապը արդյունաբերական ոլորտների հետ” 

ուսումնասիրություն, Համաշխարհային Բանկի պատվերով 
 

1999 - 2002 Որակի կառավարման համակարգերի գծով խորհրդատու 
 

1987 - 1997 Գլխավոր ինժիներ, գլխավոր տնօրենի տեղակալ, «Տրանզիստոր» 

գիտաարտադրական միավորում 
 

1983 - 1987 Բաժնի պետ, «Տրանզիստոր» գիտաարտադրական միավորում 

 

1979 - 1983 Ավագ ինժիներ, «Տրանզիստոր» գիտաարտադրական միավորում 

 

1977 - 1979 Կրթսեր գիտաշխատող, «Տրանզիստոր» գիտաարտադրական միավորում 

 

1976 - 1977 Գիտաշխատող, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան 
 

1975 - 1976 Կրթսեր գիտաշխատող, Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ 

 
 

ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ 
ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ 
2019թ. 10 երկրների սոցիալական երկխոսության և գործընկերության փորձի 

փոխանակման կոնֆերանս, ԱՄԿ աջակցությամբ: Մոսկվա, Ռուսաստան 
 

 

2019թ. 
 

ԱՄԿ 100 ամյակին նվիրված միջազգային կոնֆերանս, սոցիալական գործընկերների 
պատվիրակություն, պավտիրակության ղեկավար՝ Աշխատանքի և սոցիալական 

հարցերի նախարար: Ժնև, Շվեյցարիա 
 

2018թ. Լեհաստանի գործատուների միության հետ համագործակցության քննարկում, B2B 
կապեր և պետական մարմինների հետ երկխոսության փորձի փոխանակում: 

Վարշավա, Լեհաստան 

 
2017թ. 

ընթացքում 

Փորձի փոխանակում հետևյալ ոլորտներում՝ կրթական համակարգում 

հմտությունների խթանում (Բելգիա), Մակրոտնտեսական քաղաքականություն 
(Իտալիա), Սննդի անվտանգության հսկողության ժամանակակից մեթոդներ 

(Ֆրանսիա) 

 
2016թ.  

 

«Տնտեսության թափանցիկություն», Բուլղարիայի ստվերային տնտեսության դեմ 

պայքարի փորձի ուսումնասիրություն: Սոֆիա, Բուլղարիա 
 

2015 - 2016 Կանաչ տնտեսության վերաբերյալ կոնֆերանսներին մասնակցություն (Բահրեյն, 
Ուկրաինա, Մոլդովա), թրաֆֆիքինգ (Գերմանիա), Աշխատանքի միջազգային 

կազմակերպության տարեկան կոնֆերանս (Շվեյցարիա), ARMENQA TEMPUS ծրագիր 

ոլորտային որակավորման շրջանակների փորձի փոխանակում (Ռումինիա) 
 

2014, փետր. Հանրային-մասնավոր գործընկերության դերը ՄԱԿ-ի Զարգացման օրակարգի 
ֆինանսավորման համար. ՄԱԿ-ի Եվրոպայի տնտեսական հանձնաժողովը. Ժնև, 

Շվեյցարիա 
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2012, սեպտ. Գործատուների միջազգային կազմակերպության եվրոպական և եվրոպական 
հարևանության երկրների ամենամյա կոնֆերանս, Բելգիա 

 

2011, սեպտ. Գործատուների միջազգային կազմակերպության եվրոպական և եվրոպական 
հարևանության երկրների ամենամյա կոնֆերանս, Իսրայել 

 
2010, հոկտ. Փոխկապակցված ուսուցում. Արդյոք հետմիջնակարգ ՄԿՈՒ կրթության 

այլընտրանքները կարող են փոփոխություն ձևավորել. Եվրոպական կրթական 
հիմնադրամ, Թուրին, Իտալիա 

 

 
2010, հոկտ. Հայաստան-Թուրքիա քաղաքացիա-դիվանագիտական երկխոսություն. Ստամբուլ, 

Թուրքիա 
 

2009, հոկտ. Արդյունաբերողների և գործարարների միջազգային կոնգրեսի խորհրդաժողով, 

Լիտվա  
 

2009, 
օգոստոս  

Հայաստան և Թուրքիա. Քաղաքացիական դիվանագիտական երկխոսություն, 
կազմակերպված Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության 

վերլուծական կենտրոնի և USAID կողմից. Ստամբուլ, Թուրքիա 

 
2008, 

հունիս 

Երիտասարդության զբաղվածության առաջին ազգային կոնֆերանս; կոնֆերանսի 

համակարգող, Երևան, Հայաստան 
 

2008, մարտ ԱՄԿ կլոր սեղան ասիական երկրների մասնակցությամբ; զեկույցի թեման՝ «ՀԳՀՄ 
փորձի ներկայացումը երիտասարդության զբաղվածության վերաբերյալ». 

Կատմանդու, Նեպալ 

 
2007, մայիս «Երիտասարդներ, քաղաքականությունից դեպի գործողությունների ծրագիր» 

(Young People from the Policy to Action) միջազգային կոնֆերանս, կոնֆերանսի 
խոսնակ, կազմակերպիչներ՝ ԱՄԿ և Համաշխարհային բանկ, Հռոմ, Իտալիա 

 

2006, մայիս Երիտասարդության զբաղվածություն և արժանապատիվ աշխատանք, ԱՄԿ, 
Ղրղզստան 

 
2006, ապրիլ «TEMPUS» ԵՄ ծրագիր “Համալսարան-Ձեռնարկություն համագործակցություն” 

Միջազգային կոնֆերանս, Հորդանան 
 

2006, փետր. Արտադրողականության և մրցունակության ազգային առաջին կոնֆերանս, 

կոնֆերանսի համակարգող, ԱՄԿ աջակցությամբ, Երևան, Հայաստան 
 

2005, հունվ. Հիմնական զեկուցող. Միջազգային սիմպոզիում «Հոգեկան առողջություն և 
աշխատանքային կյանքը», զեկույցի վերնագիրը՝ «Աշխատանքային լարվածության 

կարգավորումը որակի կառավարման համակարգերի միջոցով», ՄԱԿ-ի 

Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպություն, Ֆինլանդիա 
 

2004, 
նոյեմբեր 

Կլոր սեղան ԱՄԿ կոնվենցիաների և գործատուների միությունների օրենսդրության 
մասին քննարկումներ, Կիև, Ուկրաինա 

 

2003, 
նոյեմբեր 

ՄԿՈՒ համակարգի ուսումնասիրություն Շոտլանդիայում, ԵՄ TACIS, Հայաստան 
 

2002, ապրիլ Գործարարության հնարավորություններ բաց տնտեսությունում,  Երևան, Հայաստան 
 

2000, հոկտ Հայաստանի տնտեսությանը նվիրված կոնֆերանս, Ստոկհոլմ, Շվեդիա. Հիմնական 
զեկուցող, կազմակերպված ՀՀ Արտաքին գործերի նախարարության կողմից, նախարարի 

գլխավորությամբ 

1999, 
նոյեմբեր 

Հիմնական զեկուցող, ՀՀ տնտեսության զարգացմանը նվիրված համաժողով, 
կազմակերպված Եվրոպական միության կողմից, ՀՀ վարչապետի գլխավորությամբ 
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ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 
 

1. «Ստվերային տնտեսությունը և կոռուպցիան Հայաստանում, 2017-2018թթ. փոփոխություններ, 
նոր ակնկալիքներ», 2018թ. 

2. «Աշխատանքային միգրացիայի կանխարգելման մի քանի ուղիները ՀՀ-ում», 2018թ. 

3. «Հայաստանում աշխատուժի արտադրողականության բարձրացման խոչընդոտները», 2016թ. 

4. «Հայաստանի տնտեսությունը 2015թ.-ին, և Մաքսային միության ազդեցությունը տնտեսության 
վրա», 2016թ. 

5. «Հայաստան. Արտահանման անկումը», Friedrich Ebert Stiftung ամսագիր «Ռուսաստանի 
ճգնաժամը և դրա հետևանքները», 2015թ. 

6. «Տնտեսական վերլուծություն տնտեսագետների համար», 2014թ. 

7. «Ինչու ՓՄՁ-ները վարկ չեն վերցնում», 2014թ. 

8. «Մաքսային միությունը Հայաստանի համար. դրական և բացասական կողմերը», 2014թ. 

9. «Խոր համապարփակ ազատ առևտրի գոտի և Մաքսային միություն. Համատեղելիություն 
իրական հնարավորություններ և սխալ պատկերացումները», 2013թ. 

10. «Խորհուրդներ ճիշտ կրթություն ընտրելու և աշխատաշուկայում առաջընթացի համար», ՀԳՀՄ 
ձեռնարկ, 2008թ. 

11. Ձեռնարկ գործատուների համար. Արտադրողականություն և մրցունակություն, 2008թ. 

12. Ավելի քան 40 գիտական աշխատանքներ և հոդվածներ  

13. Մի շարք հրատարակումներ ISO 9000 Որակի Կառավարման համակարգի վերաբերյալ (2000 – 
2005թթ. ընթացքում)  

14. Հայաստանում Բիզնես ինկուբատորների և առաջին արդյունաբերական պարկերի վերաբերյալ 
հոդվածներ, 2002թ.  

15.  «Առաջին արդյունաբերական զոնան Հայաստանում» ծրագրի համահեղինակ, 1999թ. 

16. «Ենթակառուցվածքների ազդեցությունը արտադրողականության բարելավման վրա» 1999թ. 

17. «Հայաստանը անցումային տնտեսությունում»  գրքի համահեղինակ, 1998թ.  

18. «Արտադրողականություն և մրցունակություն» առաջին ազգային սիմպոզիումի նյութեր, 
ժողովածու, 1998թ 

 

 

ԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ 
• Պետական մարմինների հետ տարբեր բարեփոխումների գծով խորհուրդներ 

• Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի անդամ (2014թ. մինչ օրս) 

• Երկրի «Կայուն զարգացման ծրագրի» ղեկավար հանձնախմբի անդամ (2009–2014) 

• ՓՄՁ աջակցման խորհուրդ, Վարչապետին կից  (2017-2018թթ.) 

• ՀՀ վարչապետի որոշումով ստեղծված ՄԿՈՒ ազգային խորհրդի անդամ (2008 – մինչ օրս) 

• ՀՀ կառավարության կողմից հիմնադրված Որակի ապահովման Հիմնադրամի հոգաբարձուների 

խորհրդի անդամ (2008 – 2009) 

• Գործարարության աջակցման խորհրդի անդամ, որը գլխավորում էր ՀՀ վարչապետը (2000 - 2007) 

• ՀՀ Կրթության և Գիտության Նախարարության Գիտահետազոտական խորհրդի անդամ (1998 - 2001) 
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ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
Հայերեն (մայրենի), ռուսերեն, անգլերեն 

 

ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Երաժշտություն, արվեստ, ճանապարհորդություն 

 

ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ 
Ամուսնացած, ունի երեք զավակ: 

 


