
ԱՐՄԵՆԱԿ ՎԱՂԱՐՇԱԿԻ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ 

 

Ծննդյան տարեթիվ 25.07.1961  

 

Կրթություն 

1976-1980թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, Պլանա-տնտեսագիտական 

ֆակուլտետ 

1982-1989թթ. ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տնտեսագիտության ինստիտուտ, 

ասպիրանտուրա, Տնտեսագիտության թեկնածու 

1998-2001թթ. ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության Տնտեսագիտական 

հետազոտությունների ինստիտուտ, դոկտորանտուրա, Տնտեսագիտության դոկտոր, 

պրոֆեսոր 

 

Վերապատրաստում 

2014թ. «Դրամավարկային քաղաքականության ձևավորումը և իրականացումը Եվրոպայում» 

սեմինար, Մայնի Ֆրանկֆուրտ 

2004,2005,2006թթ. ԱՀԿ կողմից կազմակերպված կուրսեր նվիրված ապրանքների և 

ծառայությունների միջազգային առևտրի խնդիրներին Վիենա և Ժնև 

1999թ. Քառամսյա հետազոտական ծրագիր նվիրված համաշխարհային տնտեսությանը 

Հայաստանի ինտեգրացման խնդիրներին Ջորջ Մեյսոնի համալսարանում(ԱՄՆ Վաշինգտոն ) 

1995թ. Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մեկամսյա կուրսեր, Վաշինգտոնում 

 

Աշխատանքային գործունեություն 

 

12.2010թ.-ից առ այսօր ՀՀ կենտրոնական բանկ, Խորհրդի անդամ  

08.2007-12.2010թթ. Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ, Տնօրեն  

11.2003-06.2008թթ. Մեծ Բրիտանիայի զարգացման նախարարություն /DFID/, Հանրային 

կառավարման հարցերի գծով խորհրդատու  

01.2005-03.2011 թթ. Միացյալ Ազգերի Զարգացման Ծրագիր (UNDP), Ծրագրերի 

համակարգող  

08.2000-07.2007թթ. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 

տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, Տնօրեն  

11.1998-08.2000թթ. ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 

տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, Ավագ 

գիտաշխատող/Թեմատիկ խմբի ղեկավար/Դոկտորանտ  

01.1999-07.1999թթ. Միացյալ Ազգերի Զարգացման Ծրագիր (UNDP), Խորհրդատու  

09.1997-10.1998թթ. Հայկական գործարար կորպորացիա (ABC), Գործադիր տնօրեն  



09.1997-06.2006թթ. Պետական կառավարման ակադեմիա, Դասախոս  

03.1992-07.1997թթ. Էկոնոմիկայի նախարարություն, Փոխնախարար  

08.1991-02.1992թթ. Արտաքին տնտեսական կապերի նախարարություն, Առաջին 

փոխնախարար  

03.1991-08.1991թթ. Արտաքին տնտեսական կապերի նախարարություն, 

Ֆինանսավարկային քաղաքականության վարչության պետ  

1984-1989թթ. Երևանի պետական և ճարտարագիտական համալսարաններ, 

Դասախոս  

06.1982-02.1991թթ. ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտ, Տնտեսագետ, ավագ 

տնտեսագետ և գիտաշխատող  

 

Դոկտորական ատենախոսությունը պաշտպանել է 2001թ. Ը.00.02/Ը.00.06 համատեղ շիֆրով 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանին կից գործող խորհրդում 

«Հայաստանի միջազգային տնտեսական ինտեգրացման հիմնախնդիրները գլոբալացման 

պայմաններում» թեմայով։ 

Դարբինյանի կողմից հրատարակված բոլոր, ինչպես նաև, թվարկած հոդվածներում առկա 

են տնտեսագիտական տարբեր հիմնախնդիրներին առընչվող  ինչպես գիտագործնական, 

այնպես էլ տեսամեթոդական տարբեր հարցադրումներ և համարժեք լուծումներ: 

2010թ. մինչ այժմ աշխատելով ՀՀ կենտրոնական բանկում որպես խորհրդի անդամ, 

Ա.Դարբինյանը ակտիվորեն մասնակցել է նաև Հայաստանի դրամավարկային և 

ֆինանսական կայունության քաղաքականությունների մշակմանը և իրագործմանը: 

 

ՎԵՐՋԻՆ  5 ՏԱՐԻՆԵՐԻ  ԳԻՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՑԱՆԿԸ 

 

1. ՀՀ տարածքային միավորների զարգացման մակարդակների անհավասարաչափություն-

ների մեղմացման հայեցակարգային մոտեցումներ (համահեղինակ.), Տնտեսության 

զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու). 

- Գիրք 3. - Եր.: «Օր-Դար» հրատ., 2011. – 296էջ., էջ  4-13 

2. Գյուղական համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակների ամփոփ 

գնահատման մեթոդաբանության շուրջ (համահեղինակ.), Տնտեսության զարգացման և 



կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու). - Գիրք 4. - Եր.: 

«Օր-Դար» հրատ., 2012. – 256էջ., էջ  4-17 

3. ՀՀ մարզերի տնտեսական զարգացման մակարդակների անհավասարաչափությունները և 

տարածաշրջանային համաչափ զարգացման խնդիրը (համահեղինակ.), Տնտեսության 

զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ (Գիտական աշխատանքների ժողովածու). 

- Գիրք 5. - Եր.: «Օր-Դար» հրատ., 2012. – 251էջ., էջ  6-20 

4. Բանկային համակարգի կարգավորման արդի խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները 

(համահեղինակ.), ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ՏԱՐԵԳԻՐՔ 2013, ԵՐԵՎԱՆ, ԵՊՀ 

հրատ., 2014. –735էջ, էջ 159-171   

5. Ընկերությունների կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության վարկանշային 

գնահատումը (համահեղինակ.), ԲԱՆԲԵՐ Երևանի պետական Համալսարանի, (N1, 2016), 

էջ 23-31 


