
ՀԱՅԿ ԷԴՈՒԱՐԴԻ ՕՐԴՅԱՆ 

 

Տնտեսագիտության թեկնածու 

 

Կրթություն 

 1984-1990թթ.  Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ,  

     արդյունաբերության պլանավորում ֆակուլտետ, 

   

 2004թ.   ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության  

    տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, 

    ասպիրանտուրա, տնտեսագիտության թեկնածու:    

   

Աշխատանքային գործունեություն 

 1990-1991թթ.  Քանաքեռի ալյումինի գործարան,  տնտեսագետ, 
   

 

 1991-1992թթ.  ՀՀ էկոնոմիկայի պետկոմիտեին կից տնտեսագիտական  

պրոբլեմների ԳՀԻ, կրտսեր գիտաշխատող,  

   

 

 1992-1996թթ. ՀՀ կենտրոնական բանկ, վալյուտային գործառնություն-

ների և միջազգային հաշվարկների վարչություն, 

առաջին կարգի տնտեսագետ, գլխավոր տնտեսագետ, 

ավագ մասնագետ,    

 

 1996-1997թթ. ՀՀ կենտրոնական բանկ, ներքին ֆինանսական 

շուկայում  

գործառնությունների վարչության արժութային 

գործառնությունների բաժին, ավագ մասնագետ, բաժնի 

պետ,      

 1997թ-ից  «Թոմաս Թուինինգ» ընկերություն, հիմնադիր ու    

գործադիր տնօրեն,      

    

 2003թ-ից  ՀՀ ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարության  

ուսուցման կենտրոն, դասախոս, 
 

 2003-2004թթ.  ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության  

տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, 

կրտսեր գիտաշխատող, 

 2005-2007թթ. Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ, 

տնօրեն, 

 2007թ-ից   Տնտեսագիտության և կառավարման ինստիտուտ,  

փոխտնօրեն: 
 



Գիտական աշխատանքների քանակը և ուղղությունները 

 Հեղինակել է 11 հոդված և 1գրքույկ: 

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՑԱՆԿԸ 

 

1. Համայնքային ծառայողների առաջին վերապատրաստման արդյունքները և 

բարելավման ուղիները (համահեղինակությամբ): “Տնտեսության զարգացման և 

կառավարման հիմնախնդիրներ” (Գիտական աշխատանքների ժողովածու). – 

Գիրք 2. – Եր.: “Օր-Դար” հրատ., 2010, 135-145 էջեր: 

2. Տնտեսական զարգացման անհավասարաչափությունների դինամիկան ՀՀ 

մարզերում (համահեղինակությամբ): “Տնտեսության զարգացման և կառավարման 

հիմնախնդիրներ” (Գիտական աշխատանքների ժողովածու). - Գիրք 3. - Եր.: «Օր-

Դար» հրատ., 2011. – 227 էջ, էջ 35-51: 

3. Հեռավար կրթության առանձնահատկությունները և դրա կիրառման 

խնդիրները ՀՀ-ում (համահեղինակությամբ): “Տնտեսության զարգացման և 

կառավարման հիմնախնդիրներ” (Գիտական  աշխատանքների ժողովածու). – 

Գիրք 4. – Եր.: “Օր-Դար” հրատ., 2012, 140-158 էջեր: 

4. Հանրային ծառայողների աշխատանքային ունակությունների կատարելա-

գործումը որպես հայեցակարգային հիմնախնդիր (համահեղինակությամբ): “Տնտե-

սության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ” (Գիտական աշխատանք-

ների ժողովածու). – Գիրք 5. – Եր.: “Օր-Դար” հրատ., 2012, 127-147 էջեր: 

5. Ինտերակտիվ ուսուցման մեթոդների կիրառման խնդիրները հանրային 

ծառայողների որակավորման բարձրացման համակարգում (համա-

հեղինակությամբ): “Տնտեսության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ” 

(Գիտական աշխատանքների ժողովածու). – Գիրք 6. – Եր.: “Օր-Դար” հրատ., 

2013,147-176 էջեր: 

6. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայողների 

վերապատրաստման կարիքները և ծրագրերը (համահեղինակությամբ): “Տնտե-

սության զարգացման և կառավարման հիմնախնդիրներ” (Պարբերական 

գիտական  ժողովածու). – Գիրք 8. – Եր.: “Օր-Դար” հրատ., 2015, 135-159 էջեր: 


