
ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ  ՇՈՒԿԱՅԻ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  ԵՒ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Ծրագրի տևողությունը

Դասապրոցեսը

2 տարի

շաբաթական 3 անգամ 

Ուսման վճարը (տարեկան)
620.000 ՀՀ դրամ 

Որակավորում
տնտեսագիտության մագիստրոս

Ծրագիրը պատրաստում է ֆինանսական ոլորտում արժեթղթերի շուկայի վերլուծության, ակտիվների 
կառավարման, ներդրումային ծառայությունների մատուցման հմտություններով օժտված տնտեսագիտության 
մագիստրոսի որակավորում ունեցող բարձրակարգ մասնագետներ, որոնք մեծ պահանջարկ ունեն արժեթղթերի 

շուկայում ներդրումային ծառայություններ և ակտիվների կառավարում իրականացնող 
կազմակերպություններում։ Կրթական ծրագրի նպատակը ՀՀ ֆինանսական շուկայի զարգացմանը նպաստող 

որակյալ կադրերի և հետազոտողների պատրաստումն է։



ԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿԱՌԱՐԿԱՅԱՑԱՆԿ առաջին կուրս, առաջին կիսամյակ

Գիտամանկավարժական 
փորձառություն (տևողությունը՝ 6 շաբաթ)

1.Գիտական հետազոտության մեթոդաբանություն
2.Ակադեմիական օտար լեզու-1
3.Տնտեսագիտության փիլիսոփայություն
4.Տեղեկատվական համակարգերը ֆինանսական 
շուկաներում

5.Միկրոէկոնոմիկա-3
6.Էկոնոմետրիկ մոդելավորում
7.Արժեթղթերի հանրային առաջարկի 
կազմակերպման առանձնահատկությունները
8.ՀՀ պետական արժեթղթերի շուկայի 
հիմնախնդիրները

1. Ակադեմիական օտար լեզու -2
2. Մակրոէկոնոմիկա-3
3. Ֆինանսական շուկաների և գործիքների ֆունդամենտալ 
վերլուծության հիմնախնդիրները
4. Առևտրային կազմակերպության ֆինանսական դրության 
գնահատումը

5. Արժեթղթերի հաշվապահական հաշվառում
6. Դրամավարկային քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ- 
ում

7. Ներդրումային ծառայությունները արժեթղթերի շուկայում

 առաջին կուրս, երկրորդ կիսամյակ

1. Բանկերի գործառնությունները արժեթղթերի շուկայում
2. ՀՀ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի և տնտեսական աճի 
հիմնախնդիրները

3. Արժեթղթերի շուկայի տեխնիկական վերլուծության մեթոդները
4. Ֆինանսական ակտիվների արժեթղթավորում
5. Միջազգային ֆինանսական շուկաներ

երկրորդ կուրս, առաջին կիսամյակ
երկրորդ կուրս, երկրորդ կիսամյակ

1.Մագիստրոսական թեզի նախապատրաստում 
և պաշտպանություն

Գիտահետազոտական փորձառություն 
(տևողությունը՝ 10 շաբաթ)



Լևոն Վլադիմիրի Բարխուդարյան 
Կրթական ծրագրի ղեկավար
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը
տ․գ․թ․ դոցենտ, ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի վարիչ
1990-1993 թթ․՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ, 1993-1997 թթ․՝ ՀՀ ֆինանսների նախարար, 1997-1999 թթ․՝ 
ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Կանադայում, 2001-2017 թթ․՝ «Ավագ Սոլյուշնս» ՍՊԸ, գլխավոր խորհրդական, 
2012-2016 թթ․՝ ՀՀ ՊԵԿ նախագահի, ապա ՀՀ ֆինանսների նախարարի խորհրդական, 2016-2019 թթ․՝ ՀՀ ՊԵԿ 

Ուսումնական կենտրոնի տնօրեն։
 

ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

Աշոտ Վարազդատի Մաթևոսյան
01.09.2001-ից մինչ այժմ՝ ՀՊՏՀ «Ֆինանսներ» ամբիոնի պրոֆեսոր, 01.03.1994՝ «Հայշինտրանս» արտադրական 
միավորում, տնտեսագետ, 20.03.1995-01.11.1996՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ-ի Արարատի մասնաճյուղ, ավագ 

տնտեսագետ, վարկային բաժնի պետ, կառավարչի տեղակալ։ 

Էդգար Վահագնի Աղաբեկյան 
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը
2009 թվականից մինչ օրս՝ «ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ» ԲԲԸ ներդրումային ընկերություն, ֆինանսական խորհրդատու, ապա ̀

գլխավոր դիլեր, 2006–2008 թթ.՝ «Պրիվատ ինվեստ» ՓԲԸ ներդրումային ընկերություն, սկզբում՝ ներքին 
վերահսկող, այնուհետև՝ արժեթղթերի վարչության պետ, հետագայում ̀գործառնական բաժնի գլխավոր 

մասնագետ, հետո ̀ պետ, 2005–2006 թթ.՝ «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ, արժեթղթերի դիլեր։ 2007 թվականից մինչ օրս՝ 
ՀՊՏՀ, «Արժեթղթերի շուկա» (այժմ՝ «Ֆինանսներ») ամբիոնի ասիստենտ, ապա՝ դոցենտ։

 

https://www.linkedin.com/in/levon-barkhudaryan-aa95752/
https://www.linkedin.com/in/edgar-aghabekyan-61339319/


Վաչիկ Մելիքի Գևորգյան 
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը
2008-2011 թթ.՝ «Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ, վերլուծաբան, 2011-2013 թթ.՝ ՀՀ կենտրոնական բանկ, հետազոտող, 2013-2018 
թթ.՝ Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա, Դեպոզիտար ծառայությունների դեպարտամենտի ղեկավար, 
2018-2020 թթ.՝ «Արարատբանկ» ԲԲԸ, Ներդրումային բանկային ծառայությունների դեպարտամենտի պետ, 2020 

թվականից սկսած՝ «Բալչուգ Կապիտալ» ՓԲԸ, գործադիր տնօրենի տեղակալ։

ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

Մխիթար Ստեփանի Ասլանյան  
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը

2000-2011 թթ.՝ «Աէրոբրոք» ՍՊԸ, ինվեստիցիոն բրոքերային ընկերության տնօրեն, 2006 թվականից մինչ օրս՝ 
«Լոմբարդսթրիթ» ՍՊԸ տնօրեն, 2021 թվականից մինչև օրս՝ «Գոհար Վարդանյան» բարեգործական 

հիմնադրամի տնօրեն

Սուրեն Հովհաննեսի Պողոսյան 
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը

1985-1992 թթ. ̀ ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտ, ավագ տնտեսագետ, կրտսեր գիտաշխատող, 
գիտաշխատող, 1991-1992 թթ. ՀՀ նախագահին կից սոցիալ-տնտեսական հանձնաժողով, փորձագետ, 1993- 

2006 թթ. ̀ ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող, ներդրումային քաղաքականության 
թեմատիկ խմբի ղեկավար, բաժնի վարիչ: 2006 թվականից առ այսօր ̀ ՀՊՏՀ ֆինանսական ֆակուլտետի 

«Արժեթղթերի շուկա», «Ֆինանսական շուկաներ և ինստիտուտներ», «Ֆինանսներ» ամբիոնի դոցենտ։

Սևակ Սարմենի Միքայելյան
LinkedIn հարթակում անձնական էջի հղումը 

 ՀՀ ԿԲ Սպառողների շահերի պաշտպանության և ֆինանսական կրթման կենտրոնի պետի տեղակալ

https://www.linkedin.com/in/vachik-gevorgyan-phd-cfa-b53623a6/
https://www.linkedin.com/in/mkhitar-aslanyan-052904150/?fbclid=IwAR1w7w5BQPMFr_vzxV_yo8OOa6yW4b_xJEqXXIGi7tnDD66iKP-LMl0LiG8
https://www.linkedin.com/in/suren-poghosyan-88294a225/?fbclid=IwAR0A1WTuccSfObcugAj5X6aqd3EF13um0QdaNeGvMFlrg1FLOrUpKRJ4FOI
https://www.linkedin.com/in/sevakmikayelyan/


շրջանավարտներ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Որպես կրթական ծրագրի շրջանավարտի գործունեության բնագավառ 
կարող են լինել. պետական և համայնքների ֆինանսները, 

կազմակերպությունների (կորպորատիվ) ֆինանսները, արժեթղթերի շուկան, 
ֆինանսական ինստիտուտները (այդ թվում՝ բանկային և վարկային 

կազմակերպություններ, ապահովագրական ընկերություններ, ներդրումային և 
կենսաթոշակային ֆոնդեր), ֆինանսական շուկաների ենթակառուցվածքային 

համակարգերը (այդ թվում՝ ֆոնդային բորսա և առևտրային այլ 
համակարգեր, դեպոզիտարային և պահառուական այլ համակարգեր, 

քլիրինգային և վերջնահաշվարկային համակարգեր):
 

ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ-   
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կառավարության համապատասխան նախարարություններում, գերատեսչություններում, կոմիտեներում 
Կենտրոնական բանկում,
Առևտրային բանկերում, 
Վարկային կազմակերպություններում, 
Ապահովագրական ընկերություններում, 
Ներդրումային ընկերություններում, 
Ներդրումային և կենսաթոշակային ֆոնդերում, 
Ֆոնդային բորսայում, 
Կենտրոնական դեպոզիտարիայում, 
Առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական ստորաբաժանումներում և այլն:

Շրջանավարտները կարող են զբաղեցնել ֆինանսական ոլորտին առնչվող տարբեր պաշտոններ և աշխատել 



շրջանավարտներՈղջույն, ես Անին եմ։
 

Գերազանցությամբ ավարտել եմ ՀՊՏՀ Ֆինանսական ֆակուլտետի «Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և 
կառավարում» կրթական ծրագրի մագիստրատուրան։ Վերլուծական ունակություններն ու տեսական 
գիտելիքները օգնեցին ինձ կողմնորոշվել իմ մասնագիտության ընտրության հարցում, իսկ արդեն 

մագիստրոսական 2 տարին ամրապնդեց գիտելիքներս։ 
 

Ուսումնառության ընթացքում մասնագիտական փորձառություններ եմ անցել Էկենգ ՓԲԸ-ում, ֆինանսական և 
հետազոտական վերլուծություններ եմ իրականացրել AAS Devel Software, Cognaize ՓԲԸ և IO Capital 

Investment Group կազմակերպություններում։ Ներկայումս աշխատում եմ Կոկա-Կոլա ընկերությունում՝ 
որպես Ֆինանսական վերլուծաբան։

 

Ողջույն, ես Ժորան եմ։
 

  Գերազանցությամբ ավարտել եմ ՀՊՏՀ Ֆինանսական ֆակուլտետի բակալավրիատը և «Արժեթղթերի շուկայի 
վերլուծություն և կառավարում» կրթական ծրագրի մագիստրատուրան։ Արժեթղթերի ուսումնասիրությունը ինձ 

հնարավորություն է տվել ձեռք բերել ոչ միայն թեմային առնչվող հմտություններ, այլև զարգացրել է իմ 
վերլուծելու և հետազոտելու ունակությունները։ 

 
Մագիստրատուրայում սովորելը ինձ հնարավորությունների շարք է բացել, նախ ընդունվեցի ՀՀ 

Կենտրոնական բանկի սպառողների շահերի պաշտպանության և ֆինանսական կրթման կենտրոնում 
աշխատանքի, այնուհետև ճանաչվեցի ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 

մագիստրոսի կրթական ծրագրով «Լավագույն ուսանող» հանրապետական մրցույթի հասարակագիտության 
ոլորտի 3-րդ տեղի մրցանակակիր։ Ներկայումս աշխատում եմ ՀՊՏՀ Շարունակական կրթության 

բաժնում որպես գլխավոր մասնագետ։



շրջանավարտներ

 Ողջու՛յն, ես Սոսեն եմ։
Բակալավրի և մագիստրոսի բարձրագույն որակավորումներս ստացել եմ ՀՊՏՀ-ում։ 2022թ-ին

գերազանցությամբ ավարտել եմ ֆինանսական ֆակուլտետի «Արժեթղթերի շուկայի կառավարում և
վերլուծություն» մագիստրոսական կրթական ծրագիրը։ Այժմ աշխատում եմ «ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ-ում։
Համալսարանական կրթության 6 տարիների ընթացքում ստացած գիտելիքներս և ձեռքբերած

հմտություններս ինձ թույլ են տալիս այսօրվա աշխատաշուկայում լինել մրցունակ և մարտահրավերների

պատրաստ մասնագետ։

 Ողջույն, ես Վարդուհին եմ։  
 Ավարտել եմ ՀՊՏՀ ֆինանսական ֆակուլտետի «Արժեթղթերի շուկայի կառավարում և վերլուծություն» 

մասնագիտացմամբ առկա մագիստրատուրան։ Աշխատում եմ «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ում՝ 
որպես Ցուցակման մասնագետ։ Մագիստրոսական ծրագրի շրջանակներում ամրապնդել և ձեռք եմ բերել 
նոր գիտելիքներ արժեթղթերի շուկայի վերլուծության, ակտիվների կառավարման, ինչպես ներդրումային 

ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ։

 Առանձնահատուկ կարևորում եմ ֆինանսական գործիքների և շուկաների ֆունդամենտալ և տեխնիկական 
վերլուծության և էկոնոմետրիկ մոդելավորման ասպարեզում ստացածս հիմնարար գիտելիքները։ Կրթական 
ծրագիրը բավականին հագեցած էր և հատկանշական է այն փաստը, որ դասընթացը վարվում էր ոլորտում 

աշխատող և բավականին բանիմաց ու հմուտ մասնագետների կողմից։

 Ողջույն, ես Էլինան եմ։ 
 Գերազանցությամբ ավարտել եմ ՀՊՏՀ ֆինանսական ֆակուլտետի բակալավրիատը, հաջորդիվ՝ նույն 

ֆակուլտետի մագիստրատուրան՝ «Արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն և կառավարում» մասնագիտացմամբ։ 
 

Ուսումնառության ընթացքում ստացած տեսական և գործնական գիտելիքների շնորհիվ այժմ հանդիսանում 
եմ ֆինանսական համակարգի մի մասնիկը՝ լինելով հայաստանյան առաջատար բանկերից մեկի՝ 

Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ի աշխատակից։
 


