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հաշվապահ:
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ՀՀ ամբիոնի ավագ լաբորանտ:
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Երևանի

Պետական

Տնտեսագիտական
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աուդիտորական

կազմակերպությունում՝ աուդիտոր:
2001-2015թթ.
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Վերջին տարիների գիտական հրապարակումների
ցանկ

1.Հիմնական միջոցների վերագնահատման և դրա
հետևանքների
հաշվառումը
միջազգային
ստանդարտների
մեկնաբանմամբ,Հայսատան,
ֆինանսներ և էկոնոմիկա, թիվ 12,2012թ., համահեղինակ
2.Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը
որպես բիզնեսի կառավարման համար արժանահավատ
տեղեկատվության ապահովման միջոց, Երևան 2012թ.
համահեղինակ
3.Çàäà÷è è ïîäðàçäåëåíèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû â
ìîíèòîðèíãå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â òîðãîâûõ ñåòÿõ. Ñáîðíèê
ñòàòåé ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè.Âîðîìåæ, “Íàñ÷ìàÿ
êìèãà”2013ã.
4.Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ՀՀ
համակարգը, մտորումներ ստեղծված իրավիճակի շուրջ,
Երևան 2013թ. համահեղինակ
5.Կառավարության
ֆինանսական
վիճակագրության

համակարգը հանրային հատվածի հաշվ. հաշվառման
համակարգի
համար
մեթոդաբանական
հիմք
դիտարկվելու հնարավորության հարցի շուրջ, Երևան
2013թ. համահեղինակ
6.Ապրանքային
պաշարների
հաշվառման
նոր
մոտեցումները ցանցային տնտեսության համակարգում,
Երևան 2013թ. համահեղինակ
7.Խոշոր
առևտրային
ցանցերում
ապրանքային
պաշարների հաշվառման այլընտրանքային մոդելը,
Երևան 2013թ. համահեղինակ
8.<<Հաշվապահական հաշվառում>> ուս.ձեռնարկ 2014թ.
9.Ֆինանսական և հարկային հաշվառումների միջև առկա
տարբերությունների վերացումը որպես հարկային
հաշվառման կարևոր հիմնախնդիր, Երևան Բանբեր ՀՊՏՀ,
2014թ. համահեղինակ
10.Ֆինանսական հաշվառման հիմնական մոտեցումն ըստ
ՖՀՄՍ-ի, Երևան 2014թ. Համահեղինակ
11.Հարկային
քաղաքականության
միջոցներն
ու
արդյունքները և դրանց գնահտման չափանիշները,
Երևան 2014թ.
12.Խոշոր առևտրային ցանցերում հաշվապահական
հաշվառման մոնիթորինգի տեղեկատվական համակարգի
մեթոդաբանությունը և խնդիրները, Երևան 2014թ.
համահեղինակ
13.Հետճգնաժամային
փուլում
բյուջետային
քաղաքականության
դրսևորումները
զարգացած
երկրներում, Երևան 2014թ.
14.Հաշվապահական
հաշվառումը,
ներքին
վերահսկողությունը և մոնիթորինգի տեղեկատվական
համակարգերը ՀՀ առևտրային ցանցերում (ուսումնական
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ձեռնարկ), Երևան 2014թ. համահեղինակ
15.Հաշվապահական
հաշվառում
(ուսումնական
ձեռնարկ), Երևան 2014թ. համահեղինակ
16.Կազմակերպությունների
հարկային
ներուժի
մեկնաբանման
հարցի
շուրջ,
Երևան
2014թ.համահեղինակ
17. Փոքր և միջին բիզնեսի մի շարք խնդիրների շուրջ,
Երևան 2015թ. համահեղինակ
18. Improvement of internal supervision processes of
receivables, Материалы X Международной научнопрактической конференции,Краснодар 2015
19. Анализ влияния отложенных налогов на налоговые
нагрузки, Материалы X Международной научнопрактической конференции,Краснодар 2016
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<<Ֆինանսական հաշվառման հիմնական մոտեցումներն
ըստ ՖՀՄՍ-ի>>
6. Եղեգնաձոր, 2014թ., Հանրապ. Գիտաժ. նյութեր
<<Հարկային
քաղաքականության
միջոցների
ու
արդյունքները և դրանց գնահատման չափանիշները>>
7.Երևան, ՀՊՏՀ գիտաժ. նյութեր 2014թ., <<Խոշոր
առևտրային ցանցերում հաշվապահական հաշվառման
մոնիթորինգի
տեղեկատվական
համակարգի
մեթոդաբանությունը և խնդիրները>>
8.Երևան, ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժ. նյութեր
2014թ.,<<Հետճգնաժամային փուլում բյուջետային
քաղաքականության դրսևորումները զարգացած
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1. Մոլդավիա, Կիշինև, 01.04.-02.04.2014թ. հավաստագրի
առկայություն,
2. ՀՀ, Երևան, 10.06-11.06.2014թ. հավաստագրի

Օտար լեզուների իմացության մակարդակի
նկարագիր

առկայություն,
3.Թբիլիսի, Վրաստան, 08.10.-09.10.2014թ. հավաստագրի
առկայություն,
4.Ուկրանիա, Կիև,18.11-19.11.2015թ. հավաստագրի
առկայություն,
5. ՀՀ, Երևան, 15.06-16.06.2016թ. հավաստագրի
առկայություն,
6.Մինսկ, Բելառուսիա, 11.10-12.10.2016թ. հավաստագրի
առկայություն,
Ռուսերեն լավ, Ֆրանսերեն բավարար

