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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ա. Ա. Հ.Ստեփանյան Արինե Տարոնի 

 

 

Կրթություն 

2005-2009 թթ. Երևանի պետական համալսարան "Տնտեսագիտության" 

ֆակուլտետ, բակալավր 

 

2009-2012թ. Երևանի պետական համալսարան "Տնտեսագիտության" 

ֆակուլտետ, մագիստրատուրա 

2016թ-մինչ օրս           Երանի պետական համալսարան հայցորդ  

 

Գիտական աստիճան, կոչում 

 

Աշխատանքային փորձ 

 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

2013-ից 
մինչ այժմ 

Վանաձորի պետական համալսարան դասախոս 

 

Վերապատրաստումներ 

1. 08.02.2019 CERTIFICATE «IAB INTERNATIONAL ACADEMY OF BUSINESS» 

participatation in a 6-hour Training of trainers: Business skills in RA Marzes course  

2. «Digital teaching in uniersity environment» online training, organized within the framework of 

the project «Conecting universities-industry through smart entrepreneurial cooperation and competitive 

intelligence of students in Moldova, Georgia ans Armenia» (CONNECT)  Training period 03.02.2022-

28.02.2022 

3. 17.03.2021թ ՎՊՀ Moodle, Zoom հարթակներում դասավանդման հմտություններ և 

նորարարական դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ ուսուցանելու երկամսյա 

վերապատրաստման դասընթացի(32 ժամ) երկրորդ մակարդակ 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

 

Աշխատանքի շուկա և զբաղվածություն 

 

Դասավանդվող առարկաներ 

 

Միջազգային բիզնես, Միկրոտնտեսագիտություն, Մակրոտնտեսագիտություն, Աշխատանքի 

տնտեսագիտություն, Հյուրասիրության ինդուստրիա, Սերվիսի մենեջմենթ, Սերվիսի 

համակարգի էթիկետ, Տնտեսագիտության տեսություն 

 

Մասնակցություն գիտաժողովների 

 

25.04.2019թ․ «Նոր Հայաստանի մարտահրավերներ» երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով, 

ԵՀ ՎՄ /գիտաժողովում զեկուցումով հանդես գալու համար հավաստագիր/ 

29..12.2018թ․ «Հազարամյակի մարտահրավերներ» երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով, 

ԵՀ ՎՄ /գիտաժողովում զեկուցումով հանդես գալու համար հավաստագիր/ 
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Լեզուների իմացություն 

 

Անգլերեն, ռուսերեն 

 

Անձնական տվյալներ 

Հեռ․ 094 200 251 

Էլ․փոստ arin-step88@mail.ru 

 

Հրապարակումներ 

 

2018թ․   «Զբաղվածության հիմնախնդիրները ՀՀ աշխատանքի շուկայում» Ֆինանսնար և 

էկոնոմիկա #3-4 (211-212) 2018, էջ 132-137; 6 էջ: ISSN 1829-3689 

 

2018 թ․       «Զբաղվածության կարգավորման արտասահմանյան փորձը Արևելյան Եվրոպայում և 

Չինաստանում» Այլընտրանք գիտական հանդես 2018 #3, էջ 310-320; 10 էջ: ISSN 1829-2828 

 

2019թ.      «Զբաղվածությունը որպես տնտեսական աճի կարևորագույն գործոն», Եվրոպական 

համալսարան գիտական հոդվածների ժողովածու 9, Երևան 2018, էջ 11-20; 9 էջ: ISSN 1829-4359 

 

2019թ.      «Զբաղվածությունը որպես տնտեսական աճի կարևորագույն գործոն», Եվրոպական 

համալսարան գիտական հոդվածների ժողովածու 9, Երևան 2018, էջ 11-20; 9 էջ: 

ISSN 1829-4359 

 

2019թ.   «Փոքր և միջին ձեռնարկությունների դերը զբաղվածության հիմնախնդիրների 

կարգավորման գործում», ՎՊՀ Հովհ. Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին և ՎՊՀ հիմնադրման 50-

ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, Երևան 2019, էջ 343-350; 8 էջ 

 

2020թ.         «Զբաղվածության գնահատման մեթոդական մոտեցումները», Եվրոպական 

համալսարան գիտական հոդվածների ժողովածու 11(01), Երևան 2020, էջ 346-356, 11 էջ: ISSN 1829-

4359 

2021թ.         «Մակրոտնտեսական ցուցանիշների ազդեցությունը զբաղվածության մակարդակի 

վրա», Այլընտրանք գիտական հանդես 2021 #1, էջ 46-55; 10 էջ:ISSN 1829-2828 

 

2021թ.        «Զբաղվածության մակարդակի վիճակագրական տվյալների համադրելիության խնդրի 

վերլուծությունը», Եվրոպական համալսարան գիտական հոդվածների ժողովածու, 12/01/, եր2021, 

էջ 158-168 

 

2021 թ.         «Զբաղվածության մակարդակի վիճակագրական տվյալների համադրելիության 

խնդրի վերլուծությունը», Եվրոպական համալսարան գիտական հոդվածների ժողովածու, 12/01/, 

եր2021, էջ 158-168 
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