
 

Ամբիոն ՄՏՀ 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Գրիգոր Արշամի Նազարյան 

Ծննդյան տարեթիվ 22.08.1964 

Էլ. հասցե grigornazaryan.asue@gmail.com  

Կրթություն 1971-1979 թթ. - Սյունիքի մարզի Գորայքի միջն. դպրոց 

1979-1981 թթ. - Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի միջն. 

դպրոց՝ ոսկե մեդալով 

1982-1988թթ.- Երևանի ժողովրդական տնտեսության 

ինստիտուտի պլանատնտեսագիտական 

ֆակուլտետ`«Արդյունաբերության պլանավորում» 

մասնագիտությամբ՝ գերազանցությամբ  

Գիտական աստիճան տնտեսագիտության թեկնածու 

Գիտական կոչում դոցենտ 

Պաշտոն Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական 

հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկան 

Աշխատանքային փորձ 1) 01.10.1988թ.-10.10.1989թ. - Երևանի ժողովրդական 

տնտեսության ինստիտուտ (ԵԺՏԻ), 

քաղաքատնտեսության ամբիոնի ստաժոր հետազոտող 

2) 10.10.1989թ.-01.09.1992թ. - ԵԺՏԻ քաղաքատնտեսության 

ամբիոնի ուսումնական կաբինետի լաբորանտ 

3) 01.09.1992թ.-01.09.1996թ. - ԵԺՏԻ քաղաքատնտեսության 

ամբիոնի ասիստենտ 

4) 1996–2004թթ. զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ 

«Հայկական ավիաուղիներ» ՓԲԸ-ում 
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5) 01.09.2004թ.-20.09.2007թ. - Երևանի պետական 

տնտեսագիտական ինստիտուտի (ԵՊՏԻ) «Միջազգային 

տնտեսական հարաբերություններ» ամբիոնի ասիստենտ 

6) 20.09.2007թ. – մինչ օրս – Հայաստանի պետական 

տնտեսագիտական համալսարանի (ՀՊՏՀ) «Միջազգային 

տնտեսական հարաբերություններ» ամբիոնի դոցենտ 

7) 2004–2011թթ. զբաղեցրել է տարբեր պաշտոններ ՀՀ 

Կառավարությանն առընթեր Քաղաքացիական 

ավիացիայի գլխավոր վարչությում 

8) 01.10.2009թ.–20.05.2010թ. – ՀՊՏՀ գիտության և որակի 

կառավարման վարչության պետի պաշտոնակատար 

9) 20.05.2010թ.– 10.01.2012թ. – ՀՊՏՀ գիտության և որակի 

կառավարման վարչության պետ  

10) 10.01.2012թ.–03.09.2012թ. – ՀՊՏՀ գիտության բաժնի 

պետ  

11) 03.09.2012թ. – մինչ օրս – ՀՊՏՀ «Միջազգային 

տնտեսական հարաբերություններ» ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնակատար  

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 1. Միջազգային մրցունակության հիմնախնդիրներ, 

2. Ծառայությունների միջազգային առևտուր, 

3. Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման 

հիմնախնդիրներ 

Մասնագիտական անդամակցություն 008 Մասնագիտական խորհրդի անդամ 

Գիտական հրապարակումների թիվ 50 (հիսուն) 

Վերջին տարիների գիտական հրապարակումների ցանկ  1. Назарян Г.А., Пахлян А.А, .Ограниченные возможности 

стран, не имеющих выод к море, Актуальные проблемы ми-

рохозяственного взаимодействия на мега-, макро, мезо-, 

микроуровнях: материалы международной научно-



практической конференции профессорско-преподава-

тельского состава, молодых ученых и студентов, 17-24 мая 

2011 года./ Ростовский государственный экономический 

университет (РИНХ), – Ростов н/Д 2011. – 174 с., стр.17-21 

2. Գ.Նազարյան, Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության 

տեխնոլոգիաների զարգացման արդի միտումները 

Համաշխարհային տնտեսությունում, «Հայաստանի 

Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության 

տնտեսությունների նորաստեղծական զարգացման 

հիմնախնդիրները», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 

/ՀՊՏՀ, Ռոստովի ՊՏՀ (ՌԻՆԽ): Խմբ. խորհրդի համա-

նախագահներ Կ.Լ.Աթոյան, Ն.Գ.Կուզնեցով. Եր.: 

«Տնտեսագետ» 2011.686 էջ, էջ 25-40: 

3. Назарян Г.А., Егиазарян А.А., О некоторых актуальных 

проблемах, препятствующих экономическому развитию 

Республики Армения, Проблемы развития внешне-

экономических связей и привлечение иностранных инвес-

тиций: региональных аспект: сб.науч.тр. – Донецк: ДонНУ, 

2012.-406с. 

http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Prvs/2012_1/index.htm 

4. Назарян Г.А., Проблемы регулирования международных 

авиаперевозок, "Механизм регулирования экономики", 2011, 

№3, Т 3, Украина. г.Суммы, Сумський 

державний університет, стр. 137-142. 

5. Назарян Г.А., Роль ВТО в многостороннем регулировании 

воздушного транспорта, Новые подходы к развитию 

логистики в формате Россия - член ВТО: отвечая на вызовы. 

Расширяя возможности (VIII Южно-Российский 

логистический форум 12-13 октября 2012 г./ Ростовский 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Prvs/2012_1/index.htm&hash=d2fb716484a96f43b03a4d18f2863e02


государственный экономический университет (РИНХ), – 

Ростов н/Д 2012. 628 с., стр. 247-253. 

6. Назарян Г.А., Егиазарян А.А., Особенности стратегий 

ведущих стран капиталистической мироэкономики в регионе 

Южный Кавказ и Центральная Азия, Вестник Донецкого 

национального университета, Серия В. Экономика и право,  

№1/2012,  – Донецк: ДонНУ, 2012.,  

7. Ա.Մարկոսյան, Գ.Նազարյան, Դ.Հախվերդյան, 

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, 

Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՃՇՀ, Երևան 2012, մաս I, 640 էջ: 

8. Ա.Մարկոսյան, Գ.Նազարյան, Դ.Հախվերդյան, 

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, 

Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՃՇՀ, Երևան 2012, մաս II, 640 

էջ: 

9. Назарян Г.А., Современные тенденции развития 

международного транспорта, Економічні проблеми сталого 

розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої пам’яті проф. Балацького О.Ф. (м. 

Суми, 24-26 квітня 2013 р.): у 4 т. / за заг. ред. О. В. Проко-

пенко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – Т. 

2. – 281 с. ISSN 2307-6283, стр. 152-156. 

10. Գ.Նազարյան, Դ.Հախվերդյան Միջազգային 

մրցունակության հասկացությունն և հիմնական 

բնութագրերը, «Ազգային տնտեսության մրցունակության 

բարձրացման հիմնախնդիրները»: Գիտաժողովի նյութեր 

(ՀՊՏՀ 22-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր, 16-19 

նոյեմբեր 2012) / ՀՊՏՀ:-Եր.: Տնտեսագետ, 2012, 582 Էջ, 

Երևան 2013, էջ 130-142: 

11. Назарян Г.А., Пахлян А.А, Развитие транспортных 



структур Южном Кавказе путем формирование 

международных транспортных коридоров, Проблемы и 

перспективы развития сотрудничества между странами Юго-

Восточной Европы в рамках Черноморского сотрудничества и 

ГУАМ.-сб. науч.тр. – Ростов-на-Дону-Донецк: ДонНУ, РФ 

НИСИ в г. Донецке, 2013. – 508с., стр. 280-283 

12. Назарян Г.А., Пахлян А.А, Приоритеты развития 

транспортных логистических систем в странах без выхода к 

морю, Иновационный потенциал модернизации экономики:  

инструменты логистики и маркетинга (том II): материалы 

международной научно-практической конференции 10-11 

октября 2013 гога. – Ростов н/Д։ Издательство РГЭУ (РИНХ), 

2013.- 364с. ISSN 978-5-7972-1925-5, стр. 130-136 

13. Գ.Նազարյան, Ա.Գրիգորյան, Ա.Փախլյան, 

Ա.Աբրահամյան, «ՀՀ արտահանման ապրանքային և 

աշխարհագրական կառուցվածքը. կարճաժամկետ 

միտումներ», «Տնտեսական զարգացման 

քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» ՀՊՏՀ 

23-րդ գիտաժողովի նյութեր, 2013թ.  հոկտեմբերի 22-25-ը, 

ՀՊՏՀ: - Եր.: Տնտեսագետ 2014, 894 էջ, 

http://media.asue.am/upload/23rd_gitajoxov/4.pdf, էջ 785-797: 

14. Գ.Նազարյան, Դ.Հախվերդյան, Ա.Գրիգորյան, 

Ա.Եղիազարյան, «ՀՀ գլոբալ մրցունակության ազդեցությունը 

գործարար միջավայրի միջազգայնացման վրա», 

«Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում» ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի 

նյութեր, 2013թ.  հոկտեմբերի 22-25-ը, ՀՊՏՀ: - Եր.: 

Տնտեսագետ 2014, 894 էջ, 

http://media.asue.am/upload/23rd_gitajoxov/4.pdf, էջ 798-807,  

http://media.asue.am/upload/23rd_gitajoxov/4.pdf
http://media.asue.am/upload/23rd_gitajoxov/4.pdf


15. Գ.Նազարյան, Դ.Հախվերդյան, Ա.Գրիգորյան, 

Ա.Եղիազարյան, Ա.Փախլյան, Ա.Աբրահամյան, Ծովային ելք 

չունեցող երկրների միջազգգային մրցունակության 

հիմնախնդիրները (ՀՀ օրինակով), Մենագրություն/ 

Մասնագիտ. խմբ.` Ատոմ Վարդանյան. – Եր.: Տնտեսագետ, 

2014. – 112 էջ.- («Ամբերդ» մատենաշար.13): 

(http://media.asue.am/upload/amberd_matenagrer/Nazaryan.pdf),  

16. Назарян Г.А., Пахлян А.А, Современные тенденции и 

перспективы развития мирового рынка воздушного 

транспорта, Устойчивое развитие предприятия, региона, 

общества: инновационные подходы к обеспечению : 

монография / под общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. 

Прокопенко. – Польша : «Drukarnia i Studio Graficzne 

Omnidium», 2014. – 474 с.ISBN 978-83-63649-29-8  

http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/2014-2015/2014-09-

22/sde.pdf, стр. 417-428, 

17. Атоян К.Л., Назарян Г.А., Научное и инновационное 

сотрудничество Российской Федерации и Армении, 

Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: 

инновационные подходы к обеспечению : монография / под 

общ. ред. д-ра экон. наук, профессора О. В. Прокопенко. – 

Польша : «Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium», 2014. – 474 

с.ISBN 978-83-63649-29-8  

http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/2014-2015/2014-09-

22/sde.pdf, стр. 189-195, 

18. Атоян К.Л., Назарян Г.А., Основные направление армяно-

российского бизнес сотрудничвства, Модернизации 

экономики России: отраслевой и региональный аспект: Ма-

териалы Международного науч.-практ. конф. профес.-

http://media.asue.am/upload/amberd_matenagrer/Nazaryan.pdf
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преподават. состава, молодых ученных и студентов. –Ростов-

н/Д: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 

2014.-480 с.ISBN 978-5-7972-1979-8, стр. 9-14, 

19. Назарян Г.А., Сравнение логистических систем в странах-

членов  ЕВРАЗЭС, Управление логистическими системами: 

глобальное мышление – эффективные решения (том 

I): Материалы международного научно-практического 

юбилейного X Южно-Российского логистического форума, 

10-11 октября 2014 г. – Ростов н/Д: Издатеьско-полигра-

фический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. – 344, ст. 100 – 106. 

20. Назарян Г.А., Пахлян А.А, Проблемы реализации 

логистического потенциала Армении и России, Управление 

логистическими системами: глобальное мышление – эффек-

тивные решения (том I): Материалы международного научно-

практического юбилейного X Южно-Российского 

логистического форума, 10-11 октября 2014 г. – Ростов н/Д: 

Издатеьско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2014. 

– 344 с, ст.267 – 273. 

21.Գ.Նազարյան, Հ. Ջաղինյան, ՀՀ միջազգային տրանս-

պորտային ծառայությունների բարելավման 
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կրթության որակի ապահովման համակարգերի 

մշակում և բարելավում» թեմայով եռափուլ 

դասընթացներին և ստացել հավաստագիր: 

 10-15 դեկտեմբերի, 2013թ.` Երևան` մասնակցություն 

«Որակի արտաքին և ներքին ապահովման 

համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով 

վերապատրաստմանը (փուլ 3)  

 4, 9-10 հուլիսի, 2013թ.` Երևան` մասնակցություն 

«Որակի արտաքին և ներքին ապահովման 

համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով 

վերապատրաստմանը (փուլ 2) 

04.07.2013թ.` «Որակի մշակույթի ձևավորում և 

զարգացում» 

09.07.2013թ.` «ՈԱԱԿ-ի չափանիշներ և չափորոշիչներ. 

մեկնաբանում» 

10.07.2013թ.` «Որակի ապահովման կենտրոնի դերը և 

գործառույթները, ինքնավերլուծություն 

իրականացնողների հիմնական դերերի ներկայացում» 

 18-20 ապրիլի, 2013թ.` Երևան` մասնակցություն 

«Որակի արտաքին և ներքին ապահովման 

համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով 

վերապատրաստմանը (փուլ 1)  

18.04.2013թ.` «Որակ և որակի ապահովում. ընդհանուր 

հասկացություններ» 

19.04.2013թ.` «ՄԿԾ-ի մշակում, ուսանողակենտրոն 

մոտեցում և որակի ապահովում» 

20.04.2013թ.` «Հետադարձ կապի մեխանիզմների 



մշակում» 

 2016թ. ապրիլին մասնակցել է Քաղաքացիական 

ծառայության խորհրդի և «Ամերիա» բանկի կողմից 

համատեղ կազմակերպված «Վերապատրաստողների 

հիմնական տեղական խմբի վերապատրաստում և 

քաղաքացիական ծառայության վերլուծության և 

մոնիտորինգի, գնահատման ու կառավարման 7 մոդուլների, 

ինչպես նաև անձնակազմի կառավարման հմտությունների 

ձեռնարկի մշակում» թեմայով դասընթացին: 

Օտար լեզուների իմացության մակարդակի նկարագիր  - 

 

 


