
 

  

Ամբիոն  Մարքեթինգ 

Անուն, ազգանուն, հայրանուն  Լիլիթ Յուրիի Դադայան  

Ծննդյան տարեթիվ  22. 04. 1972թ.  

Էլ. հասցե  dadayanlilit@gmail.com  

Կրթություն  2004թ. պաշտպանել է թեկնածուական թեզ`     

«Արտաքին  տնտեսական  գործունեության  կառավարման  համակարգի  զարգացման

ուղղությունները  Հայաստանի  Հանրապետությունում» թեմայով՝ ստանալով 

տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճան, 

1999-2004թթ.՝  Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի կառավարման 

ամբիոնի հայցորդ, 

1994թ. գերազանցության դիպլոմով ավարտել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության 

ինստիտուտը` էկոնոմիկայի պետական կարգավորում մասնագիտությամբ, 

1989թ.  ոսկե մեդալով ավարտել է Երևանի թիվ 139 անգլիական թեքումով միջնակարգ 

դպրոցը: 

Գիտական աստիճան  Տնտեսագիտության թեկնածու  

Գիտական կոչում  Դոցենտ 

Պաշտոն  Մարքեթինգի ամբիոնի դոցենտ  

mailto:dadayanlilit@gmail.com


Աշխատանքային փորձ  2015-2016 թթ. ՀՊՏՀ «Բարձրագույն կրթության կառավարում» գիտաուսումնական 

խմբի գիտաշխատող, 

2014-2015 թթ. ՀՊՏՀ «Կրթության մոտիվացիա» գիտաուսումնական խմբի 

գիտաշխատող, 

2011թ-ից առ այսօր՝ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 

մարքեթինգի ամբիոնի  դոցենտ,  

2009թ-ից առ այսօր՝ Երևանի պետական համալսարանի կառավարման և 

գործարարության ամբիոնի դոցենտ, 

2009-2013թթ.՝ ՀԱԱՀ  ագրոբիզնեսի կառավարման  ամբիոնի դոցենտ, 

2006-2009 թթ.՝ ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի ասիստենտ, 

2002-2004թթ.՝ ԵՊՏԻ կառավարման  ամբիոնի լաբորանտ, 

2000-2002թթ.՝ Մովսես Խորենացու անվան համալսարանի դասախոս, 

1997-2000թթ.՝ Երևանի Մ. Նալբանդյանի թիվ 33 միջնակարգ դպրոցի հայ-ամերիկյան 

ծրագրի շրջանակներում դասավանդվող «Տնտեսագիտության հիմունքներ» 

առարկայի ուսուցչուհի: 

Գիտական հետաքրքրությունների 

շրջանակ  

Կրթության որակի կառավարում  

Մոտիվացիայի բարձրացման հիմնախնդիրները բարձրագույն կրթության ոլորտում  

  

Նորամուծական գործունեության մարքեթինգային ապահովում 

Միջմշակութային մարքեթինգ  

Հասարակության հետ կապեր 

Մեդիաէկոնոմիկա 

Գիտական հրապարակումների թիվ  14  

Վերջին տարիների գիտական 1. Բադալյան Մ.Վ., Դադայան Լ.Յու. և ուրիշներ, Մոտիվացիայի բարձրացման 

հիմնախնդիրները բարձրագույն կրթության ոլորտում, կոլեկտիվ մենագրություն-Եր.ֈ 



հրապարակումների ցանկ Տնտեսագետ հրատարակչություն, 2016-108 էջֈ 

2. Աթոյան Վ., Դադայան Լ., Տեղեկատվական-հաղորդակցական անվտանգության 

ապահովման արդի խնդիրների շուրջ, «Բանբեր» ՀՊՏՀ, N 3 (39), 2015, էջ 136-150: 

3. Բադալյան Մ., Նիկողոսյան Մ., Դադայան Լ., Բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 

մասնագիտական գործունեության շահադրդման խնդիրները, «Բանբեր» ՀՊՏՀ, N 2 (38), 

2015, էջ 44-54: 

4. Լ. Յու. Դադայան, Ա. Ս. Շահբազյան, ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում: 

Մեթոդական ցուցումներ «Արտադրության կառավարման պրակտիկան և ոճը, դրանց 

կատարելագործման ուղիները» թեմայով կուրսային (դիպլոմային) աշխատանք 

կատարելու համար. - Եր.: ՀԱԱՀ, 2013թ., 20 էջ: 

5. Շահբազյան Ա.Ս., Գրիգորյան Մ.Հ., Դադայան Լ.Յու, ԱՊՀ կազմակերպությունների 

կառավարում: Մեթոդական ցուցումներ «Կառավարչական որոշումների ընդունման և 

իրականացման կազմակերպման համակարգն ու դրա կատարելագործումը» թեմայով 

կուրսային (դիպլոմային) աշխատանք կատարելու համար. - Եր.: ՀԱԱՀ, 2013թ., 20 էջ: 

6. Լ. Յու. Դադայան, ԱՊՀ կազմակերպությունների կառավարում. Մեթոդական ցուցումներ 

«Գովազդի կառավարման համակարգը կազմակերպությունում» թեմայով կուրսային 

նախագիծ կատարելու համար. -  Եր.:  ՀՊԱՀ, 2012թ., 32 էջ: 

7. L. Dadayan, A. Shahbazyan, Benchmarking as a Means of Increasing Competitiveness of 

Organizations, ИЗВЕСТИЯ Государственного аграрного университета Армении, № 2, 2011, 

стр. 161-166. 

Վերջին տարիներին գիտաժողովների 

մասնակցություն   

-  

Վերջին տարիներին 

վերապատրաստումների  

մասնակցություն   

-  

Օտար լեզուների իմացության 

մակարդակի  

Ռուսերեն՝ գերազանց  

Անգլերեն՝ գերազանց   
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նկարագիր IELTS  (6.5) 2011 թ., նոյեմբեր 

Տնտեսագետ թարգմանչի (անգլ.) ո ր ակավ ո ր ո ւ մ ` 

(ԵրԺՏԻ հասարակական մասնագիտությունների ֆակուլտետ, 1990 թ․) 

 
  
  


