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Հրատարակվում է Հայաստանի պետական
տնտեսագիտական համալսարանի գիտական
խորհրդի որոշմամբ (12.05.2013 թ. N9 նիստի)
Խմբագրական խորհրդի նախագահ`
Կորյուն Աթոյան
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

Խմբագրական խորհուրդ` Գագիկ Վարդանյան (ՀՊՏՀ պրոռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր), Գրիգոր Կիրակոսյան (ՀՊՏՀ ռեկտորի խորհրդական, տ.գ.դ, պրոֆեսոր), Հովսեփ Աղաջանյան (ՀՊՏՀ տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր), Միքայել Մելքումյան (ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և
ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր), Խորեն Մխիթարյան (ՀՊՏՀ գիտության բաժնի պետ, տ.գ.թ., դոցենտ), Սուրեն Գևորգյան (ՀՊՏՀ բնօգտագործման
տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր), Աշոտ Մաթևոյան (ՀՊՏՀ հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.դ., դոցենտ), Յուրի Սուվարյան (ՀՊՏՀ Կառավարման ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ ակադ.,տ.գ.դ., պրոֆեսոր), Աշոտ Մարկոսյան (ՀՀ ԿԱ պետական գույքի կառավարման վարչության պետի տեղակալ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր), Վարդան Բոստանջյան (ԵՊՀ պրոֆեսոր, տ.գ.դ.),
Վլադիմիր Հարությունյան (ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. տնտեսագիտ. ինստիտուտի տնօրեն, տ.գ.դ.,
պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ), Էդվարդ Սանդոյան (Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի
պրոռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր)

Ա 231 Ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացման հիմախնդիրները: Գիտաժողովի նյութեր / ՀՊՏՀ:
- Եր.: Տնտեսագետ, 2012, 582 էջ:
Ժողովածուում ընդգրկված են «Ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացման հիմախնդիրները» խորագրով
ՀՊՏՀ 22-րդ գիտական նստաշրջանի նյութերը:
Նստաշրջանի նպատակն էր վեր հանել տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով ի հայտ եկած` Հայաստանի տնտեսությունում առկա հիմնական մակրոտնտեսական «հիվանդությունները», ինչպես նաև ներկայացնել հեռանկարային զարգացման ռազմավարական այլընտրանքների շուրջ անկողմնակալ և համապարփակ ուսումնասիրություններ: Մրցունակ տնտեսության կայացումը ՀՀ Կառավարության 2012-2017 թվականների ծրագրի գերակայություններից է, ուստի հրատապ են
դառնում Հայաստանի տնտեսական ռազմավարական նպատակների, դրանց հասնելու միջոցների սահմանումը և ուղղորդված, փոխհամաձայնեցված ու փոխլրացնող գործողությունների մշակումն ու իրագործումը:
ՀՊՏՀ 22-րդ գիտական նստաշրջանն անցկացվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 16-19-ը Երևանում, կազմկոմիտեի նախագահն էր ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, համանախագահը` ՀՊՏՀ ռեկտոր, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Կորյուն Աթոյանը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան
Դավթյանը, ՀՀ արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը:
Գիտաժողովի աշխատանքներն ընթացել են Նորաստեղծական քաղաքականությունը ազգային տնտեսության մրցունակության համատեքստում (համակարգող՝ ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Յու. Սուվարյան), Ֆինանսական շուկաների ենթակառուցվածքների զարգացում» (համակարգող` ՀՊՏՀ կորպորատիվ ֆինանսների ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Սալնազարյան),
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման գերակայությունները» (համակարգող` ՀՊՏՀ տնտեսագիտության տեսության վարիչ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Հ. Աղաջանյան) բաժանմունքներում:
Գրքում ներառված են գիտնական մանկավարժների, ասպիրանտների և գործնական ոլորտի աշխատողների հոդվածներ:
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