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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՊԱՏԱԿԸ
Գիտաժողովի հիմնական նպատակն է ապահովել երկրի սոցիալտնտեսական զարգացման բազմաշերտ հիմնախնդիրներին նվիրված
մասնագիտական բանավիճային հարթակ ակադեմիական հանրության,
պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ձեռնարկատիրական բնագավառի մասնագետների համար:
Գիտելիքը, նորաստեղծությունները և ստեղծարարությունն այն
առավել կարևոր գործոններն են, որոնք ազդում են զարգացման վրա:
Գիտաժողովի կազմակերպիչներն ակնկալում են, որ մասնակիցները,
հատկապես այդ տեսանկյունից, կներկայացնեն զարգացման գործոնների
ազդեցությանը վերաբերող ուսումնասիրություններ և վերլուծություններ:

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Զարգացման ընդհանուր հիմնախնդիրներ
Կրթություն, գիտություն և նորաստեղծություն
Տնտեսագիտական տեսություններ
Համաշխարհային տնտեսագիտություն
Կառավարում, կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
Մարքեթինգ և լոգիստիկա
Տարածաշրջանային տնտեսագիտություն
Ազգաբնակչության տնտեսագիտություն և ժողովրդագրություն
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում և աշխատանքի
տնտեսագիտություն
Բնօգտագործման տնտեսագիտություն
Հաշվապահական, կառավարչական հաշվառում և աուդիտ
Ֆինանսներ և հարկային քաղաքականություն
Ֆինանսական շուկաներ և ներդրումներ
Սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների իրավական
կարգավորում
Զարգացման փիլիսոփայական և մշակութային հիմնախնդիրներ
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ
1. ԿՈՐՅՈՒՆ ԱԹՈՅԱՆ -

Կազմկոմիտեի նախագահ,
ՀՊՏՀ ռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

2. ԳԱԳԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ -

Կազմկոմիտեի նախագահի
տեղակալ, ՀՊՏՀ պրոռեկտոր,
տ.գ.դ., պրոֆեսոր

3. ՊԱՐՈՒՅՐ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ -

ՀՊՏՀ պրոռեկտոր, տ.գ.թ., դոցենտ

4. ՄԻՀՐԴԱՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ - ՀՊՏՀ պրոռեկտոր, տ.գ.թ.,
պրոֆեսոր
5. ՍԵՎԱԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ -

ՀՊՏՀ պրոռեկտոր, տ.գ.թ.

6. ՄԻԽԱՅԻԼ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ -

ՀՊՏՀ պրոռեկտոր

7. ԽՈՐԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ -

Կազմկոմիտեի քարտուղար,
ՀՊՏՀ գիտության բաժնի պետ,
տ.գ.թ., դոցենտ

8. ՍԱՄՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ -

«Ամբերդ» հետազոտական
կենտրոնի տնօրեն, տ.գ.դ.,
պրոֆեսոր

9. ՅՈՒՐԻ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ -

ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի
վարիչ, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս,
տ.գ.դ., պրոֆեսոր

10. ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ -

ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և
ձեռնարկատիրական
գործունեության կազմակերպման
ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

11. ԱՇՈՏ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ -

ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի
վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

12. ՄԻԽԱՅԻԼ ԹԱՎԱԴՅԱՆ -

ՀՊՏՀ կառավարման ֆակուլտետի
դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ

13. ԱՏՈՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ -

Տնտեսության կարգավորման և
միջազգային տնտեսական

4

հարաբերությունների ֆակուլտետի
դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ
14. ՎԱՀԵ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ -

ՀՊՏՀ ֆինանսական ֆակուլտետի
դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ

15. ԹԱԹՈՒԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ -

ՀՊՏՀ մարքեթինգի և բիզնեսի
կազմակերպման ֆակուլտետի
դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ

16. ՄԱՆՈՒԿ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ -

ՀՊՏՀ ինֆորմատիկայի և
վիճակագրության ֆակուլտետի
դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ

17. ԱՇՈՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ -

ՀՊՏՀ հաշվապահական
հաշվառման և աուդիտի ֆակուլտետի
դեկան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ
ԿՈՐՅՈՒՆ ԱԹՈՅԱՆ
Խմբագրական խորհրդի նախագահ,
ՀՊՏՀ ռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Խմբագրական խորհրդի անդամներ՝
1.

ՀՈՎՍԵՓ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ -

ՀՊՏՀ տնտեսագիտության տեսության
ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

2.

ՍԱՄՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ -

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի
տնօրեն, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

18. ՍՈՍ ԽԱՉԻԿՅԱՆ -

ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղի
տնօրեն, տ.գ.թ., դոցենտ

3.

ԱՆՆԱ ԱՍԼԱՆՅԱՆ -

Բանկային գործի և ապահովագրության
ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

19. ՍԱՄՍՈՆ ԴԱՎՈՅԱՆ -

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի
տնօրեն, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

4.

ՍՈՒՐԵՆ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ -

20. ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի անվան
տնտեսագիտության ինստիտուտի
տնօրեն,ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ,
տ.գ.դ., պրոֆեսոր

ՀՊՏՀ բնօգտագործման
տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ,
տ.գ.դ., պրոֆեսոր

5.

ԼԻԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ -

Կառավարչական հաշվառման և
աուդիտի ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ.,
դոցենտ

21. ՀԱՅԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ -

6.

ԿԱՐԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ -

ՀՊՏՀ վիճակագրության ամբիոնի
վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ

7.

ԱՇՈՏ ԹԱՎԱԴՅԱՆ -

ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական
մեթոդների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ.,
պրոֆեսոր

8.

ԱՐԱՐԱՏ ԶԱՔԱՐՅԱՆ -

ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի վարիչ,
տ.գ.դ., պրոֆեսոր

9.

ԳՐԻԳՈՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ -

ՀՊՏՀ ռեկտորի խորհրդական, տ.գ.դ.,
պրոֆեսոր

ԵՊՀ տնտեսագիտության և
կառավարման ֆակուլտետի դեկան,
տ.գ.դ., պրոֆեսոր

10. ԱՇՈՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ -
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ՀՊՏՀ հաշվապահական հաշվառման
և աուդիտի ֆակուլտետի դեկան,
տ.գ.դ., պրոֆեսոր
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11. ՎԱԼԵՐԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ -

ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի
պրոֆեսոր, փ.գ.դ.

12. ԽՈՐԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ -

ՀՊՏՀ գիտության բաժնի պետ, տ.գ.թ.,
դոցենտ

13. ԳՐԻԳՈՐ ՆԱԶԱՐՅԱՆ -

ՀՊՏՀ միջազգային տնտեսական
հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ,
տ.գ.թ., դոցենտ

14. ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՉԱԼԱԲՅԱՆ -

ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի վարիչ,
բ.գ.թ., դոցենտ

15. ՎԱՐԴԱՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ -

ՀՊՏՀ տնտեսական ինֆորմատիկայի
և տեղեկատվական համակարգերի
ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

16. ԱԼՎԱՐԴ ՍԱՐԳՍՅԱՆ -

Ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի
վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ

17. ՅՈՒՐԻ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ -

ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի վարիչ,
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, տ.գ.դ.,
պրոֆեսոր

18. ԻՇԽԱՆ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ -

ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի
վարիչ, տ.գ.թ., պրոֆեսոր

19. ԳԱԳԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ -

ՀՊՏՀ պրոռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

ԾՐԱԳԻՐ
ՀՊՏՀ մեծ դահլիճ, 11-ը նոյեմբերի, 2015 թ.
900 – 1000
1000 – 1010
1010 – 1040

Մասնակիցների գրանցում
Գիտաժողովի բացում
Ողջույնի խոսք
ՀՈՎԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ
ԱՐՍԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների
(գործատուների) միության նախագահ

1040 – 1115

Առաջին լիագումար նիստ
Համակարգող`
ԿՈՐՅՈՒՆ ԱԹՈՅԱՆ
ՀՊՏՀ ռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

1040 – 1100

Հայաստանի տնտեսության ինովացիոն զարգացման
հիմնախնդիրները և հեռանկարները
ԿԱՐԵՆ ՃՇՄԱՐԻՏՅԱՆ
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար

1100 – 1115

Բարձրագույն կրթության և տնտեսական զարգացման
փոխառնչությունները
ԿՈՐՅՈՒՆ ԱԹՈՅԱՆ
ՀՊՏՀ ռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

1115 – 1130

Ելույթներ, հարցեր

1130 – 1200

Ընդմիջում

1200 – 1330

Երկրորդ լիագումար նիստ
Համակարգող`
ԳԱԳԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՊՏՀ պրոռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

1330 – 1345

Երկրի սահմանադրականության սոցիալական և
տնտեսական կողմերը
ՀԱՅԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԵՊՀ տնտեսագիտության և
կառավարման ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
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1345 – 1400

ՀՀ տնտեսական զարգացման հեռանկարները
ԵԱՏՄ շրջանակներում
ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական
գործունեության կազմակերպման ամբիոնի վարիչ,
տ.գ.դ., պրոֆեսոր

1400 – 1415

Տնտեսական զարգացման հիմքերը.
գիտելիք և նորաստեղծություններ
ԳԱԳԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՊՏՀ պրոռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 1.

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՆՈՐԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆ
/ՀՊՏՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճ,
321 սենյակ/

Բաժանմունքի համակարգող՝ Յու. Սուվարյան
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի վարիչ,
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, տ. գ. դ., պրոֆեսոր

Ենթահամակարգող՝

1415 – 1430

Ելույթներ, հարցեր

1430 – 1500

Ընդմիջում

1500 – 1700

Բաժանմունքների աշխատանք

Մ. Քոչարյան
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի ասիստենտ

11.11.2015 – 1400
12.11.2015 – 1400
13.11.2015 – 1000

Բաժանմունք 1. ՀՊՏՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճ,
321 սենյակ
Բաժանմունք 2. ՀՊՏՀ ֆինանսական ֆակուլտետ,
211 և 212 սենյակներ
Բաժանմունք 3. Միջազգային համագործակցության կենտրոնի դահլիճ, 2-րդ մասնաշենք, 1-ին հարկ
Բաժանմունք 4. Տնտեսության կարգավորման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների
ֆակուլտետ, 32 սենյակ
Բաժանմունք 5. ՀՊՏՀ մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետ, 310 սենյակ

12-ը նոյեմբերի, 2015 թ.
1000 – 1300

Բաժանմունքների աշխատանք

1300 – 1400

Ընդմիջում

00

2015 թ., նոյեմբերի 11-13

00

14 – 17

Բաժանմունքների աշխատանք

1000 – 1300

Բաժանմունքների աշխատանք

1300 – 1400

Ընդմիջում

1400 – 1500

Բաժանմունքների աշխատանք

Վարդանյան Գագիկ
ՀՊՏՀ գիտության և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

2. Աբրահամյան Սիսակ
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և
զբոսաշրջության կառավարման ամբիոնի ասիստենտ,
տ.գ.թ.
3. Աթոյան Վարդան
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի «Ազգային անվտանգության հետազոտություններ» ծրագրի տնօրեն,
տ.գ.թ.

Տնտեսական զարգացման հիմքերը.
գիտելիք և նորաստեղծություններ

Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների
զարգացման հնարավորությունները
ՀՀ-ում
Քաղաքական գործընթացների վրա
ուղեղային կենտրոնների ազդեցության
գնահատման խնդիրները

Մովսիսյան Շուշան

13-ը նոյեմբերի, 2015 թ.
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1.

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի «Ազգային
անվտանգության հետազոտություններ» ծրագրի կրտսեր
փորձագետ
4. Առաքելյան Մարինե
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և
զբոսաշրջության կառավարման ամբիոնի ասիստենտ,
տ.գ.թ.

Մրցակցային միջավայրի առանձնահատկությությունները զբոսաշրջային
ծառայությունների շուկայում
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5. Ասատրյանց Սարգիս
ՀՊՏՀ կառավարման
ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ.
6. Կարո Ազատյան
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի
անվան տնտեսագիտության
ինստիտուտի ասպիրանտ
7. Հարություն Արզումանյան
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի ասպիրանտ

Կրթության որակի ներդրման
մարտահրավերները ՀՀ-ում
Գյուղատնտեսության ֆինանսավորման
զարգացման նախադրյալներն ու
առանձնահատկությունները

Տնտեսական զարգացման վրա բարձրագույն կրթության ազդեցության գնահատման տեսամեթոդական հիմքերը
8. Բադալյան Մերի
Աշխատանքի կազմակերպման
ՀՊՏՀ աշխատանքի
արդյունավետության գնահատումը
տնտեսագիտության ամբիոնի բուհերում
դոցենտ, տ.գ.թ.
9. Բաղդասարյան Անահիտ
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
10. Գյուլգյուլյան Լիլիթ
ՀՊՏՀ կառավարման
ամբիոնի ասպիրանտ

11. Գրիգորյան Սամվել
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության
տեսության ամբիոնի դոցենտ

Ներդրումային գործունեության նորմերն
ու նորմատիվները շինարարության մեջ
ՀՀ ապահովագրական շուկայի
ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների
վերլուծություն
Ներդրումների հիմնախնդիրը
տնտեսական աճի տեսություններում

Գրիգորյան Ազատ
ՀՊՏՀ մագիստրոս
12. Գևորգյան Դիանա
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի ասպիրանտ
13. Դավոյան Սամսոն
ՀՊՏՀ ԳՄ տնօրեն, տ.գ.դ.,
պրոֆեսոր
14. Թավադյան Աղասի
ՀՊՏՀ կառավարման
ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ.
15. Թավադյան Միքայել
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության
տեսության ամբիոնի դոցենտ,
տ.գ.թ.
16. Խալաթյան Նարինե
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության
տեսության ամբիոնի դոցենտ,
տ.գ.թ.

Մակրոտնտեսական
քաղաքականությունը և ազգային
մրցունակության բարձրացումը
Տնտեսական հարաբերությունների
սահմանադրական կարգավորումը,
խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները
ՀՀ փոխարժեքային քաղաքականության
կարգավորման հիմնախնդիրները
Լիզինգը որպես ներդրումային
ռեսուրսների ձևավորման աղբյուր

Ինստիտուցիոնալ համակարգի
վերափոխումը որպես տնտեսական աճի
գրավական
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17. Խալափյան Բելա
ՀՊՏՀ կառավարման
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.

Խաչատրյան Լևոն

Իրավական պետության
սահմանադրական հիմքերը և
գործունեության սկզբունքները

ԵՊՀ տնտեսագիտության
տեսության ամբիոնի դոցենտ,
տ.գ.թ.
18. Խչեյան Լևոն
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության
տեսության ամբիոնի դոցենտ,
տ.գ.թ.
19. Կարապետյան Ելենա
ՀՊՏՀ աշխատանքի
տնտեսագիտության ամբիոնի
ասիստենտ
20. Կիրակոսյան Գրիգոր
ՀՊՏՀ ռեկտորի խորհրդական, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
21. Կիրակոսյան Սոնա
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության
տեսության ամբիոնի
ասպիրանտ
22. Կուրղինյան Գոհար
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի ասպիրանտ
23. Հակոբյան Ռազմիկ
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և
ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման
ամբիոնի ասպիրանտ
24. Հովակիմյան Հասմիկ
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և
ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման
ամբիոնի դասախոս
25. Հովհաննիսյան Արևիկ
ՀՊՏՀ կառավարման
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
26. Հովհաննիսյան Մարիաննա
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի ասպիրանտ

Տնտեսական շահերի և տնտեսական
քաղաքականության
փոխհարաբերությունները
ՀՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի կառավարման
կատարելագործման հիմնական ուղիները
Աշխատանքային ռեսուրսների
միջազգային միգրացիայի
սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները
Զբաղվածության տեսությունների
էվոլյուցիան

ՀՀ-ում ինստիտուցիոնալ գործոնների
ազդեցությունը ՕՈՒՆ ծավալի վրա
Արդյունաբերական քաղաքականության
իրականացման պետական կարգավորումը և դրա կատարելագործման ուղիները
Ներդրումային միջավայրի
վերլուծությունը ՀՀ-ում

Կազմակերպության սոցիալական
կառավարման մարտահրավերները
Պետական պարտքի կառավարման
ռազմավարությունը ՀՀ-ում տնտեսական
աճի ապահովման տեսանկյունից
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27. Հովհաննիսյան Արտակ
ՀՊՏՀ ԳՄ դոցենտ, պ. գ. թ.

28. Ղանթարչյան Լիլիթ
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի ասպիրանտ
29. Ղանթարչյան Ռուբեն
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
30. Ղարագյոզյան Մելանյա
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի ասիստենտ
31. Մամիկմոնյան Աննա
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և
զբոսաշրջության կառավարման ամբիոնի հայցորդ
32. Մանթարլյան Ստեփան
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և
զբոսաշրջության կառավարման ամբիոնի ասիստենտ,
տ.գ.թ.
33. Մանուկյան Ամալյա
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և
զբոսաշրջության կառավարման ամբիոնի ասիստենտ,
տ.գ.թ.
34. Մանուկյան Գոհար
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և
զբոսաշրջության կառավարման ամբիոնի ասիստենտ
35. Մարգարյան Սամվել
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության
տեսության ամբիոնի ասպիրանտ
36. Մելքումյան Զարուհի
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և
ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման
ամբիոնի ասպիրանտ

Պետության գլխի սահմանադրաիրավական կարգավիճակի ընդհանրություններն
ու տարբերությունները ՀՀ և արտասահմանյան որոշ երկրների օրինակով
ՀՀ սոցիալապես անապահով խավի
կենսամակարդակի գնահատումը
Մարդկային կապիտալի բաղադրատարրերի փոխազդեցության հիմնախնդիրները
Զբաղվածության կարգավորման
առանձնահատկությունները զարգացած
երկրներում
Ռազմավարական կառավարման
ժամանակակից կառուցակարգը

Որակի կառավարման հիմնախնդիրները
զբոսաշրջային ծառայությունների
ոլորտում
Հանրային կառավարման
հիմնախնդիրները Բագրատունյաց
Հայաստանում
Ֆինանսական առողջացման
առանձնահատկությունները արդի
ժամանակաշրջանում
Մարդկային կապիտալի զարգացման
սոցիալական տեսանկյունները

Մրցակցային միջավայրի բարելավման
արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

37. Մելքումյան Միքայել
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և
ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման
ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ.,
պրոֆեսոր

Հովակիմյան Հասմիկ
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և
ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման
ամբիոնի դասախոս
38. Մկրտչյան Լուսինե
ՀՊՏՀ կառավարման
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
39. Մկրտչյան Շուշանիկ
ՀՊՏՀ կառավարման
ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ.
40. Մնացականյան Անգելինա
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի ասպիրանտ
41. Մուրադյան Արփենիկ
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
42. Մուրադյան Լուսինե
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի ասպիրանտ
43. Յոլյան Աննա
ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի
հայցորդ
44. Շահբազյան Անահիտ
ՀՊՏՀ աշխատանքի
տնտեսագիտության ամբիոնի
ասիստենտ
45. Պետրոսյան Մարիա
ՀՊՏՀ կառավարման
ամբիոնի ասպիրանտ
46. Ջանջոյան Արմենուհի
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ.
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Արդյունաբերական քաղաքականության
կատարելագործման հիմնախնդիրները
ՀՀ-ում

Կայունացման ծրագիր. կազմակերպությունը ճգնաժամից դուրս բերելու
մոտեցումներ
Շահաբաժնային քաղաքականության
առանձնահատկությունները որպես
ընկերության ֆինանսական
ռազմավարության առանցքային խնդիր
Կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումային գործունեության կառավարման
հիմնական պահանջները և կատարելագործման ուղղությունները
Սոցիալական քաղաքականության
տեսական բնորոշումները
Ընթացիկ հաշվի կայունության
գնահատման մոտեցումները
Ինտերնետային գովազդի դերը
ժամանակակից բիզնես միջավայրում
Աշխատանքային կոլեկտիվի սոցիալհոգեբանական մթնոլորտի հիմնական
ցուցանիշները
Կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվության մոդելների
համեմատական վերլուծություն
ՀՀ ագրարային քաղաքականության
ազդեցությունը պարենամթերքի
տեղական արտադրության վրա
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47. Սահակյան Մարիա
ՀՊՏՀ աշխատանքի
տնտեսագիտության ամբիոնի
դոցենտ, տ.գ.թ.
48. Սամվելյան Աննա
ՀՊՏՀ կառավարման
ամբիոնի ասպիրանտ
49. Սարգսյան Անդրանիկ
ՀՊՏՀ ԳՄ դոցենտ, տեխ.գ.թ.

Սառաջյան Բորիս

Բուհ-գործատու սոցիալական
գործընկերության ակտիվացումը և
հետագա զարգացումը ՀՀ-ում
Կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվությունը՝ որպես
կազմակերպության կայունության վրա
ազդող մեխանիզմ
Տնտեսական հարաբերությունների
սահմանադրական կարգավորումը,
խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները

ՀՊՏՀ ԳՄ ուսումնական
բաժնի պետ
50. Վլասյան Վարդան
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության
տեսության ամբիոնի դոցենտ,
տ.գ.թ.
51. Տիգրանյան Իշխան
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ.,
պրոֆեսոր
52. Տիգրանյան Վարսիկ
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ.

Մարդկային կապիտալի դերի վերաիմաստավորումը տեղեկատվական
հասարակության պայմաններում
Զբոսաշրջության ոլորտի պետական
կարգավորման կատարելագործման
ուղիները ՀՀ-ում
Զբոսաշրջության ոլորտի պետական
կարգավորման հիմնախնդիրները

Արշակյան Հակոբ
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ.
53. Քալանթարյան Ազատ
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և
ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
54. Քոչարյան Մարիաննա
ՀՊՏՀ կառավարման
ամբիոնի ասիստենտ
55. Մկրտչյան Լիդա
ՃՇՀԱՀ դասախոս

Մարքեթինգ և լոգիստիկա

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների գործարկման
առանձնահատկությունները կրթության
ոլորտում
Սպառողների որոշման կայացման
մոդելի մշակում (գարեջրի օրինակով)

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 2.

ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
/ՀՊՏՀ ֆինանսական ֆակուլտետ,
211 և 212 սենյակներ/

Բաժանմունքի համակարգող՝ Ա. Սալնազարյան
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ.,
պրոֆեսոր

Ենթահամակարգող՝

Գ. Ավագյան
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիայի ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.

11.11.2015 թ. – 1400
12.11.2015 թ. – 1400
13.11.2015 թ. – 1000
1.

Առաքելյան Կարեն
ՀՊՏՀ կառավարչական
հաշվառման և աուդիտի
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.

2.

Ներքին վերահսկողության ձևավորման
հիմնախնդիրները արտադրական
կազմակերպություններում

Առաքելյան Ռուզաննա

Ժողովրդագրական ծերացման գործընթացի էությունը, առանձնահատկությունները և հետևանքները աշխարհում
3. Ավանեսյան Նարինե
Анализ деятельности действующих
ԱրՊՀ դոցենտ, տ.գ.թ.
банков в НКР
4. Ավետիսյան Մարիետա
Տարածքային զարգացման համաթվի
ՀՊՏՀ վիճակագրության
կառուցման մեթոդաբանությունը
ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ. (ՀՀ օրինակով)
5. Ասլանյան Աննա
Ֆինանսական միջնորդության և
ՀՊՏՀ բանկային գործի և
վարկային հարաբերությունների արդի
ապահովագրության ամբիոնի հիմնախնդիրները
ՀՊՏՀ վիճակագրության
ամբիոնի ասիստենտ

վարիչի ժ.պ., տ.գ.դ.,
պրոֆեսոր,

6.

Բաբայան Վահան
ՀՊՏՀ կառավարչական
հաշվառման և աուդիտի
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.

7.

Բալասանյան Նարինե

Աուդիտի դերը ՀՀ բանկերի ներքին
վերահսկողության համակարգում

Ներդրումային արժեթղթերի շուկայի

ՀՊՏՀ բանկային գործի և
զարգացման առանձնահատկությունները
ապահովագրության ամբիոնի ՀՀ-ում
ասիստենտ
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8. Բեջանյան Հայկ
ՀՊՏՀ բանկային գործի և
ապահովագրության ամբիոնի
ասպիրանտ
9. Բոյախչյան Տաթևիկ
ՃՇՀԱՀ դասախոս
10. Գրիգորյան Լիանա
ՀՊՏՀ կառավարչական
հաշվառման և աուդիտի
ամբիոնի վարիչ տ.գ.դ.,
դոցենտ
11. Գրիգորյան Սյուզաննա
ՀՊՏՀ վիճակագրության
ամբիոնի դասախոս

Առևտրային բանկերի ֆինանսական
ակտիվների կառավարման
հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Աշխատանքի անվտանգությանն
ուղղված նախահաշվային ծախսերի
նորմավորումը շինարարությունում
Ֆինանսական գործունեության
չափանիշների գնահատման
այլընտրանքային մոտեցումները
ներդրումային որոշումների
իրականացման ժամանակ
Փոխարինելի արտարժույթի առանձին
տեսակների դինամիկայի վիճակագրական վերլուծությունը ՀՀ տվյալներով

Գալստյան Քրիստինե
ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի
ասիստենտ, տ.գ.թ.
12. Գևորգյան Սուրեն
ՀՊՏՀ բնօգտագործման
տնտեսագիտության
ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ.,
պրոֆեսոր

Բնապահպանական և բնօգտագործման
վճարների ազգային համակարգի փորձի
վերլուծություն

ման ամբիոնի հայցորդ
19. Թորոսյան Հասմիկ
ՀՊՏՀ բանկային գործի և
ապահովագրության ամբիոնի
դասախոս
20. Իսրայելյան Սրբուհի
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի
ասպիրանտ

Ներդրումային ընկերությունները որպես
ներդրումային ծառայություններ
մատուցող անձինք

Տնտեսության ֆինանսական խորության
և տնտեսական աճի
փոխհարաբերությունը
21. Խալաթյան Ասյա
Կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի ներդրումային քաղաքականության
դասախոս
առանձնահատկությունները
22. Խաչատրյան Անահիտ
Ակտուար գնահատումը
ՀԱՊՀ դոցենտ, տ.գ.թ.
ապահովագրական համակարգում
Խաչատրյան Հովակիմ
ՀԱՊՀ դոցենտ, տ.գ.թ.
ՀՊՏՀ ապրանքագիտության
և տեխնոլոգիայի ամբիոնի
դասախոս

ՀՊՏՀ բնօգտագործման
տնտեսագիտության
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.

16. Ենգիբարյան Նարինե
ՀՊՏՀ վիճակագրության
ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ.

Առևտրային բանկերի կողմից
բնակչության խնայողությունների
ներգրավման կատարելագործման
հնարավորությունները ՀՀ-ում
18. Էլիզբարյան Նունե
Զբոսաշրջային տարածքային
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և զարգացման կառավարման
զբոսաշրջության կառավարհամաշխարհային փորձը

Հովհաննիսյան Սուսաննա

Գևորգյան Ալիսա

13. Գևորգյան Ալիսա
ՀՊՏՀ բնօգտագործման
տնտեսագիտության
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
14. Գևորգյան Վաչիկ
ՀՊՏՀ բանկային գործի և
ապահովագրության ամբիոնի
ասիստենտ, տ.գ.թ.
15. Գևորգյան Ռուզաննա
ՀՊՏՀ վիճակագրության
ամբիոնի ասիստենտ

17. Երանոսյան Վանինե
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի
ասպիրանտ

Հասարակության առողջությունը և
ռեկրեացիան

ՀՀ կապիտալի շուկայի զարգացման
վրա ազդող գործոնները

Մանրածախ ապրանքաշրջանառության
ծավալների կանխատեսման
հիմնահարցերը
Մակրոցուցանիշների գնահատման
հետագա կատարելագործման ուղիները
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23. Հակոբյան Կարեն
ՀՊՏՀ վիճակագրության ամբիոնի վարիչի ժ. պ., տ.գ.թ.
24. Հակոբյան Հայկ
ՀՊՏՀ բնօգտագործման
տնտեսագիտության ամբիոնի
դոցենտ, տ.գ.թ.
25. Հարությունյան Լուսինե
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի
ասիստենտ, տ.գ.թ.

Առաքելյան Լիլիթ
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի
մագիստրանտ
26. Հովհաննիսյան Աստղիկ
ՀՊՏՀ վիճակագրության
ամբիոնի ասպիրանտ

Շինարարության դերը տնտեսական աճի
ապահովման գործընթացում
Բնապահպանական վճարների
հաշվարկման մեխանիզմի
կատարելագործումը ՀՀ-ում
Անվանական փոխարժեքի վարքագիծը
պայմանավորող գործոնները և ՀՀ-ում
փոխարժեքի տատանումների
տնտեսական հետևանքները
ՀՀ բնակչության կրթամակարդակի
դասակարգման հիմնահարցերը
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27. Ղազարյան Սոնա
ՀՊՏՀ կառավարչական
հաշվառման և աուդիտի
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
28. Մաթևոսյան Աշոտ
ՀՊՏՀ հաշվապահական
հաշվառման և աուդիտի
ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.դ.,
պրոֆեսոր

Ներքին աուդիտի զարգացման ուղիների
գնահատումը
ՀՀ առևտրային կազմակերպությունների
վճարունակության գնահատման և
ֆինանսական կառավարման
հիմնահարցերը

Մաթևոսյան Մանե
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի
ասիստենտ, տ.գ.թ.
29. Մանուկյան Տիգրան
ՀՊՏՀ կառավարչական
հաշվառման և աուդիտի
ամբիոնի ասիստենտ

30. Մանուչարյան Մերի
ՀԱԱՀ ասիստենտ, տ.գ.թ.

31. Մատինյան Աննա
ՀՊՏՀ վիճակագրության
ամբիոնի ասիստենտ
32. Միքայելյան Անուշ
ՀՊՏՀ ֆինանսական
հաշվառման ամբիոնի
ասպիրանտ

Ընթացիկ իրացվելիության գործակցի
նվազագույն բավարար արժեքի
էությունն ու դրա գնահատման մեթոդաբանությունը ՀՀ ոգելից խմիչքների
(կոնյակի) արտադրության օրինակով
Ապահովագրության համալիր լուծումների
մշակումը որպես գյուղատնտեսական
ռիսկերի ապահովագրության պետական
աջակցության կարևոր ուղղություն
Էկոհամակարգային հաշվառման
հիմնահարցերը ԱՀՀ-ում

ԵՏՄ և ԵՄ հարկային համակարգերի
տարբերությունները և դրանց
ազդեցությունը տնտեսավարող
սուբյեկտների գործունեության վրա
33. Միքայելյան Կարինե
Հարկային բարեփոխումների ազդեցուՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի թյունը հարկային վարչարարության
դոցենտ, տ.գ.թ.
արդյունավետության բարձրացման վրա
34. Մխիթարյան Արամ
Առևտրային բանկերի ներդրումային
ՀՊՏՀ բանկային գործի և
գործունեությունը միջազգային
ապահովագրության ամբիոնի ֆինանսական շուկաներում
դոցենտ, տ.գ.թ.
35. Մխիթարյան Խորեն
ՀՊՏՀ կառավարման
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.

Հակոբյան Աղավնի

Financial Services Access in the Republic of
Armenia: Contemporary Issues and
Development Chalanges

ՀՊՏՀ արտաքին կապերի
բաժնի գլխ. մասնագետ,
տ.գ.թ., դոցենտ

36. Մուրադյան Արմինե
ՀՊՏՀ կառավարչական
հաշվառման և աուդիտի
ամբիոնի հայցորդ
37. Նազարեթյան Պրաքսյա
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության
տեսության ամբիոնի
ասպիրանտ
38. Նալչաջյան Վահրամ
ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
39. Ներսիսյան Արմինե
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի
դոցենտ, տ.գ.թ.
40. Պետրոսյան Մարտիրոս
ՀՊՏՀ աշխատանքի
տնտեսագիտության ամբիոնի
վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
41. Պողոսյան Սուրեն
ՀՊՏՀ բանկային գործի և
ապահովագրության ամբիոնի
դոցենտ, տ.գ.թ.
42. Սալնազարյան Աշոտ
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի
վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Փափազյան Օգսեն

Ներքին և արտաքին աուդիտի
փոխհարաբերությունները
2007-2009 թթ. ֆինանսատնտեսական
ճգնաժամը և դրամավարկային
քաղաքականության դասերը
Հիփոթեքային վարկի մարման նոր
կարգի մասին
Հայաստանի Հանրապետության
ազգային արժույթի փոխարժեքի
դինամիկայի գնահատականը
Հարկային համակարգի խթանիչ դերի
բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում
Դրամի փոխարժեքի կայունացման
ուղիները ՀՀ-ում

Բանկային ծառայությունների որակի
համալիր գնահատման
մեթոդաբանական հիմնահարցերը

ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի
ասպիրանտ
43. Սարգսյան Աննա
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և
ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
44. Սարգսյան Հայկ
ՀՊՏՀ բանկային գործի և
ապահովագրության ամբիոնի
ասիստենտ, տ.գ.թ.

Հակաճգնաժամային հարկաբյուջետային
քաղաքականության գնահատման մի
քանի մոտեցումներ

Արտարժութային գործառնությունների և
ռիսկերի կառավարման
կատարելագործման ուղիները ՀՀ
առևտրային բանկերում
45. Սարգսյան Հայկ
Ապահովագրական ընկերությունների
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և վերահսկողության ժամանակակից
զբոսաշրջության
միտումները
կառավարման ամբիոնի
ասիստենտ, տ.գ.թ.
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46. Սաֆարյան Նորայր
ՀՊՏՀ բանկային գործի և
ապահովագրության ամբիոնի
դոցենտ, տ.գ.թ.
47. Սչանյան Արմինե
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի
դոցենտ, տնտեսագիտության
թեկնածու
48. Վարդանյան Արևիկ
ՀՀ ՏՄՊՊՀ, փորձագետ
49. Վարդանյան Քնարիկ
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.

Բանկային ռիսկերի կառավարման
ժամանակակից հիմնախնդիրները

ՀՀ պետական բյուջեի եկամտային և
ծախսային գործիքների համակցումը
որպես սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի ապահովման նախապայման
Կապիտալի միջազգային շուկայում ՀՀ
եվրապարտատոմսերի տեղաբաշխման
առանձնահատկությունները
Համաշխարհային տնտեսության
զարգացման միտումները

Ավագյան Գայանե
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
50. Ֆահրադյան Մարտին
ՀՊՏՀ վիճակագրության
ամբիոնի պրոֆեսոր, տ.գ.թ.

Ժողովրդագրական անվտանգության
վիճակագրական ուսումնասիրության
մեթոդաբանական հիմնահարցերը

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 3.

/Միջազգային համագործակցության կենտրոնի դահլիճ, 2-րդ մասնաշենք, 1-ին հարկ/
Բաժանմունքի համակարգող՝ Ս. Ավետիսյան
ՀՊՏՀ §Ամբերդ¦ հետազոտական կենտրոնի
տնօրեն, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Ենթահամակարգող՝

51. Ֆիդանյան Լիանա
ՀՊՏՀ վիճակագրության
ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ.

Ս. Բաբաջանյան
ՀՊՏՀ ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի
ասիստենտ

11.11.2015 – 1400
12.11.2015 – 1400
13.11.2015 – 1000
1.

Ավետիսյան Սամվել
ՀՊՏՀ «Ամբերդ»
հետազոտական կենտրոնի
տնօրեն, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Գալստյան Կիմա
ՀՊՏՀ վիճակագրության
ամբիոնի դասախոս

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

2.

Ավետիսյան Սամվել
ՀՊՏՀ «Ամբերդ»
հետազոտական կենտրոնի
տնօրեն, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Վեբ-կայքերի հաճախելիության վիճակագրական ուսումնասիրությունը

Պարենային ապրանքների արտահանման աճի և բազմազանեցման
հնարավորությունները ՀՀ-ում
Սփյուռքի դերը ՀՀ տնտեսության
զարգացման գործում

Բաբաջանյան Սուրեն
ՀՊՏՀ «Ամբերդ»
հետազոտական կենտրոնի
գլխ. մասնագետ, տ.գ.թ.
3.

Ալեքսանյան Հրանուշ

Ցեմենտի շուկայի զարգացման տնտե-

ՀՊՏՀ բնօգտագործման
սական և էկոլոգիական հիմնախնդիրտնտեսագիտության ամբիոնի ները ՀՀ-ում
լաբորանտ
4.

Աղաջանյան Գագիկ

Սննդակարգի բարելավման խնդիրները

ՀՊՏՀ բնօգտագործման
որպես կայուն զարգացման հենասյուներ
տնտեսագիտության ամբիոնի
դոցենտ, տ.գ.թ
5.

Աղաջանյան Գրիգոր
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի
պրոֆեսոր, տ.գ.թ.

6.

Աղաջանյան Լուսինե
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի
ասիստենտ, տ.գ.թ
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Հայաստանը տնտեսական ինտեգրման
գործընթացներում
Արտասահմանյան վարկերի
արդյունավետության գնահատականը
22

7.

Այվազյան Նորա

Այլընտրանքային էներգետիկ

ՀՊՏՀ բնօգտագործման
համակարգի զարգացման
տնտեսագիտության ամբիոնի հիմնախնդիրները
ասիստենտ
8.

Անանյան Անուշ
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի
դոցենտ, տ.գ.թ.

9.

Առաքելյան Արթուր
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և
ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման
ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ.

10. Առաքելյան Ռուզաննա
ՀՊՏՀ բնօգտագործման
տնտեսագիտության ամբիոնի
դոցենտ, կենս.գ.թ.
11. Ասլանյան Սերգեյ
ՀՊՏՀ կառավարման
ամբիոնի ասպիրանտ
12.

13.

14.

15.

16.

Օտարերկրյա ներդրումները
Հայաստանում
ՀՀ մարզերում աղքատության
հաղթահարման ուղիները ՓՄՁ
զարգացման միջոցով
ՀՀ անտառային ռեսուրսների
պահպանության խնդիրները

Տարածքային կայուն զարգացումը որպես
տնտեսական քաղաքականության
կարևոր ուղղություն
Ասրյան Շուշան
ԼՂՀ և ՀՀ տնտեսությունների
ԱրՊՀ դոցենտ, տ.գ.թ.
զարգացման ներդաշնակեցման
հիմնահարցերը
Ավանեսովա Մարիա
Սոցիալական շերտակազմություն:
ՀՊՏՀ վիճակագրության
Էությունը, հիմնական հասկացությունամբիոնի ասպիրանտ
ներն ու սոցիալական շերտակազմության
հիմնական տեսությունները
Աֆյան Նադեժդա
Ռազմավարական էկոլոգիական գնաՀՊՏՀ բնօգտագործման
հատման գիտական բովանդակությունը
տնտեսագիտության ամբիոնի և կիրառման նշանակությունը ազգային
ասիստենտ, տ.գ.թ.
բնապահպանական փորձագիտական
պրակտիկայում
Գալոյան Լուսյա
Ժողովրդավարության և տնտեսական
ՀՊՏՀ ԳՄ տ.գ.թ.,
աճի փոխկապվածության
ասիստենտ
հիմնահարցերը
Գրիգորյան Արմեն
ՀՀ սննդամթերքի արդյունաբերության
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոճյուղի մրցունակության խնդիրները
տական կենտրոնի ծրագրի
ԵԱՏՄ ներքին շուկայում
տնօրեն, տ.գ.թ., դոցենտ

17. Գրիգորյան Արմեն
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի ծրագրի
տնօրեն, տ.գ.թ., դոցենտ

Մկրտչյան Տաթև

ԵԱՏՄ, թե՞ ռուսական շուկա:
Հայաստանի՝ ԵԱՏՄ-ին անդամակցության հետևանքները և տնտեսությանն
առաջադրված նոր մարտահրավերները

ՀՊՏՀ տնտեսագիտության
տեսության ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ.
18. Գրիգորյան Կարեն
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
19. Գրիգորյան Կարմեն
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի
ասիստենտ, տ.գ.թ

ՀՀ արտահանման դիվերսիֆիկացման
հնարավորությունները

Իսրայելի կրթական ծառայությունների
միջազգայնացման փորձի կիրառման
հնարավորությունները ՀՀ-ում
20. Գևորգյան Սուրեն
Էկոլոգիական գործոնի դերը գնագոյացՀՊՏՀ բնօգտագործման
ման և լեռնահանույթով զբաղվող ճյուղերի
տնտեսագիտության ամբիոնի տնտեսական գործունեության մեջ
վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Շահնազարյան Բորիս
ՀԱԱՀ պրոֆեսոր, տ.գ.դ.
21. Դավոյան Աշոտ
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի գլխ.
մասնագետ, տ.գ.թ.
22. Դավոյան Սամսոն
ՀՊՏՀ ԳՄ տնօրեն, տ.գ.դ.,
պրոֆեսոր

Արտահանման բազմազանեցման
հեռանկարները և ներմուծման
փոխարինման ռազմավարությունը կոշիկի արտահանման խթանման օրինակով
Տնտեսության սահմանադրականության
մակարդակի գնահատումը համաթվի
միջոցով

Քթոյան Արմեն
ՀՊՏՀ ԳՄ դոցենտ, տ.գ.թ.
23. Դալլաքյան Մերի
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և
զբոսաշրջության կառավարման ամբիոնի ասիստենտ
24. Եղիազարյան Աշոտ
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և
ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.

Զբոսաշրջային ոլորտի պետական
կարգավորման մոդելները
ՀՀ էներգետիկ քաղաքականության
հիմնախնդիրները

Անտոնյան Անահիտ
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և
ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման ամբիոնի հայցորդ
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25. Էգնատոսյան Գոհար
ՀՊՏՀ բնօգտագործման
տնտեսագիտության
ամբիոնի հայցորդ
26. Թադևոսյան Զոյա
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի
պրոֆեսոր, տ.գ.դ.

Գալոյան Դիանա

Անշարժ գույքի արժեքների բազմությունը
և դրանց գնահատման
առանձնահատկությունները
Արտահանման խթանման ռազմավարության արդյունավետության քանակական
ու որակական գնահատականը

ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի
դոցենտ, տ.գ.դ.
27. Թավադյան Աշոտ
ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի
վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
28. Թերզյան Հարություն
ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի
ասիստենտ, տ.գ.թ
29. Իշխանյան Իրինա
ԱրՊՀ դոցենտ, տ.գ.թ.
30. Կարապետյան Լուսինե
ՀՊՏՀ աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոնի
ասիստենտ, տ.գ.թ.

ԵԱՏՄ երկրների տնտեսական
քաղաքականության համաձայնեցման
սկզբունքները
ՀՀ տարադրամի դինամիկայի
հետազոտումը էկոնոմետրիկ մոդելների
միջոցով
Туризм как приоритетная отрасль
экономики НКР
Կենսաթոշակային համակարգի տարբեր
մոդելների արդյունավետության
գնահատման մոտեցումները

36. Հովհաննիսյան Հայկազ
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
37. Հովակիմյան Արփինե
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի
մասնաճյուղ, տ.գ.թ.

Մասնագիտական կողմնորոշման դերը
կրթական համակարգի և աշխատաշուկայի հիմնախնդիրների լուծման
համատեքստում
38. Մաթոսյան Մարինե
Բնակչության տարածքային ինքնակազՀՊՄՀ դոցենտ, աշխ.գ.թ.
մակերպումը որպես ՀՀ սոցիալտնտեսական զարգացման գործոն
39. Մանասյան Վոլոդյա
Աշնանացան հացահատիկային
ՀՊՏՀ բնօգտագործման
մշակաբույսերի արտադրության
տնտեսագիտության ամբիոնի կազմակերպման էկոլոգատնտեսական
դոցենտ, աշխ.գ.թ.
արդյունավետությունը ՀՀ-ում
40. Մանգասարյան
ԼՂՀ ժողովրդագրական իրավիճակի
Ռուզաննա
բարելավման ուղիները
ԱրՊՀ դոցենտ, տ.գ.թ.
41. Մարգարյան Ատոմ
Благоприятность ведения бизнеса в
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության
странах ЕАС: сравнительный анализ
տեսության ամբիոնի դոցենտ,
տ.գ.թ.

Հովսեփյան Գայանե

Սոլոդովնիկով Սերգեյ

ՀՊՏՀ աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոնի
դասախոս

Բելառուսի ազգային տեխնիկական համալսարանի
պրոֆեսոր, տ.գ.դ.

31. Կարապետյան Ծովինար
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
32. Կիրակոսյան Աշոտ
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի փորձագետ
33. Հակոբյան Էդուարդ
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության
տեսության ամբիոնի ասպիրանտ
34. Համբարձումյան Հասմիկ
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և
զբոսաշրջության կառավարման ամբիոնի ասիստենտ
35. Հարությունյան Նարեկ
ԵՊՀ սոց. տնտ. աշխ.
ամբիոնի դոցենտ, աշխ. գ.թ.

Վենչուրային հիմնադրամների
զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
Internet banking-ի դերը և արդյունավետությունը ՀՀ բանկային համակարգում
Պետական պարտքի բեռը աշխարհում:
21-րդ դարի մարտահրավերներ

Պետրոսյան Արսեն
Հայաստանում ֆրանսիական
համալսարանի ասիստենտ,
տ.գ.թ.
42. Մարգարյան Ատոմ
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության
տեության ամբիոնի դոցենտ,
տ.գ.թ

Թերզյան Հարություն
Գնահատման գործունեության կայացման անհրաժեշտությունը ՀՀ առևտրային կազմակերպություններում
Ռեկրեացիայի պլանավորումն ու կառավարումը տնտեսության տարածական
համաչափ և կայուն զարգացման
համատեքստում
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ՀՀ տնտեսության արտաքին հատվածի
բարելավման հիմնախնդիրը

Արտաքին առևտրի տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը և կանխատեսումը տնտեսության մրցունակության
բարձրացման համատեքստում

ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի
ասիստենտ, տ.գ.թ.
43. Մարգարյան Թամարա
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի
դոցենտ, տ.գ.թ.

Հնդկաստանը որպես արդի
համաշխարհային տնտեսության
նոր առաջատար
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44. Մելքումյան Անահիտ
ՀՊՏՀ աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոնի
պրոֆեսոր, տ.գ.դ.
45. Մխիթարյան Լուսինե
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի ասպիրանտ
46. Մկրտչյան Թաթուլ
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
47. Մկրտչյան Անահիտ
ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների
ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ
48. Մկրտչյան Արա
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի
ասիստենտ, տ.գ.թ.
49. Մկրտչյան Մանուշակ
ԱրՊՀ ավագ դասախոս

Միգրացիոն գործընթացները ՀՀ-ի և
ԱՊՀ անդամ երկրների միջև

55. Շիրինյան Անուշ
ՀՊՏՀ վիճակագրության
ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ.

ՀՀ արտաքին առևտրային
քաղաքականության առանձնահատկությունները
Երկրի տնտեսական անվտանգության
մակարդակի գնահատման
մեթոդաբանական մոտեցումները
Ստվերային տնտեսության գնահատման
սկզբունքները

56. Պոտոսյան Ակսել
ԵՊՀ դոցենտ, աշխ.գ.թ.

ՀՀ արտահանման համեմատական
առավելությունները

Анализ гендерного порядка сферы труда
и занятости Нагорно-Карабахской
Республике и возможности имплементации гендерной социальной политики
50. Մովսեսյան Վիկտորյա
Ռազմավարական էկոլոգատնտեսական
ՀՊՏՀ բնօգտագործման
գնահատման մեթոդաբանության
տնտեսագիտության ամբիոնի ներդրման համեմատական վերլուծուասպիրանտ
թյունը (Պորտուգալիայի օրինակով)
51. Մուրադյան Գայանե
Աշխատուժի միգրացիան տնտեսական
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի
գլոբալացման պայմաններում
հայցորդ
52. Նազարյան Գրիգոր
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի վարիչի
ժ.պ., տ.գ.թ., դոցենտ

Արտաքին առևտրի տրանսպորտային
ենթակառուցվածքները

ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի
դոցենտ, տ.գ.դ.

54. Շեկոյան Նարինե
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի
լաբորանտ

59. Վարդանյան Գոհար
ՀԱԱՀ, տ.գ.թ., պրոֆեսոր

Մամիկոնյան Գառնիկ
ՀԱԱՀ, տ.գ.թ., ասիստենտ

Վարդանյան Հասմիկ
ՀԱԱՀ, ասիստենտ
60. Վարդանյան Տաթևիկ
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի
ասպիրանտ
61. Վարդանյան Սուսաննա
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և
ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման
ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ.

Միասնական կրթական տարածք: Բլումի
տաքսոնոմետրիան
ՀՀ բնակչության կողմից կենսապես
կարևորագույն սննդամթերքի սպառման
դինամիկայի վիճակագրական
ուսումնասիրություն

Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի
առկա վիճակն ու ազդեցությունը
համաշխարհային տնտեսության վրա
Զբաղվածության և աղքատության
հիմնախնդիրները ՀՀ առանձին
մարզերում

Մելքումյան Անահիտ
ՀՊՏՀ աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոնի
պրոֆեսոր, տ.գ.դ.

Հախվերդյան Դավիթ

53. Շահրիմանյան Թերեզա
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի առաջատար մասնագետ

57. Սամվելյան Նազենիկ
ՀՊՏՀ աշխատանքի
տնտեսագիտության
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ.
58. Սամվելյան Հերմինե
ՃՇՀԱՀ դասախոս

ՀՀ բնակչության աղքատության տարածաշրջանային առանձնահատկությունների վերլուծությունը բազմաչափ
խմբավորումների մեթոդով
Շրջանացումը և համալիրային տիպայնացումը որպես ՀՀ-ի նման լեռնային
երկրների գյուղական բնակատեղերի ու
տարաբնակեցման հեռանակարային
պլանավորման ու զարգացման և
կառավարման հիմք
Նվազագույն աշխատավարձը որպես
պետական սոցիալական երաշխիք
Հայաստանի Հանրապետությունում

Բարձրագույն կրթության կառավարման
ազգային մոդելները և միջազգայնացման գործընթացները արդի
պայմաններում
Ազատ տնտեսական գոտիների դերը
համաշխարհային տնտեսությանը
ինտեգրման գործում
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62. Փախլյան Աննա
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի
ասիստենտ, տ.գ.թ
63. Քամալյան Ռոբերտ
ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի
ասպիրանտ

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները
համաշխարհային տնտեսությունում.
միջազգային միտումներ
ՀՀ միգրացիոն գործընթացների կառավարումը
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ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 4.

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԵՎ
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

7.

ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի
դոցենտ

/Տնտեսության կարգավորման և միջազգային
տնտեսական հարաբերությունների
ֆակուլտետ, 32 սենյակ/

Ենթահամակարգող՝

Ս. Չալաբյան
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի վարիչ, բ.գ.թ.,
դոցենտ

ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի
դոցենտ

11.11.2015 – 14
12.11.2015 – 1400
13.11.2015 – 1000

2.

Ալբու Անժելա

Trends In Technology Transfer And

Ռումինիայի Ստեֆան Սել
Մարե համալսարանի
պրոֆեսոր, տ.գ.թ.

Innovation

Ասլանյան Ռիմա

Ինքնաուսուցումը որպես ուսուցման
գործընթացի կարևոր նախադրյալ

ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի
դոցենտ, մանկ.գ.թ.
3.

Գրիգորյան Արմինե
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի
դասախոս

4.

Երվանդյան Զուխրա
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի
դոցենտ, բ.գ.թ.

5.

Թորգոմյան Քրիստինա
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի
դասախոս

6.

Լուպան Մարիաննա
Ռումինիայի Ստեֆան Սել
Մարե համալսարանի
դոցենտ, տ.գ.թ.

Հայրապետյան Ալբերտ
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի ասպիրանտ

9.

Հարությունյան Հասմիկ
ԵՊԼՀ հայցորդ

10. Ղազարյան Լիլիթ
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի
դասախոս

Review of N. Machiavelli’s political treatise
“the prince”
Ինտերակատիվ դասի կառուցումը
տեղեկատվական հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ
Ուսանողակենտրոն ուսուցման
առանձնահատկությունները օտար լեզվի
դասընթացում

Շահինյան Անահիտ
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի
դասախոս

00

1.

Влияние родного языка в процессе
изучения русского языка в неязыковой
аудитории

Ավագյան Լյուսյա

8.

Բաժանմունքի համակարգող՝ Ա. Սարգսյան
ՀՊՏՀ փիլիսոփայության և հայոց
պատմության ամբիոնի վարիչ, փ. գ.դ.,
պրոֆեսոր

Կարապետյան Վիոլետա

Դարձվածքների տեսակները, առանձնահատկություններն ու ընդհանրությունները տարբեր լեզուներում
Գրիգոր Գուրզադյանի էսսեների
պատկերավորման համակարգը
Использование новейших
коммуникационных технологий в
деятельности университетов
The Investment Strategy of the ”Fund
Property” and the Securities Portfolio
Analysis
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11. Մելքումյան Սերգեյ
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի
ամբիոնի պրոֆեսոր,
աշխ. գ. դ.
12. Միրզոյան Վալերի
ՀՊՏՀ կառավարման
ամբիոնի պրոֆեսոր,
փ.գ.դ.
13. Մոհամադ Ալի

Աշրաֆիպուր
ԵՊՀ ասպիրանտ
14. Նիկողոսյան Մարիետա
ՀՊՏՀ փիլիսոփայության և
հայոց պատմության ամբիոնի
դոցենտ, փ.գ.թ.
15. Շահինյան Անահիտ
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի
դասախոս

ՀՀ վարչատարածքային գիտականորեն
հիմնավորված բաժանումը վճռական դեր
կխաղա ոչ միայն արդյունաբերության
զարգացման, այլև գյուղական
բնակավայրի պահպանման համար
Արդի հանրային զարգացման
հիմնախնդիրների փիլիսոփայական
ընդհանրացման փորձ
Criticism on Porter's Diamond Model Views
of Competitiveness
Հասարակական զարգացման
գործընթացի փիլիսոփայական և
մշակութաբանական իմաստավորումը
Բառապաշարի ուսուցումը «Անգլերենը
հատուկ նպատակների համար»
դասընթացում

Ղազարյան Լիլիթ
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի
դասախոս
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16. Ոսկանյան Վեներա
ՀՊՏՀ ֆիզ., ԱԻ և ՔՊ
ամբիոնի դոցենտ, ք.գ.թ.
17. Չասովսչի Կարմեն
Ռումինիայի Ստեֆան Սել
Մարե համալսարանի
դոցենտ, տ.գ.թ.
18. Չալաբյան Սուսաննա
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի
վարիչ, բ.գ.թ., դոցենտ

Կենսաբանական զենքը որպես
ժամանակակից հարձակման միջոց,
մշտադիտարկումը և ազգաբնակչության
պաշտպանության կազմակերպումը
Quality of Vocational Training Through

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 5.

Product Lifecycle Management Instruments

Բաժանմունքի համակարգող՝ Թ. Մկրտչյան
ՀՊՏՀ մարքեթինգի և բիզնեսի
կազմակերպման ֆակուլտետի դեկան,
տ.գ.թ., դոցենտ

Օտար լեզվի իմացության մակարդակի
գնահատման ցուցանիշները և
չափանիշները ՀՊՏՀ-ում

Հարությունյան Լուսինե

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
/ՀՊՏՀ մարքեթինգի և բիզնեսի
կազմակերպման ֆակուլտետ, 310 սենյակ/

Ենթահամակարգող՝

ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի
դոցենտ, բ.գ.թ.
19. Պանդուխտյան

Անգլերենի՝ որպես երկրորդ օտար լեզվի
խառը ուսուցմամբ դասերի նախագծման
ԵՊԼՀ հայցորդ
հիմունքներ
20. Պետրոսյան Նեդդա
Психологический фактор и организация
ՀՊՏՀ ֆիզ. դաստ., ԱԻ և ՔՊ защиты во время землетрясения
Ջուլիետտա

ամբիոնի դասախոս

Աբրահամյան Մարիաննա

Անձնակազմի շահադրդման

ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի համակարգը
դասախոս

ՀՊՏՀ ֆիզ., ԱԻ և ՔՊ
ամբիոնի դոցենտ, ք.գ.թ.
21. Սարգսյան Արամ
ՀՊՏՀ փիլիսոփայության և
հայոց պատմության ամբիոնի
վարիչ, փ. գ. դ., պրոֆեսոր
22. Սարգսյան Սուրիկ
ՀՊՏՀ փիլիսոփայության և
հայոց պատմության ամբիոնի
պրոֆեսոր, փ.գ.դ.
23. Տոնոյան Լիդա
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի
դոցենտ

11.11.2015 – 1400
12.11.2015 – 1400
13.11.2015 – 1000
1.

Հարությունյան Սիրանուշ

Վ. Գրիգորյան
ՀՊՏՀ մարքեթինգի և բիզնեսի
կազմակերպման ֆակուլտետի դեկանի
տեղակալ, տ.գ.թ., ասիստենտ

Զարգացման հայեցակարգի փիլիսոփայական և մշակութաբանական
ըմբռնումները
Տնտեսության և տնտեսագիտության
մշակութափիլիսոփայական և քաղաքակրթական կողմնորոշիչների շուրջ
Формирование положительной мотивации при направленном обучении
неродному языку

2.

Ազիզյան Հռիփսիմե
ՀՊՏՀ ապրանքագիտության
և տեխնոլոգիայի ամբիոնի
դասախոս, մ.գ.թ.

3.

Ալոյան Ռուզաննա

Էքստրեմալ զբոսաշրջության
զարգացման նախադրյալները ՀՀ-ում

Գյուղատնտեսության ոլորտին

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. տրամադրվող վարկերի
ՏԻ, կրտսեր գիտաշխատող
սուբսիդավորումը պետության կողմից
4.

Բաղրամյան Գարեգին
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, տեխ.գ.թ.

5.

Բայադյան Աշոտ

Վերականգնվող էներգետիկայի
սակագնային կարգավորման
առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
ՀՀ պետական պարտքի կառավարման

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. մարտահրավերները ժամանակակից
ՏԻ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
տնտեսավարման պայմաններում

Մարկոսյան Հայկ
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ.
ՏԻ, տ.գ.թ.,
6.

Գյուրջյան Սարգիս
Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի հայցորդ
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ՀՀ ԿԲ դերը բանկերի վարկունակության
և իրացվելիության վերահսկման գործում
32

7.

Գրիգորյան Վադիմ

Հիմնավորված են արդյոք մարքեթինգի

ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի համալիրի ընդլայնման փորձերը
ասիստենտ, տ.գ.թ.
8.

Զախարյան Արմինե

Բաժնետիրական ընկերությունների

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. ռազմավարական կառավարման շուրջ
ՏԻ, գիտաշխատող, տ.գ.թ.
9.

Զատիկյան Ալվարդ

Проблемы реформирования пенсионной

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. системы РА
ՏԻ, տ.գ.թ.
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ.
ՏԻ, տ.գ.թ.
10. Զաքարյան Արարատ
Экономические особенности изучения
ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի ресурсных циклов природных
վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր
стройматериалов Армении

Առաքելյան Կարապետ
ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի
ասիստենտ, տ.գ.թ.

Նորարարության պետություն և գիտելիքների վրա հիմնված տնտեսություն:
Բարեփոխումների գերակայությունները
Կրթության կառավարման հիմնախնդիրները միգրացիայի պայմաններում

Գյուղատնտեսության արտադրական
ենթակառուցվածքների զարգացման
ուղիները
14. Հակոբյան Եվգենյա
Ոռոգման ջրի մատակարարման վիճակը
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. ՀՀ-ում
ՏԻ, կրտսեր գիտաշխատող
15. Հակոբյան Լիլիթ
ՀՊՏՀ տնտամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի
ասպիրանտ
16. Հայրապետյան Նաիրա
ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի
ասիստենտ
17. Հաջոյան Ռուզան
ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի
դոցենտ, տ.գ.թ.
18. Հարությունյան Աննա
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ.
ՏԻ, ասպիրանտ

20. Հովհաննիսյան Արա
ՃՇՀԱՀ դոցենտ, տ.գ.թ.
21. Հովհաննիսյան Արա
ՃՇՀԱՀ դոցենտ, տ.գ.թ.

Մարտիրոսյան Շուշան

Դանիելյան Արման

11. Թևիկյան Աշոտ
ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների
ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ
12. Խաչիկյան Սոս
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասն.
տնօրեն, տ.գ.թ., դոցենտ
13. Կոստանյան Շուշանիկ
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ.
ՏԻ, գիտաշխատող

19. Հովհաննիսյան Ավետիք
Երևանի «Գլաձոր»
համալսարանի հայցորդ

ՀՀ բնակչության եկամուտների
կառուցվածքի վերլուծությունը
Особенности наружной рекламы в РА

ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման
հեռանկարային ուղղությունները

Գործարարության զարգացման
մակարդակը Հայաստանի
Հանրապետությունում
Կազմակերպական փոփոխությունների
իրականացումը ժամանակակից
պայմաններում
Կազմակերպական զարգացմանն
ուղղված միջոցառումների
հիմնախնդիրները

ՃՇՀԱՀ մագիստրոս
22. Հովհաննիսյան Գայանե
Էթիկայի կանոնակարգի տեղը և դերը
ՀՀ ԿՊԱ իրավախորհրդատու հանրային ծառայողների բարոյական

զարգացման կառավարման
համակարգում
23. Հովհաննիսյան Լենա
ՀՀ հիմնական պարենային մթերքների
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. ապահովության վիճակը և ինքնաբավության նվազագույն մակարդակի
ՏԻ, ավագ գիտաշխատող,
ապահովման հիմնահարցերը
տ.գ.թ.
24. Ղազարյան Արմեն
Բջջային հավելվածների կիրառման
ՀՊՏՀ տնտեսական ինֆորժամանակակից միտումները փոքր
մատիկայի և տեղեկատվաբիզնեսում
կան համակարգերի ամբիոնի
ասիստենտ, տ.գ.թ.

25. Մակունց Մերի
ՀՊՏՀ բանկային գործի և
ապահովագրության ամբիոնի
ասպիրանտ
26. Մոմջյան Մարիամ
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի դոցենտ,
տ.գ.թ.
27. Չատինյան Գագիկ
ՀՊՏՀ կոմերցիայի և բիզնեսի
կազմակերպման ամբիոնի
դոցենտ, տ.գ.թ.
28. Պապոյան Հարություն
ՀՊՏՀ կոմերցիայի և բիզնեսի
կազմակերպման ամբիոնի
դոցենտ, տ.գ.թ.

Ապահովագրության դասակարգման
հիմնական սկզբունքների և չափանիշների առանձնահատկությունները
Վերականգնվող էներգետիկայի
զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

ֆրանչայզինգի դերը ռեստորանային
բիզնեսի զարգացման գործում
Հանդիպակաց գործառնությունների
դերը ԵՏՄ անդամ երկրների միջև
առևտրի զարգացման գործում

Ալոյան Ռուբեն
ՀՀ առևտրային բանկերի ներդրումային
գործունեությունից ստացվող
եկամուտների վերլուծությունը
33

ՀՊՏՀ կոմերցիայի և բիզնեսի
կազմակերպման ամբիոնի
դոցենտ, տ.գ.թ.
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29. Պարսյան Սուրեն
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և
ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպման
ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ.
30. Պողոսյան Շողեր
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ.
ՏԻ, գիտաշխատող, տ.գ.թ.
31. Սարգսյան Լիլիթ
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ.
ՏԻ, տ.գ.թ.

Ներդրումները գազամատակարարման
համակարգում և դրանց արդյունավետության վերլուծությունը ՀՀ-ում

13-ը նոյեմբերի, 2015 թ.
1500 – 1600

Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի համեմատական վերլուծություն
Առևտրի ազատականացման և տնտեսական աճի միջև առկա կապի
վերլուծություն
ՀՀ ազգային ինովացիոն համակարգի
կատարելագործման անհրաժեշտությունը տնտեսության մրցունակության
բարձրացման համատեքստում

32. Սարգսյան Լուսինե
Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիայի տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի դասախոս
33. Սիմոնյան Գագիկ
Երկրի բրենդի ձևավորման և
ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի առաջմղման առանձնահատկությունները
ասպիրանտ
զանգվածային լրատվամիջոցների

Համակարգող`
Քննարկվելիք հարցերի շրջանակ

Տնտեսական խթաններ և ինստիտուցիոնալ պայմանակարգ: Կրթական համակարգ: Նորաստեղծական համակարգեր: Տեղեկատվական
ենթակառուցվածք: Նորաստեղծությունների մշակույթ: Ուսումնառությունը որպես գիտելիքի հասարակության առանցքային արժեք:
Գիտելիքի մատչելիություն: Կրթություն բոլորի համար:

1600 – 1700 Եզրափակիչ լիագումար նիստ
1600 – 1650 Բաժանմունքների աշխատանքի ամփոփում
«Կրթություն, գիտություն և նորաստեղծություն»
բաժանմունքի աշխատանքի ամփոփում
Զեկուցող՝
ՅՈՒՐԻ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ

տիրույթում

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ.
ՏԻ, կրտսեր գիտաշխատող,
տ.գ.թ.

ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի վարիչ,
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

«Ֆինանսներ և հարկային քաղաքականություն»
Զեկուցող՝
ԱՇՈՏ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ

ուղղությունները
Հայ-իրանական առևտրատնտեսական
հարաբերությունները և դրանց
զարգացման հեռանկարները

ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

«Տարածաշրջանային տնտեսագիտություն»
Զեկուցող՝
ՍԱՄՎԵԼ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի տնօրեն, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

36. Քոլյան Լիլիթ
Կորպորատիվ սոցիալական պատասՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի խանատվության ընկալումը, դրսևորման
դոցենտ, տ.գ.թ.
եղանակները և կարևորությունը ՀՀ-ում

Շամիրյան Վիգեն

§ՎիվաՍել-ՄՏՍ¦ ՓԲԸ,
ս.գ.թ., դոցենտ

«Զարգացման փիլիսոփայական և մշակութային
հիմնախնդիրներ»
Զեկուցող՝
ԱՐԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

(հեռահաղորդակցության ոլորտի օրինակով)

ՀՊՏՀ փիլիսոփայության և հայոց պատմության
ամբիոնի վարիչ, փ.գ.դ., պրոֆեսոր

Խոստիկյան Ռուզան
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի
դոցենտ

37. Օհանյան Տատյանա
Пути развития агропромышленного
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. комплекса в Армении
ՏԻ, տ.գ.թ.
38. Օսիպյան Հռիփսիմե
ՀՀ տնտեսության տեղեկատվական
ՀՊՏՀ տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական
համակարգերի ամբիոնի
ասպիրանտ

ենթակառուցվածքների համեմատական
բնութագիրը
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ԳԱԳԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՊՏՀ պրոռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր

34. Փափազյան Հարություն Կազմակերպության մարքեթինգային
ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի ռազմավարության և մրցակցային
ասիստենտ, տ.գ.թ.
առավելությունների կատարելագործման
35. Քերոբյան Արման

ՀՊՏՀ գիտխորհրդի նիստերի դահլիճ, 321 սենյակ
ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ. «Գիտելիքահենք տնտեսություն և գիտելիքի
հասարակություն»

«Զարգացման ընդհանուր հիմնախնդիրներ»
Զեկուցող՝
ԹԱԹՈՒԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀՊՏՀ մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման
ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ

1650 – 1700

Գիտաժողովի արդյունքների ամփոփում
ԿՈՐՅՈՒՆ ԱԹՈՅԱՆ
ՀՊՏՀ ռեկտոր, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
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