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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՊԱՏԱԿԸ 

 
 
21-րդ դարի առաջին կեսը Հայաստանի Հանրապետության համար 

նոր մարտահրավերների և բարդ փորձությունների հաղթահարման ժա-
մանակաշրջան է: Այդ ընթացքում ՀՀ Կառավարության ջանքերով հնա-
րավոր եղավ՝ 

 էականորեն նվազեցնել ներքին քաղաքական պառակտվածու-
թյան և անհանդուրժողականության դրսևորումները,  

 երկրի բնականոն կյանքը զերծ պահել մեր հարևանությամբ ըն-
թացող պատերազմական գործողություններով պայմանավորված 
ցնցումներից, 

 բանակաշինությամբ և ակտիվ արտաքին քաղաքականությամբ 
ապահովել մեր երկրի անվտանգությունը՝ ամրապնդելով խաղա-
ղության երաշխիքները, 

 մեղմել համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի  հե-
տևանքները և ձևավորել ավելի բազմազանեցված (դիվերսիֆի-
կացված) տնտեսություն, 

 ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի առկա պայմաններում բարձ-
րացնել սոցիալական նպաստները, թոշակներն ու աշխատավար-
ձերը՝ հնարավորինս չեզոքացնելով ճգնաժամի սոցիալական հե-
տևանքները, 

 նշանակալիորեն զարգացնել ԱՊՀ տարածքում գործընկերների 
հետ հարաբերությունները` ընդլայնելով համագործակցության 
դաշտը, 

 զգալիորեն մեծացնել պետության կողմից անձանց մատուցվող 
ծառայությունների ծավալը: 
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2008 թվականից առ այսօր իրականացվում են լայնածավալ բարեփո-
խումներ, որոնք ներառում են հասարակության կենսագործունեության 
բոլոր ոլորտները: Արտաքին մարտահրավերների բացասական հե-
տևանքների հաղթահարումը խլեց զգալի ռեսուրսներ, ինչի հետևանքով 
բարեփոխումների մի մասը դեռևս չի հասել իր տրամաբանական ավար-
տին: Այժմ կարևորագույն խնդիր է բարեփոխումների առաջին արդյունք-
ները նպատակաուղղել կայուն և հարատև ինստիտուցիոնալ հարաբերու-
թյունների ձևավորմանը` դրանք դարձնելով շոշափելի և տեսանելի:  

ՀՀ Կառավարության նպատակներից է 2012-2017 թվականներին 
երկարաժամկետ կայուն տնտեսական աճի հիմքերի և համաշխարհային 
տնտեսական աճից ավելի բարձր` 5-7 տոկոս իրական աճի ապահովումը` 
տարեցտարի ավելացնելով բնակչության եկամուտների մակարդակը: 
Ըստ այդմ` հարկավոր է. 

 ձևավորել տնտեսական աճի բաղադրիչների որակական փոխա-
կերպման և արդյունավետ կառուցվածքային տեղաշարժերի կա-
ռավարելի համակարգ՝ աջակցելով արտահանող, բարձր տեխ-
նոլոգիաներ կիրառող, ռեսուրսախնայող և գիտատար տնտեսու-
թյանը միտված ոլորտներին ու ընկերություններին, 

 պահպանել ձեռք բերված մակրոտնտեսական կայունությունը` 
հարկաբյուջետային քաղաքականության և բյուջետային կարգա-
պահության ապահովման, ինչպես նաև դրամավարկային և հար-
կաբյուջետային քաղաքականությունների արդյունավետ համա-
կարգման միջոցով։ 

2012-2017 թվականներին Կառավարության տնտեսական քաղաքակա-
նության հիմնական ուղղություններից է պետություն - մասնավոր հատված 
համագործակցության սկզբունքի ներքո, մասնավորապես` երկկողմ պար-
տավորությունների սահմանման միջոցով, ժամանակակից տեխնոլոգիա-
ների կիրառմամբ միջազգային լավագույն չափանիշներին համապատաս-
խանող հայկական ընկերությունների կայացմանը նպաստելը։  

Բարենպաստ գործարար միջավայրը ժամանակակից աշխարհում ներ-
դրումների ներգրավման, հետևաբար` երկարաժամկետ տնտեսական աճի 
հիմնական գրավականն է: Այս առումով՝ 

 հստակեցվելու է շինարարական թույլտվության ընթացակարգը` 
կրճատելով դրա ստացման ժամկետը էլեկտրոնային համակար-
գերի ներդրման միջոցով, ուժեղացնելով վերահսկողությունը նոր-
մատիվ պահանջների կատարման նկատմամբ, 

 էապես նվազեցվելու են կոմունալ ծառայությունների բաժանոր-
դագրման ժամկետները, 
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15. Ղազարյան Արմեն  
ՀՊՏՀ տնտեսական ինֆոր-
մատիկայի  և տեղեկատվա-
կան համակարգերի   ամ-
բիոն, տ.գ.թ., ասիստենտ 
 

Ֆիդանյան  Լիանա   
ՀՊՏՀ վիճակագրության 
ամբիոն, տ.գ.թ., ասիստենտ 
 

Վարկառու կազմակերպության 
վարկունակության և լիզինգային  
պորտֆելի  վերլուծության սքորինգ 
համակարգի մշակումը նեյրոնային 
ցանցի կիրառմամբ 

16. Խաչատրյան Տիգրան  
ՀՊՏՀ տնտեսական ինֆոր-
մատիկայի  և տեղեկատվա-
կան համակարգերի ամբիոնի 
ասիստենտ, տ.գ.թ.  
 

Աուդիտորական համակարգերի դերը 
կոռուպցիայի  դեմ պայքարի գործում 

17. Սահակյան Սահակ 
ՀՊՏՀ տնտեսական ինֆոր-
մատիկայի  և տեղեկատվա-
կան համակարգերի ամբիոնի 
դասախոս 
 

Էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացումը և 
հեռանկարները ՀՀ-ում 

18. Հարությունյան Կարինե 
ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմա-
տիկական մեթոդների ամ-
բիոն, տ.գ.թ., ասիստենտ 
 

Մանուկյան Ելենա 
ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատի-
կական մեթոդների ամբիոն, 
տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Մարդկային կապիտալի անուղղակի 
գնահատումը Հայաստանում 

19. Ասրյան Սոնա 
ՀՊՏՀ տնտեսական ինֆոր-
մատիկայի  և տեղեկատվա-
կան համակարգերի ամբիոնի 
ասպիրանտ 
 

Cloud  տեխնոլոգիաների վրա հիմնված 
էլեկտրոնային կառավարման 
համակարգը 

20. Վարդանյան Գոհար 
Հայաստանի ազգային ագ-
րարային համալսարան, 
տ.գ.թ., դոցենտ 
 

ՀՀ բնակչության սպառման 
վիճակագրական ուսումնասիրությունը 
 

21. Սանդոյան Մարթա 
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) 
համալսարանի դասախոս 

Հետազոտական նախագիծը որպես 
որոշիչ նախապայման ասպիրանտու-
րայի ընդունելության գործընթացում 
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7. Գևորգյան Ռուզաննա  
ՀՊՏՀ վիճակագրության 
ամբիոնի ասիստենտ 
 

ՀՀ մանրածախ առևտրի կազմակեր-
պությունների գործունեության 
բաղադրիչային վերլուծությունը 
 

8. Ենգիբարյան Նարինե 
ՀՊՏՀ վիճակագրության 
ամբիոն, տ.գ.թ., ասիստենտ 
 

Մակրոագրեգատների վերաբաշխման 
վիճակագրական գնահատումը 

9. Առաքելյան Ռուզաննա 
ՀՊՏՀ վիճակագրության 
ամբիոնի ասիստենտ 

Զբոսաշրջային գործունեության 
սեզոնային առանձնահատկությունների 
ուսումնասիրությունը 
 

10. Ավանեսովա Մարիա 
ՀՊՏՀ վիճակագրության 
ամբիոնի ասպիրանտ 

Կրթության որակի վիճակագրական 
ուսումնասիրության 
մեթոդաբանությունը 
 

11. Նալչաջյան Թորգոմ  
ՀՊՏՀ տնտեսական ինֆոր-
մատիկայի  և տեղեկատվա-
կան համակարգերի   ամ-
բիոն, տեխն.գ.դ., պրոֆեսոր 
 

Պետական բյուջեի հարկային մուտքե-
րի գնահատման և  կանխատեսման  
մոդելավորումն ու ավտոմատացված 
համակարգի մշակումը 

12. Խաչատրյան Կամո 
ՀՊՏՀ տնտեսական ինֆոր-
մատիկայի  և տեղեկատվա-
կան համակարգերի ամբիոն, 
տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Խաչատրյան Արամ 
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մաս-
նաճյուղ, տ.գ.թ., ասիստենտ 
 

ՓՄՁ-ում տեղեկատվական 
համակարգերի ազդեցությունը 
կառավարման որակի վրա 
 

13.  Արշակյան Մարիետա 
ՀՊՏՀ տնտեսական ինֆոր-
մատիկայի  և տեղեկատվա-
կան համակարգերի ամբիոն, 
տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Նյութական պաշարների 
կառավարման գործընթացը 
ավտոմատացված լոգիստիկ 
համակարգերում 

14. Տերտերյան Գայանե 
ՀՊՏՀ տնտեսական ինֆոր-
մատիկայի  և տեղեկատվա-
կան համակարգերի  ամբիոնի 
ասիստենտ 
 
 
 
 

Էլեկտրոնային բիզնեսի իրավական 
կարգավորման միջազգային  նորմերը 
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 «Կարգավորման գիլյոտին» ծրագրի միջոցով վերացվելու են ան-
տեղի վարչարարական խոչընդոտները, 

 բացառվելու է կրկնվող տեղեկատվությամբ տարբեր պետական 
մարմիններ հաշվետվություն ներկայացնելը, 

 պարզեցվելու է տնտեսական գործունեության թույլտվության հա-
մակարգը, 

 ամբողջությամբ ներդրվելու է կարգավորման ազդեցության գնա-
հատման մեխանիզմը, ինչը հնարավորություն կընձեռի խուսա-
փելու լրացուցիչ բեռ առաջացնող նոր կարգավորումից, 

 սահմանափակվելու է կանխիկով գործարքի կատարման շրջա-
նակը` ստվերային տնտեսության ծավալի կրճատման նպատա-
կով: 
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ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԿՈՄԻՏԵ 
 

 
1. Հովիկ Աբրահամյան  ՀՀ վարչապետ,  

   կազմկոմիտեի համանախագահ 
 

2. Կորյուն Աթոյան   կազմկոմիտեի նախագահ,  
   ՀՊՏՀ ռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
 

3. Արմեն Աշոտյան   կազմկոմիտեի համանախագահ, 
   ՀՀ կրթության և գիտության նախարար 
 

4. Սամվել Հարությունյան   կազմկոմիտեի համանախագահ, 
   ՀՀ ԿԳՆ գիտ. պետ. կոմիտեի նախագահ 
 

5. Գագիկ Վարդանյան   կազմկոմիտեի նախագահի տեղակալ,   
   ՀՊՏՀ պրոռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
 

6. Խորեն Մխիթարյան   կազմկոմիտեի քարտուղար, ՀՊՏՀ 
   գիտության բաժնի պետ, տ.գ.թ., 
   դոցենտ  

 

7. Արսեն Ղազարյան   ՀՀ արդյունաբերողների և
 գործարարների միության նախագահ 
 

8. Միքայել Մելքումյան              ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնար-
կատիրական գործունեության կազմա-
կերպման ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., 
պրոֆեսոր 
 

9. Հովսեփ Աղաջանյան   ՀՊՏՀ տնտեսագիտության տեսության 
  ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
 

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

11. Արամ Սիմոնյան   ԵՊՀ ռեկտոր, պ.գ.դ., պրոֆեսոր,  
ՀՀ  ԳԱԱ թղթ. անդամ 
 

12. Վարդան Բոստանջյան           ԵՊՀ պրոֆեսոր, տ.գ.դ. 
 

13. Վլադիմիր Հարությունյան    ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. տնտե-
սագիտ. ինստիտուտի տնօրեն, տ.գ.դ., 
պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ 
 

14. Ներսես Երիցյան    ՀՀ ԿԲ նախագահի տեղակալ, տ.գ.թ.  
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ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 4. Կայուն զարգացման ապահովում 
 

Բաժանմունքի համակարգող՝ Մ. Մովսիսյան 
ՀՊՏՀ Ինֆորմատիկայի և վիճակագրության 
ֆակուլտետի դեկան,  տ.գ.թ., դոցենտ   

 

Ենթահամակարգող՝    Ֆ. Մայիլյան  
ՀՊՏՀ ինֆորմատիկայի և վիճակագրության 
ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, տ.գ.թ., դոցենտ  

 
2014 թ. հոկտեմբերի 29, ժամը 1400 – 1700 

2014 թ. հոկտեմբերի 30, ժամը 1200 – 1700 

2014 թ. հոկտեմբերի 29, ժամը 1000 – 1300 

 
1. Ավետիսյան Մարիետա  

ՀՊՏՀ վիճակագրության 
ամբիոնի ասիստենտ 
 

Համախառն տարածաշրջանային 
արդյունքի հեղինակային գնահատումը 

2. Բազինյան Եվա 
ՀՊՏՀ տնտեսամաթ. մեթոդ-
ների ամբիոնի ասիստենտ 
 

Կանխատեսումային մոդելների 
վերլուծություն 
 

3. Մովսիսյան Մանուկ  
ՀՊՏՀ վիճակագրության   
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Տնտեսական աճի կայունության 
գնահատումը (ըստ տնտեսական 
գործունեության տեսակների) 
 

4. Գրիգորյան Սյուզաննա  
ՀՊՏՀ վիճակագրության 
ամբիոնի դասախոս   

Գալստյան Քրիստինե  
ՀՊՏՀ արտաքին կապերի 
բաժնի գլխավոր մասնագետ, 
տ.գ.թ. 
 

ՀՀ վճարային հաշվեկշռի, 
արտահանման և ներմուծման 
ծավալների վիճակագրական 
ուսումնասիրություն 
 

5. Հակոբյան Կարեն  
ՀՊՏՀ վիճակագրության 
ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., 
դոցենտ 
 

ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման գործոնային 
վերլուծությունը 

6. Շիրինյան Անուշ  
ՀՊՏՀ վիճակագրության 
ամբիոն, տ.գ.թ., ասիստենտ 
 
 
 

ՀՆԱ սեզոնային տատանումների 
վիճակագրական մոդելավորումը 
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55. Резникова Наталья  
Доцент кафедры мирового 
хозяйства и международных 
экономиических отношений 
Института международ-
ных отношений Киевского 
национального университе-
та им. Тараса Шевченко, 
к.э.н., Украина, г. Киев  
 

Выгоды и риски имплементации 
политики дедолларизации как 
инструмента борьбы с монетарной 
зависимостью 
 

56. Асланян Рима 
Доцент кафедры языков 
АГЭУ, к.п.н. 
 

Петросян Галина 
Преподаватель кафедры 
языков АГЭУ 
 

Необходимость  обучения переводу  с 
иностранного на родной язык как  
автономному навыку 
 

57. Торосян Ева 
Европейская региональная 
образовательная академия, 
сотрудница ИнО 
 

Арутюнян Сирануш 
Доцент кафедры физ. вос-
пинаия, по ЧС и ГО, к.х.н.   

Торосян Гагик 
профессор АГИУ, д.х.н. 
 

Роль социально-экономического, 
экологического воспитания в устойчи-
вом развитии горных регионов Армении 
 

58. Карапетян Виолетта 
Доцент кафедры языков 
АГЭУ 
 

Арутюнян Лусине 
Доцент кафедры языков 
АГЭУ, к.ф.н. 
 

Реферирования научных текстов  на  
занятиях по русскому языку в  
экономическом вузе  

59. Арутюнян Рузанна  
Преподаватель кафедры 
языков АГЭУ 

Учет специфики языкового материала 
по экономическим дисциплинам в    
обучении русскому языку студентов-
экономистов 

60. Восканян Мариам 
Доцент Российско-Армянс-
кого (Славянского) универ-
ситета, к.э.н. 
 

Хачатрян Армине 
Аспирант Российско-
Армянского (Славянского) 
университета 

Казахстан: опыт долгосрочных реформ 
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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ 
 

Կորյուն Աթոյան   խմբագրական խորհրդի նախագահ,  
ՀՊՏՀ ռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 

 
Խմբագրական խորհրդի անդամներ՝ 

 
1. Գագիկ Վարդանյան    ՀՊՏՀ պրոռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 

 

2. Գրիգոր Կիրակոսյան   ՀՊՏՀ ռեկտորի խորհրդական, տ.գ.դ., 
պրոֆեսոր 
 

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

4. Միքայել Մելքումյան   ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատի-
րական գործունեության կազմակերպման 
ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
 

5. Սուրեն Գևորգյան   ՀՊՏՀ բնօգտագործման տնտեսագիտու-
թյան ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
   

6. Աշոտ Մաթևոսյան  ՀՊՏՀ հաշվապահական հաշվառման և 
աուդիտի ֆակուլտետի դեկան, տ.գ.դ., 
դոցենտ 
 

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

 

8. Աշոտ Թավադյան   ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդ-
ների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 

 

9. Աշոտ Սալնազարյան   ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., 
պրոֆեսոր 

 

10. Խորեն Մխիթարյան   ՀՊՏՀ գիտության բաժնի պետ, տ.գ.թ., 
դոցենտ 
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ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏԻ 
 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 
 

Չորեքշաբթի, 29 հոկտեմբերի, 2014 թ. 
 
 

0900 – 0950 – մասնակիցների գրանցում 
1000 – 1030 –   բացման խոսք 

 
Կ. ԱԹՈՅԱՆ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի ռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
 

Հ. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՀՀ վարչապետ 
 

Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ ՀՀ կրթության և գիտության նախարար 
 

Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի 
նախագահ 
 

Ա. ՂԱԶԱՐՅԱՆ Հայաստանի արդյունաբերողների և գործա-
րարների միության նախագահ 
 

Ն. ԵՐԻՑՅԱՆ ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 
տեղակալ 
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47. Շեկոյան Նարինե 
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի 
հայցորդ 

Ազատ տնտեսական գոտիների 
զարգացմանն ուղղված գործնական 
քայլերի վերլուծություն 
 

48. Ոսկանյան Վեներա 
ՀՊՏՀ ֆիզդաստիարակու-
թյան, ԱԻ և ՔՊ ամբիոնի 
դոցենտ 
 

Պետրոսյան Նեբա  
ՀՊՏՀ ֆիզդաստիարակու-
թյան, ԱԻ և ՔՊ ամբիոնի 
դասախոս 
 

Ռադիոակտիվ ճառագայթման 
վնասակար ազդեցությունը 
և ազգաբնակչության պաշտպանության 
կազմակերպումը 

49. Սարգսյան Ժորա 
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոն, տ.գ.թ., 
ասիստենտ 
 

Աղաջանյան Լուսինե 
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոն, տ.գ.թ., 
ասիստենտ  

ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական 
ներուժը 
 

50. Տիգրանյան Իշխան 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոնի վարիչ, տ.գ.թ., 
պրոֆեսոր 
 

Գրիգորյան Կարեն  
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 
 

ՀՀ կրթության և գիտության ոլորտների 
արդի վիճակը և զարգացման 
հեռանկարները 
 

51. Փախլյան Աննա 
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոն, տ.գ.թ., 
ասիստենտ 
 

«Ուղեղների» արտահոսքը Հայաստանի 
Հանրապետությունից. պատճառներ և 
հետևանքներ  
 

52. Акопян Агавни  
Главный специалист 
отдела внешних связей 
АГЭУ, к.э.н., доцент 
 

Интеграционные вызовы и пути их 
преодоления в Республике Армения 
 

53. Джиджян Роберт  
АГПУ, д.ф.н., профессор 
 

Рима Авалян  
кандидат биологических наук
ЕГУ 

Свободный рынок, индивидуализм и 
инволюция человека в современном 
обществе 
 

54. Игнатов Сергей  
Соискатель кафедры  
МЭО АГЭУ 

Основные направления внешних эконо-
мических связей между Россией и 
Арменией 
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40. Մելքումյան Միքայել   
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիայի և 
ձեռնարկատիրական գոր-
ծունեության կազմակերպ-
ման ամբիոնի վարիչ, 
տ.գ.դ., պրոֆեսոր  
 

Հովակիմյան Հասմիկ 
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիայի և 
ձեռնարկատիրական գոր-
ծունեության կազմակերպ-
ման ամբիոնի ասպիրանտ 
 

Եվրասիական տնտեսական միությանը 
ՀՀ անդամակցության ներդրումային և 
հարկային առանձնահատկությունները 

41. Մելքումյան Սերգեյ  
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոն, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
 
 

Բնական պաշարների խնայողաբար 
օգտագործումը և շրջակա միջավայրի 
պահպանությունը Հայաստանի 
Հանրապետության տնտեսական 
քաղաքականության կարևորագույն 
հիմնախնդիրներն են 
 

42. Մնացականյան 
Անդրանիկ  
Հայ-Ռուսական (Սլավոնա-
կան) համալսարանի 
ասպիրանտ 
 

Եվրասիական տնտեսական գոտում  
ՀՀ արտահանման հեռանկարները 
 

43. Մսրյան Տաթևիկ 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոնի ասպիրանտ 

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 
դինամիկան համաշխարհային 
տնտեսությունում 

44. Նազարյան Գրիգոր  
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի վարիչ, 
տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Հախվերդյան Դավիթ 
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոն, տ.գ.դ., 
դոցենտ 
 

Հայաստանի տնտեսությունը 
տարածաշրջանային տնտեսական 
ինտեգրման համատեքստում 
 

45. Շահինյան Անահիտ 
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի 
դասախոս 
 

Ինչպես բարձրացնել օտար լեզու 
սովորող ուսանողների մոտիվացիան 
 

46. Շահրիմանյան Թերեզա 
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային 
և զբոսաշրջության կառա-
վարման ամբիոնի հայցորդ 
 

ՀՀ բուհերի կառավարման համակարգի 
կատարելագործման մի քանի հարցեր 
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 ԱՌԱՋԻՆ ԼԻԱԳՈՒՄԱՐ ՆԻՍՏ 
(1030 – 1230) 

 
Նախագահ՝  ԿՈՐՅՈՒՆ ԱԹՈՅԱՆ 

ՀՊՏՀ ռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
 
 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
 

1.  Հայաստանի Հանրապետությունում գիտության ոլորտի 
բարեփոխումների վիճակը և հեռանկարները 

Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ ԿԳՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ  

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ 
 
 

2.  Գիտական հետազոտությունների և ուսումնական գործընթացների 
ինտեգրման արդի հիմնախնդիրները 

 
Գ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

ՀՊՏՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ  
ԿԱՊԵՐԻ ԳԾՈՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐ, Տ.Գ.Դ., ՊՐՈՖ. 
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 
(1230 – 1300) 

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ 
(1400 – 1700) 

 

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 1. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման գերակայությունները 

 
Բաժանմունքի համակարգող՝ Յու. Սուվարյան 

ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի վարիչ,  
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, տնտեսագիտության 
դոկտոր, պրոֆեսոր  

 

Ենթահամակարգող՝  Մ. Քոչարյան  
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի ասիստենտ  

 

2014 թ. հոկտեմբերի 29, ժամը 1400 – 1700 

2014 թ. հոկտեմբերի 30, ժամը 1200 – 1700 

2014 թ. հոկտեմբերի 29, ժամը 1000 – 1300 

 
1. Աթոյան Կորյուն  

տ.գ.դ., պրոֆեսոր,  
ՀՊՏՀ ռեկտոր 
 

Ֆինանսական անվտանգության արդի 
գերակայությունները ՀՀ-ում 

2. Աբրահամյան Սիսակ 
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և 
զբոսաշրջության կառավար-
ման ամբիոնի ասպիրանտ 

ՀՀ զբոսաշրջության կարգավորման  
օրենսդրական դաշտի 
բարեփոխումների հրատապությունը և 
ուղղությունները 
 

3. Ազատյան Անուշ  
ՀՊՏՀ  միկրոէկոնոմիկայի և 
ձեռնարկատիրական գործու-
նեության կազմակերպման 
ամբիոնի ասպիրանտ 

Արդյունաբերական 
քաղաքականության կիրառումը որպես 
երկրի տնտեսության զարգացման 
գրավական 
 

4. Ամիրխանյան Գրիշա  
ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի 
ասպիրանտ 

Կապի և հեռահաղորդակցության 
ոլորտը որպես ՀՀ տնտեսության 
դինամիկ զարգացող ճյուղ 
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34. Մարգարյան Ատոմ  
ՀՊՏՀ ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտե-
տի դեկան, տ.գ.թ, դոցենտ 
 

Սերգեյ Սոլոդովնիկով 
Բելառուսի ազգային տեխ-
նիկական համալսարանի  
տնտեսության և իրավունքի 
ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., 
պրոֆեսոր 
 

Արսեն Պետրոսյան  
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամ-
բիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ.   
 

Մաքսային միությանը Հայաստանի 
Հանրապետության անդամակցության 
հնարավոր օգուտներն ու ռիսկերը 
 

35. Մարգարյան Ատոմ  
ՀՊՏՀ ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտետի
դեկան, տ.գ.թ, դոցենտ 
 

Սերգեյ Սոլոդովնիկով 
Բելառուսի ազգային տեխ-
նիկական համալսարանի  
տնտեսության և իրավունքի 
ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., 
պրոֆեսոր 
 

Անցումային երկրների մաքսային 
միությունների ձևավորման 
տեսամեթոդական հիմքերը 

36. Մարգարյան Ատոմ  
ՀՊՏՀ ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլ-
տետի դեկան, տ.գ.թ, 
դոցենտ 
 

Սիփան Ավետիսյան  
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության 
տեսության ամբիոնի 
ասպիրանտ 
 

Ինովացիոն տնտեսության 
կազմակերպման միջազգային փորձը 
 

37. Մարգարյան Թամարա 
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոն, տ.գ.թ., 
դոցենտ 
 

  ԲՌՀՉԱ երկրների ֆենոմենը 

38. Մարտիրոսյան Լիանա 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնա-
ճյուղի հենակետային վար-
ժարան, դասախոս 
 

Համեմատություն – դարձվածքների 
կառուցվածքային առանձնահատկու-
թյունները 

39. Մատիկյան Հասմիկ 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյու-
ղի դասախոս 

Child/երեխա  բաղադրիչները բառային 
բարդություններում 
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25. Կիրակոսյան Վերգինե 
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոն, տ.գ.թ., 
դոցենտ 

Ուղեղային կենտրոնների ձևավորումը 
որպես ազգային անվտանգության 
ռազմավարություն 
 

26. Հակոբյան Լուսիկ  
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի 
դասախոս 
 

Վարդապետյան 
Գայանե   
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի 
դասախոս 
 

Ընթերցանությունը որպես տնտեսագի-
տական համալսարանի ուսանողներին 
օտար լեզվի ուսուցման միջոցներից 
մեկը 
 

27. Հարությունյան Լուսինե 
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոն, 
բ.գ.թ, դոցենտ 

Իրադարձությունների տարածական 
տեղայնացման տարրը գործարար 
նորություններում 
 

28. Հովակիմյան Արփինե  
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնա-
ճյուղ, տ.գ.թ., ասիստենտ 
 

Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության 
առանձնահատկությունները 

29. Հովհաննիսյան Արտակ 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, 
պ.գ.թ., դոցենտ  

ԱՄՆ-ի և Պաղեստինյան ինքնավա- 
րության հարաբերությունները 
1990-ական թթ. 
 

30. Ղամբարյան Արմեն  
ՀՊՏՀ բնօգտագործման 
տնտեսագիտության 
ամբիոնի ասպիրանտ 

Օրգանական սննդամթերքի 
համաշխարհային շուկայի զարգացման 
արդի միտումները 
 

31. Ղազարյան Լիլիթ   
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի 
դասախոս 

Անգլերենը հատուկ նպատակների 
համար. զբոսաշրջության ոլորտ 
 

32. Մանասյան Վոլոդյա 
ՀՊՏՀ բնօգտագործման 
տնտեսագիտության ամբիոն, 
աշխ. գիտ. թեկն., դոցենտ 

Ագրարային հատվածում 
արտադրության տեղաբաշխման և 
մասնագիտացման հիմնախնդիրների 
հետազոտության մեթոդաբանությունը 
 

33. Մաթոսյան Մարինե  
ՀՊՄՀ, աշխ. գիտ. 
թեկնածու, դոցենտ 
 
 
 
 
 

ՀՀ տարածքային զարգացման 
աշխարհագրական միտումները 
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5. Առաքելյան Մարինե 
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և 
զբոսաշրջության կառավարման
ամբիոն, տ.գ.թ., ասիստենտ 
 

Մրցակցային միջավայրի առանձնա-
հատկությունները զբոսաշրջային 
ծառայությունների շուկայում 
 

6. Ասլանյան Գագիկ  
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոն, 
տ.գ.թ., դոցենտ 

Վարչատարածքային միավորումների 
ռազմավարական կառավարման 
հիմնահարցերը 

7. Արմենակյան Ռուզաննա  
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության 
տեսության ամբիոն, տ.գ.թ., 
դոցենտ 
 

ՀՀ տնտեսության կերպափոխման 
փուլերը 
 

8. Ավանեսյան Ռոմիկ 
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոն, 
տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Փոքր բիզնեսի զարգացման խթանման 
հիմնախնդիրները 

9. Բաղդասարյան Անահիտ 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 

Զարգացման ժամանակակից 
մարտահրավերները և ազգային 
տնտեսության մոդելները 
 

10. Բաղդասարյան Լիլիթ 
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության 
ամբիոնի հայցորդ  
 
 

Ինովացիոն տնտեսության կայացման 
խոչընդոտները ՀՀ-ում  

11. Բաղդասարյան Քրիստինե
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. 
տնտեսագիտության ինստի-
տուտ, տ.գ.թ., գիտքարտուղար

Հեռահաղորդակցության ոլորտի 
պետական կարգավորման 
հեռանկարները ՀՀ-ում 
 

12. Բաբայան Էբա  
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. 
տնտեսագիտության ինստի-
տուտ, աշխ. գիտ. թեկնածու, 
պրոֆեսոր, առաջատար 
գիտաշխատող  
 

Բնօգտագործման և 
բնապահպանական 
էկոլոգատնտեսագիտական 
հիմնախնդիրների շուրջ 
 

13. Բայադյան Աշոտ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի 
անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտ, տ.գ. դ., պրոֆե-
սոր, գլխավոր գիտաշխատող 
 

Մարկոսյան Հայկ  
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի 
անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտ, տ.գ.թ., 
գիտաշխատող 

Պետական պարտքի գնահատման 
ցուցանիշները և դրանց 
ժամանակագրական վերլուծությունը 
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14. Գալոյան Լուսյա   
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի 
դասախոս 

ՀՀ պետական պարտքի կառավարման 
ինստիտուցիոնալ միջավայրի 
բնութագիրը 
 

15. Գրիգորյան Կարեն 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ  

ՀՀ տնտեսական քաղաքականության և 
կառուցվածքային բարեփոխումների 
համեմատական վերլուծությունը 
 

16. Գրիգորյան Սամվել 
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության 
տեսության ամբիոնի դոցենտ  
 

Տնտեսական աճի ինստիտուցիոնալ 
նախադրյալները 

17. Դավթյան Տիգրան   
ՀՊՏՀ ֆինանսական հաշվառ-
ման ամբիոնի ասպիրանտ 

Նորարարական գործունեությունը 
որպես կազմակերպության 
մրցունակության բարձրացման գործոն 
 

18. Դալլաքյան Մերի  
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և 
զբոսաշրջության կառավար-
ման ամբիոնի դասախոս 

Զբոսաշրջության սոցիալ-տնտեսական 
ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա 

19. Դավոյան Սամսոն 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի 
տնօրեն, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
 

Խաչատրյան Անի  
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության  
տեսության ամբիոնի  
ասպիրանտ 
 

Երկրների բազմաբնույթ 
վերափոխումների գնահատման 
հիմնախնդիրները 

20. Եղիազարյան Աշոտ  
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և 
ձեռնարկատիրական գործու-
նեության կազմակերպման   
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ  
 

Կառուցվածքային վերլուծության 
մեթոդաբանական սկզբունքները   

21. Զախարյան Արմինե  
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան
տնտեսագիտության ինստի-
տուտ, տ.գ.թ., գիտաշխատող 
 

Հասարակության ձևավորումը որպես 
ազգաբնակչության կենսամակարդակի 
բարելավման միջոց 
 

22. Էգնատոսյան Գոհար 
ՀՊՏՀ բնօգտագործման 
տնտեսագիտության ամբիոնի 
հայցորդ 

Անշարժ գույքի գնահատման և 
հարկման համակարգի զարգացման 
հեռանկարները ՀՀ-ում  
 

23. Թավադյան Միխայիլ 
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության 
տեսության ամբիոն, տ.գ.թ., 
դոցենտ 

Մոնետարիստական տեսության 
էվոլյուցիան 
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15. Գրիգորյան Հասմիկ 
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի 
ասիստենտ 

ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտում 
ներդրումային քաղաքականության 
խնդիրները 
 

16. Գրիգորյան Արմինե  
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի 
դասախոս 
 
 

Աստվածաշնչյան սոմատիկ դարձվածք-
ների կիրառումները և դրանց 
թարգմանչական 
առանձնահատկությունները 

17. Դավոյան Սամսոն  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնա-
ճյուղի տնօրեն, տ.գ.դ. 
պրոֆեսոր 
 

Կուրղինյան Ռոզա   
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնա-
ճյուղի դասախոս 
 

Կրթության ոլորտում թեստային 
համակարգի կիրառման արդյունա-
վետության բարձրացման ուղիները 

18. Եղիազարյան 
Ռուզաննա  
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի 
ավագ լաբորանտ 

Գոլդինգի «Ճանճերի տիրակալը»  
վեպը որպես էկզիստենցիալիզմի 
ցայտուն դրսևորում անգլիական 
գրականության մեջ 
 

19. Երվանդյան  Զուխրա 
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոն, 
բ.գ.թ., դասախոս 

Ժամանակի կերպավորումը Մուշեղ 
Գալշոյանի ակնարկներում 
 

20. Թադևոսյան Զոյա 
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոն, տ.գ.դ., 
պրոֆեսոր  

ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման տեղակարգային 
գնահատումը 
 

21. Ժամկոչյան Անահիտ 
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամ-
բիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 

Միջազգային առևտրում մաքսային 
ընթացակարգերի պարզեցման 
պատմությունից 
 

22. Խաչատրյան Նեկտար 
ՀՊՏՀ լեզուների ամբիոնի 
դասախոս 

Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային 
կազմակերպության դերը բուհում 
ֆրանսերենի տարածման գործում 
 

23. Խաչատրյան Վիլեն 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի 
անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտ, տ.գ.թ., դոցենտ

Եվրասիական տնտեսական միության 
երկրների որոշ մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների համեմատական 
վերլուծությունը 
 

24. Կիրակոսյան Գրիգոր 
ՀՊՏՀ ռեկտորի խորհրդա-
կան, տ.գ.դ., պրոֆեսոր  

Քաղաքակրթական առաջընթացը 
որպես զարգացման հիմնարար 
մարտահրավեր 
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6. Աջամօղլյան Աշոտ  
ՀՊՄՀ մանկ.գիտ. թ., դոցենտ 
 

Բաբայան Տիգրան  
ՀՊՄՀ, համակարգչային 
քարտեզագիր 
 

Էլեկտրոնային քարտեզը արագ 
արձագանքման և կառավարման 
համակարգում 
 

7. Ասլանյան Ռուզաննա  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, 
բան. գիտ. թեկն.  
 

Պատմականությունը Պ. Մինասյանի 
§Խոսրով Մեծն¦ ողբերգության մեջ 

8. Ալավերդյան Շահեն 
ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամ-
բիոնի ասպիրանտ 
 

Նեյրոմարքեթինգի կիրառման 
ուղղությունները 
 

9. Բաբոյան Արմինե  
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոն,  
տ.գ.թ., ասիստենտ 

Պետական պարտքի կարգավորման 
համաշխարհային փորձը 
 

10. Բադալյան Մերի  
ՀՊՏՀ աշխատանքի 
տնտեսագիտության 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ  

ՀՀ բուհերում ՊԴԿ աշխատանքի 
մոտիվացիան որպես կառավարչական 
հիմնախնդիր 
 

11. Գալոյան Դիանա 
ՀՊՏՀ  ՄՏՀ ամբիոն, 
տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Կեսոյան Նարեկ 
ՀՊՏՀ տնտ. մաթ. մեթոդնե-
րի ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Տարածքային անհավասարություն և 
ապակենտրոնացում. էմպիրիկ 
վերլուծություն 
 

12. Գալոյան Դիանա 
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոն, տ.գ.թ., 
դոցենտ 
 

Կսենզովա Վալենտինա  
Բելառուսի ազգային տեխ-
նիկական համալսարան, 
տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Մաքսային միության ընդլայնման 
կարճաժամկետ էֆեկտների 
գնահատման հարցի շուրջ 

13. Գրիգորյան Կարմեն 
ՀՊՏՀ  ՄՏՀ ամբիոնի 
ասիստենտ   

Փախլյան Աննա 
ՀՊՏՀ  ՄՏՀ ամբիոն, 
տ.գ.թ., ասիստենտ 

ՀՀ կրթական ծառայությունների և 
աշխատանքի շուկայի համադրական 
վերլուծություն 

14. Գրիգորյան Կարմեն 
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի 
ասիստենտ 

Կրթական ծառայությունների զարգաց-
ման համաշխարհային միտումները 
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24. Խալաթյան Նարինե 
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության 
տեսության ամբիոն, տ.գ.թ., 
դոցենտ 

Տեղեկատվական հակամարտությունը 
որպես ազգային անվտանգության նոր 
սպառնալիք 
 

25. Խալափյան Բելա  
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոն, 
տ.գ.թ., դոցենտ 

Օրենսդիր մարմնի գործունեության 
առանձնահատկությունները 
արտասահմանյան երկրներում 
 

26. Խաչատրյան Անահիտ 
տ.գ.թ., դոցենտ, ՀՊՃՀ 
 

Խաչատրյան Հովակիմ 
տ.գ.թ., դոցենտ, ՀՊՃՀ 
 

Հովհաննիսյան Սուսաննա 
ՀՊՏՀ ապրանքագիտության 
և տեխնոլոգիայի ամբիոն 

Նորամուծական ակտիվության և 
մրցունակության փոխադարձ կապը 
կազմակերպություններում` 
ժամանակակից տնտեսական 
պայմաններում       
 

27. Խաչատրյան Անի  
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության տե-
սության ամբիոնի ասպիրանտ 
 

Տնտեսության կառուցվածքային 
վերափոխումների ազդեցությունը  
ՀՀ տնտեսության զարգացման վրա 
 

28. Խաչիկյան Սոս 
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյու-
ղի տնօրեն, տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Արման Առաքելյան  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի 
փոխտնօրեն, տ.գ.թ., 
ասիստենտ 

Հանրային կառավարման 
առանձնահատկությունները գիտելիքի 
տարածման ցանցային համակարգի 
պայմաններում 
 

29. Կարապետյան Սուսաննա 
ՀՊՏՀ կառավարման 
ամբիոնի ասիստենտ 

 

Զբոսաշրջության դերը տնտեսական 
ինտեգրացման և գլոբալացման 
ժամանակակից պայմաններում 

30. Կարապետյան Ծովինար 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Ինովացիոն գործունեության գնահատ-
ման ցուցանիշների համակարգի 
ներդրման անհրաժեշտությունը 

31. Կարապետյան Ծովինար  
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 
  

Ավետիսյան Անի 
ՀՊՏՀ «Մակրոտնտեսական 
քաղաքականություն և կան-
խատեսում» մասնագիտու-
թյան մագիստրանտ 

ՀՀ բարձրտեխնոլոգիական 
արտադրանքի արտահանման և 
ներմուծման հիմնախնդիրները 
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32. Կարապետյան Ծովինար  
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 
  

Հունանյան Անի 
ՀՊՏՀ «Մակրոտնտեսական 
քաղաքականություն և 
կանխատեսում» մասնա-
գիտության մագիստրանտ 
 

ՀՀ գիտելիքահենք տնտեսության 
ձևավորման հիմնախնդիրները 
 

33. Կարապետյան Լիլի  
ՀՀ ֆինանսների նախարա-
րություն, տ.գ.թ. 

Ներդրումների մինչճգնաժամային և 
հետճգնաժամային զարգացումներն ու 
հեռանկարները ՀՀ-ում 
 

34. Կիրակոսյան Լիլյա 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 

Ապրանքների և ծառայությունների 
արտադրությունն ու ֆինանսավորումը 
հանրային հատվածում 
 

35. Համբարձումյան Հասմիկ 
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և 
զբոսաշրջության կառավար-
ման ամբիոնի ասիստենտ 

Հասարակական հարաբերությունների 
սոցիալական բնութագրիչները և 
շերտավորումը ՀՀ-ում 
 

36. Հարությունյան Հասմիկ 
ՀՊՏՀ կառավարման 
ամբիոնի ասիստենտ 

Պետական կառավարման 
ենթահամակարգերի վերլուծությունը 
 

37. Հարությունյան Նարեկ 
ԵՊՀ աշխ. գիտ. թեկն., 
դոցենտ 

Գեղարքունիքի մարզի տարածքային 
պլանավորման ռեկրեացիոն ասպեկտը  
 

38. Հայրապետյան Նունե 
ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոն, 
տ.գ.թ., դոցենտ 

Իրացման խթանման ժամանակակից 
միտումները 
 

39. Հայրապետյան Ռուբեն 
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոն, 
տ.գ.թ., դոցենտ 

Երևան քաղաքում մասնակցային 
կառավարման գործընթացի 
վերլուծություն 
 

40. Հարությունյան Հայկ 
ՀՊՄՀ մանկ. գիտ. թեկնածու, 
դոցենտ 
 

Նազարյան Լուսինե  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի 
դասախոս 

Մակրոտնտեսական որոշ մոդելներում 
մաթեմատիկական մեթոդների 
կիրառման և հիմնավորման մի հարցի 
մասին 
 

41. Հարությունյան Սիրան 
ՀՊՏՀ ֆիզդաստիարա-
կության, ԱԻ և ՔՊ ամբիոն, 
քիմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

Բժշկական ապահովագրության 
խնդիրները խաղաղ ժամանակաշրջան-
ներում և արտակարգ իրավիճակներում 
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ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 3.  Միջազգային տնտեսական 
համագործակցություն և 
կրթության որակի ապահովում 

 
Բաժանմունքի համակարգող՝ Ս. Ավետիսյան 

ՀՊՏՀ §Ամբերդ¦ հետազոտական կենտրոնի 
տնօրեն, տնտեսագիտության դոկտոր, 
պրոֆեսոր   

 

Ենթահամակարգող՝   Թ. Շահրիմանյան  
ՀՊՏՀ §Ամբերդ¦ հետազոտական կենտրոնի 
առաջատար մասնագետ  

 
2014 թ. հոկտեմբերի 29, ժամը 1400 – 1700 

2014 թ. հոկտեմբերի 30, ժամը 1200 – 1700 

2014 թ. հոկտեմբերի 29, ժամը 1000 – 1300 

 
1. Ավետիսյան Սամվել 

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազո-
տական կենտրոնի տնօրեն, 
տ.գ.դ., պրոֆեսոր 

Ագրարային հատվածը որպես ՀՀ 
ազգային տնտեսության զարգացման 
գերակայություն 
 

2. Ավետիսյան Սամվել 
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազո-
տական կենտրոնի տնօրեն, 
տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
 

Խաչատրյան Լևոն 
ՀՀ ԳԱԱ Մ.Քոթանյանի 
անվ. տնտես. ինստիտուտի 
գիտաշխատող, տ.գ.թ. 
 

ՀՀ գյուղատնտեսության ներկա վիճակը 
և զարգացման հնարավորությունները 
 

3. Ասատրյանց Սարգիս 
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիո-
նի ասիստենտ, տ.գ.թ.  
  

Բարձրագույն կրթության ֆինանսա-
վորման հիմնական ուղղությունները 

4. Ավետիսյան Մարիետա 
ՀՊՏՀ վիճակագրության 
ամբիոնի ասիստենտ 
 

Համախառն տարածաշրջանային 
արդյունքի հեղինակային գնահատումը 
 

5. Ավետիսյան Սիփան 
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության 
տեսության ամբիոնի հայցորդ

Ինովացիոն գործունեության  միջազ-
գայնացման փորձի տեղայնացման 
առանձնահատկությունները 
 



 26 

43. Սչանյան Արմինե  
ՀՊՏՀ ֆինանսների 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 

Տնտեսական զարգացումների, 
երկարաժամկետ կանխատեսումների և 
բյուջետային միջոցների վերաբաշխման 
հիմնահարցերը ՀՀ-ում 
 

44. Սուքիասյան Սերգեյ 
ՀՊՏՀ ֆինանսների 
ամբիոն, տ.գ.դ., դոցենտ  
 

Ներսիսյան Արմինե 
ՀՊՏՀ ֆինանսների 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Հայաստանի Հանրապետության 
տնտեսության դոլարայնացման 
մակարդակի գնահատականը  
 

45. Սուքիասյան Սերգեյ 
ՀՊՏՀ ֆինանսների 
ամբիոն, տ.գ.դ., դոցենտ 
  

Մհերյան Արմենուհի  
ՀՊՏՀ ֆինանսների 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Առևտրային բանկերի գործունեության 
գնահատականը ՀՀ-ում 
 

46. Վարազդատյան Տարոն  
ՀՀ պետական կառավարման 
ակադեմիայի ասպիրանտ 

Անբարեխիղճ մրցակցությունը որպես 
ձեռնարկատիրության զարգացման 
խոչընդոտ 
 

47. Акопян Ирина 
Старший научный 
сотрудник института 
экономики им. М. Котаняна 
НАН РА, к.э.н. 
 

Затикян Алвард 
Заместитель директора инс-
титута экономики им. М. 
Котаняна НАН РА, к. э.н. 
 

Проблемы налогового стимулирования и 
финансового обеспечения малого 
бизнеса в Армении 
 

48. Восканян Мариам 
Доцент Российско-
Армянского (Славянского) 
университета, к.э.н. 
 

Манукян Давид 
Магистрант Российско-
Армянского (Славянского) 
университета 

Проблема расчета ИПЦ в Армении: 
альтернативный подход 
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42. Հակոբյան Լիանա  
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության 
տեսության ամբիոն, տ.գ.թ., 
դոցենտ 
 

Հարմար և արժանապատիվ աշխա-
տանքի պայմանների տնտեսաիրա-
վական վերլուծությունը ՀՀ-ում 

43. Հովականյան Լիլիթ 
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի 
դասախոս 

ՀՀ արտաքին պետական պարտքի 
սոցիալական բեռի գնահատումը 
 

44. Հովհաննիսյան Արմենուհի
ՀՊՏՀ ապրանքագիտության 
և տեխնոլոգիայի ամբիոնի 
ասիստենտ 
 

Բուհի մրցունակության 
առանձնահատկությունները 

45. Հովհաննիսյան Հայկազ 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Տնտեսական աճ, սպառում և 
աղքատություն 
 

46. Հովհաննիսյան Լենա 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի 
անվան տնտեսագիտության 
ինստիտուտ, տ.գ.թ., ավագ 
գիտաշխատող 
 

Գյուղատնտեսական գործունեության 
գերակա խնդիրների ուղղությունների 
վերլուծության արդյունքները 
 

47. Հովհաննիսյան Ավետիք 
Երևանի «Գլաձոր» համալսա-
րանի ընդհանուր տնտեսագի-
տության ամբիոնի հայցորդ 
 

Գործարարության կազմակերպման և 
պետական կարգավորման արդի 
գերակայությունները ՀՀ-ում 

48. Ղանթարչյան Ռուբեն 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 

Տնտեսագիտության մեջ մարդու 
հայեցակարգի զարգացումը 
 

49. Ղանթարչյան Լիլիթ 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոնի ասպիրանտ 

Աղքատության մակարդակի 
գնահատման հիմնախնդիրը 
Հայաստանի  Հանրապետությունում 
 

50. Մանուկյան Ամալյա  
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և 
զբոսաշրջության կառավարման
ամբիոն, տ.գ.թ., ասիստենտ 

Հանրային կառավարման 
հիմնախնդիրներն ըստ «Կանոնագիրք 
հայոց» աշխատության 
 

51. Մանթարլյան Ստեփան 
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և 
զբոսաշրջության կառավարման
ամբիոն, տ.գ.թ., ասիստենտ 
 
 
 

Սպասարկման որակի բարելավման 
արդի ուղղությունները ՀՀ 
հյուրանոցային օբյեկտներում  
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52. Մարգարյան Ատոմ 
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության 
տեսության ամբիոն, տ.գ.թ., 
դոցենտ 
 

Խաչատուրյան Տաթև 
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության 
տեսության ամբիոնի 
ասպիրանտ 
 

Ինովացիոն համակարգի 
ինստիտուցիոնալ ապահովման 
հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 

53. Մեժլումյան Ռուզան  
ՀՊՏՀ կոմերցիայի և բիզնեսի 
կազմակերպման ամբիոնի 
հայցորդ 

Ժամանակակից զբոսաշրջային 
ծառայությունների շուկան և դրա 
զարգացման հնարավորությունները 
ՀՀ-ում 

54. Մելքումյան Միքայել  
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և 
ձեռնարկատիրական գործու-
նեության կազմակերպման ամ-
բիոնի վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆ. 
 

ՀՀ հարկային քաղաքականության 
արդի հիմնախնդիրները 
 

55. Միրզոյան Վալերի 
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոն, 
փ.գ.դ., պրոֆ. 

Փոխակերպումային հասարակություն. 
կա արդյոք ելք փակուղուց 
 

56. Մկրտչյան Թաթուլ  
ՀՊՏՀ մարքեթինգի և բիզնե-
սի կազմակերպման ֆակուլ-
տետի դեկան, տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Ղարագյոզյան Մելանյա 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոնի ասիստենտ 
 

Աշխատավարձերի 
առանձնահատկությունները Հայաս-
տանի Հանրապետությունում 
 

57. Մկրտչյան Շուշան  
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոն, 
տ.գ.թ., ասիստենտ 

Բիզնեսի գնահատումը որպես 
ֆինանսական կառավարման 
գործընթացի առանցքային խնդիր 
 

58. Մնացականյան Տիգրան 
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոն, 
տ.գ.թ., ասիստենտ 

Համայնքների ֆինանսական 
կարողությունների համահարթեցման 
արդյունավետությունը ՀՀ-ում 
 

59. Մինասյան Աննա  
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոն, 
տ.գ.թ., ասիստենտ 

Աշխատանքի էլեկտրոնային շուկայի 
զարգացման հեռանկարները 
 

60. Մուրադյան Արփենիկ 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ  

Սոցիալական քաղաքականությունը և 
բնակչության բարեկեցությունը 
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36. Սալնազարյան Աշոտ  
ՀՊՏՀ ֆինանսների 
ամբիոնի վարիչ, տ.գ.դ., 
պրոֆեսոր 
 

Ներսիսյան Կարինե 
ՀՊՏՀ ֆինանսների 
ամբիոնի ասպիրանտ 
 

ՀՀ կապիտալի շուկայի զարգացման 
ուղիները 
 

37. Սալնազարյան Գայանե  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, 
տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Բաղդասարյան Հասմիկ 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, 
մագիստրոս 
 

ՀՀ տնտեսական անվտանգության 
հիմնահարցերը 
 

38. Սարգսյան Ալվարդ 
ՀՊՏՀ ֆինանսական հաշ-
վառման ամբիոնի վարիչ, 
տ.գ.թ., դոցենտ   

Ստեփանյան Թեհմինե 
ՀՊՏՀ ֆինանսական հաշվառ-
ման ամբիոնի ասիստենտ 
 

Կազմակերպությունների հարկային 
ներուժի մեկնաբանման հարցի շուրջ 
 

39. Սարգսյան 
Մարգարիտա 
ՀՊՏՀ կառավարչական հաշ-
վառման ամբիոնի հայցորդ 
 

Ըստ պատասխանատվության կենտրոն-
ների ծախսերի կառավարման օպե-
րատիվ և ընթացիկ վերահսկողությունը 

40. Սարդարյան Աիդա 
ՀՊՏՀ կառավարչական 
հաշվառման և աուդիտի 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Modern Issues of Acconting and 
Computation Cost  of Unit Products 

41.  Սահակյան Մարիա 
ՀՊՏՀ աշխատանքի տնտե-
սագիտության ամբիոն, 
տ.գ.թ., դոցենտ 

Աշխատավարձի կատարելագործման 
հնարավորությունները ՀՀ բանկային 
համակարգում 
 

42. Մասիս Սարքիս 
Սարքիսսյան  
ՀՊՏՀ բանկային գործի և 
ապահովագրության 
ամբիոնի ասպիրանտ 
 
 
 
 
 
 

Հայաստանի Հանրապետության 
կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի 
կայացման և զարգացման 
վերլուծությունները 
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26. Մամիկոնյան Աննա  
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային 
և զբոսաշրջության կառա-
վարման ամբիոնի հայցորդ 
 

Կազմակերպությունների 
վերակառուցման ֆինանսական 
արդյունավետությունը 

27. Մանուկյան Գոհար  
ՀՊՏՀ հակաճգնաժամային և 
զբոսաշրջության կառավար-
ման ամբիոնի ասիստենտ 
 

Ֆինանսական կանխատեսման և 
պլանավորման խնդիրները և 
մեթոդները 

28. Մարության Վարդան  
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և 
ձեռնարկատիրական գոր-
ծունեության կազմակերպ-
ման ամբիոնի ասպիրանտ 
 

Հայաստանի Հանրապետության 
պետական բյուջեի հարկային եկա-
մուտների կառուցվածքի վերլուծությունը 
և բարելավման հնարավորությունները  

29. Մխիթարյան Արամ 
ՀՊՏՀ բանկային գործի և 
ապահովագրության ամբիոն, 
տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը 
ՀՀ առևտրային բանկերում 
 

30. Մխիթարյան Խորեն  
ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոն,
տ.գ.թ., դոցենտ 

Վարկային ներդրումների կառավարման 
ռազմավարության միջազգային փորձի 
վերլուծությունը 
 

31.  Նալբանդյան Գագիկ 
ՀՊՏՀ  Գյումրու   
մասնաճյուղի դասախոս  

Ամորտիզացիայի ֆինանսական 
ասպեկտը 
 

32. Չատինյան Գոռ  
ՀՊՏՀ ֆինանսների 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Ապահովագրության զարգացման 
առանձնահատկությունները ՀՀ-ում 

33. Պարսյան Սուրեն  
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և 
ձեռնարկատիրական գործու-
նեության կազմակերպման   
ամբիոն, տ.գ.թ., ասիստենտ 
 

Կուտակային կենսաթոշակային 
համակարգի կատարելագործման   
ուղիները ՀՀ-ում 

34. Պետրոսյան Արսեն 
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության 
տեսության ամբիոն, տ.գ.թ., 
դոցենտ 
 

Փողի էվոլյուցիայի վերաբերյալ 
հայացքները 
 

35. Պետրոսյան Կարեն  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի 
դասախոս, տ.գ.թ. 
 

Հարությունյան Արմինե 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի 
մագիստրոս 

Կազմակերպությունների ֆինանսական 
վիճակի գնահատումն ըստ ՀՀ ԿԲ և  
միջազգայնորեն ընդունված նորմա-
տիվների  
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61. Մխիթարյան Լուսինե 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոնի ասպիրանտ 

Փոխարժեքի տնտեսագիտական 
բովանդակության մեկնաբանումը 
 

62. Մուրադյան Լուսինե  
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոնի ասպիրանտ 

Արտաքին կայունության տնտեսական 
բովանդակության մեկնաբանումը 
 

63. Շահբազյան Անահիտ 
ՀՊՏՀ աշխատանքի տնտե-
սագիտության ամբիոնի 
ասիստենտ 

Միջանձնային հարաբերություններն 
իբրև կոլեկտիվի ՍՀԿ-ի կարևորագույն 
գործոն 
 

64. Պետրոսյան Կարեն  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի 
դասախոս, տ.գ.թ. 
  

Հարությունյան Ղարիբ 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի 
դասախոս, տ.գ.թ. 

Համատիրությունների գործունեության 
և կառավարման իրավական կարգա-
վորման առանձնահատկություններն ու 
խնդիրները ՀՀ-ում 
 

65. Պոտոսյան Ակսել  
ԵՊՀ սոցիալ-տնտեսական 
աշխարհագրության ամբիոնի 
վարիչ, դոցենտ 

Հայաստանի Հանրապետության 
գյուղական բնակչության բնական 
շարժի ժաամանակակից միտումները և 
հիմնախնդիրները 
 

66. Ջանջոյան Արմենուհի 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոն, տ.գ.թ., ասիստենտ 
 

Բնակչության կենսամակարդակի բա-
րելավման և աղքատության մակարդա-
կի կրճատման հնարավորությունները 
Հայաստանի Հանրապետությունում 
 
 

67. Սարգսյան Վարդան 
ՀՊՏՀ տնտ. ինֆ. և տեղ. 
համակ. ամբիոնի վարիչ, 
տ.գ.դ., պրոֆ. 
 

Ավետիսյան Անդրեյ 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, 
ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. 
 

Վարդանյան Աղավնի 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի 
դասախոս 
 

Սարգսյան Անդրանիկ  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի 
համակարգչային կենտրոնի 
վարիչ, տեխ. գիտ. թեկն., 
դոցենտ 

ՀՀ-ում տեղեկատվական 
հասարակության կայացման և թվային 
բիզնեսի զարգացման 
փոխհարաբերությունները 
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68. Սարգսյան Ալվարդ  
ՀՊՏՀ ֆինանսական 
հաշվառման ամբիոնի վարիչ, 
տ.գ.թ., դոցենտ  
 

Սերոբյան Անի  
ՀՊՏՀ ֆինանսական հաշ-
վառման ամբիոնի հայցորդ 
 
 

Փոքր և միջին բիզնեսի մի շարք 
խնդիրների հարցի շուրջ 
 

69. Սամվելյան Աննա  
ՀՊՏՀ կառավարման 
ամբիոնի ասպիրանտ  

Կորպորատիվ սոցիալական պատաս-
խանատվության  տնտեսամեթոդա-
բանական  հիմքերը 
 

70. Սարատիկյան Սպարտակ 
ՀՊՏՀ ապրանքագիտության 
և տեխնոլոգիայի ամբիոն, 
տեխ. գիտ. թեկն., դոցենտ  
  

Սոցիոլոգիական հետազոտություններն 
ապրանքագիտության մեջ 

71. Սարատիկյան Նարեկ 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. 
տնտեսագիտության ինստի-
տուտի ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 
Եղեգնաձորի մասնաճյուղի 
դասախոս 
 

Գիտության դերը տարածքային 
տնտեսության զարգացման մեջ 
 

72. Սարգսյան Կարեն 
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվ. 
տնտեսագիտության ինստի-
տուտ, տ.գ.թ., ավագ 
գիտաշխատող 

Տնտեսության իրական հատվածի 
աջակցության միջոցառումների վերլու-
ծությունը ֆինանսատնտեսական 
ճգնաժամի հաղթահարման 
համատեքստում 
 

73. Վարդանյան Գագիկ 
ՀՊՏՀ գիտ. և արտ. կապ. գծով 
պրոռեկտոր, տ.գ.դ., պրոֆ. 

Գիտական հետազոտությունների և 
ուսումնական գործընթացների 
ինտեգրման արդի հիմնախնդիրները 
 

74. Վարդանյան Քնարիկ 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ   
 

Ավագյան Գայանե  
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 
 

IS-LM-BP մոդելի կիրառումը 
Հայաստանի Հանրապետությունում 

75. Վլասյան Վարդան 
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության 
տեսության ամբիոն, տ.գ.թ., 
դոցենտ  

ՏՀՏ ոլորտի իրավական 
կարգավորման համակարգն ու դրա 
բարելավման ուղիները ՀՀ-ում 
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16.  Կուրղինյան Ռոզա  
ՀՊՏՀ Գյումրու 
մասնաճյուղի դասախոս 

Վարկային պորտֆելի կառավարման 
ինստիտուցիոնալ համակարգի 
բնութագրերը 
 

17.  Հակոբյան Մուշեղ 
ՀՊՏՀ տնտեսագիտության 
տեսության ամբիոն, տ.գ.թ., 
դոցենտ 
 

Հարկի  ազդեցության  միջավայրը, 
շրջանակները և ոլորտները  
 

18.  Հարությունյան Լուսինե 
ՀՊՏՀ ֆինանսների 
ամբիոն, տ.գ.թ., ասիստենտ  

Բիզնես պլանի էությունը և կազմման 
անհրաժեշտությունը արտադրական 
կազմակերպություններում 
 

19.  Հարությունյան Գայանե  
ՀՊՏՀ բանկային գործի և 
ապահովագրության 
ամբիոնի ասպիրանտ 
 

Ապահովագրական ընկերությունների 
ֆինանսական կայունության ռազմա-
վարական SWOT վերլուծությունը   

20. Հարությունյան Ղարիբ  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնա-
ճյուղի դասախոս, տ.գ.թ. 
 

ՀՀ Գյումրու համայնքի  2013 թ. բյուջեի 
մասին   

21.  Հովակիմյան Սուրեն  
ԵՊՀ ֆինանսահաշվային 
ամբիոնի հայցորդ 
 

ՀՀ ֆինանսական կայունության 
ապահովման որոշ հիմնահարցեր 

22. Ղազարյան Սոնա  
ՀՊՏՀ կառավարչական 
հաշվառման և աուդիտի 
ամբիոն, տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Ներքին աուդիտի մեթոդական 
մոտեցումները 
 

23. Մաթևոսյան Աշոտ  
ՀՊՏՀ հաշվապահական հաշ-
վառման և աուդիտի ֆակուլ-
տետի դեկան, տ.գ.դ., դոցենտ
 

Կազմակերպությունների ֆինանսական 
կայունացման խնդիրները տնտեսական 
անկման պայմաններում 

24. Մաթևոսյան Աշոտ  
ՀՊՏՀ հաշվապահական 
հաշվառման և աուդիտի ֆա-
կուլտետի դեկան, տ.գ.դ., 
դոցենտ 
  

Մաթևոսյան Մանե 
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիո-
նի ասիստենտ, տ.գ.թ. 
 

Կազմակերպությունների հարկային 
ներուժի գնահատման 
տեսամեթոդաբանական մոտեցումները 
 
 

25. Մաթևոսյան Մանե 
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիո-
նի ասիստենտ, տ.գ.թ. 

Հարկային ռիսկերի կառավարման և 
դասակարգման հարցերի շուրջ 
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7.  Գաբրիելյան Արփի  
ՀՊՏՀ կառավարման 
ամբիոնի ասպիրանտ 

ՀՀ առևտրային բանկերի կապիտալը 
որպես ֆինանսական կայունության 
ապահովման միջոց 
 

8.  Գալոյան Արթուր  
ՀՊՏՀ ֆինանսական հաշվառ-
ման ամբիոնի ասիստենտ 
 

Մարտիրոսյան Նարինե  
ՀՊՏՀ ֆինանսական 
հաշվառման ամբիոնի 
ասիստենտ, տ.գ.թ.  
 

Կազմակերպությունների հարկային 
ներուժի գնահատումը՝ ըստ 
ստոխաստիկ սահմանների 
գնահատման մեթոդի 
 

9.  Գյուրջյան Սարգիս  
Երևանի «Գլաձոր» համալ-
սարանի ընդհանուր 
տնտեսագիտության 
ամբիոնի հայցորդ 
 

Կորպորատիվ հաճախորդների 
վարկունակության գնահատման 
միջազգային մոդելների համեմատական 
վերլուծություն 

10.  Գրիգորյան Լիանա  
ՀՊՏՀ կառավարչական հաշ-
վառման և աուդիտի ամբիոնի 
վարիչ, տ.գ.թ., դոցենտ 

Թեթև արդյունաբերության ոլորտի 
ներդրումային ռիսկի գնահատման 
առանձնահատկությունները 
 

11.  Գևորգյան Վաչիկ 
ՀՊՏՀ ֆինանսների 
ամբիոնի դասախոս, տ.գ.թ. 
  

Սալնազարյան Հասմիկ  
ՀՊՏՀ ֆինանսական 
ֆակուլտետի մագիստրոս 
 

 

Դեպոզիտարային գործունեության 
զարգացման ուղիները ՀՀ 
ֆինանսական շուկայում 
 

12.  Եղիազարյան Շուշան 
ՀՊՏՀ բանկային գործի և 
ապահովագրության 
ամբիոնի հայցորդ 
 

ՀՀ ապահովագրական շուկայի 
հիմնական խնդիրները և լուծման 
առաջարկվող ուղիները 

13.  Երանոսյան Վանինե 
ՀՊՏՀ ֆինանսների 
ամբիոնի ասպիրանտ 

Մրցակցությունը ֆինանսական ինստի-
տուտների միջև բնակչության խնայողու-
թյունների ներգրավման գործընթացում 
 

14.  Թավադյան Աղասի 
ՀՊՏՀ կառավարման 
ամբիոն, տ.գ.թ., ասիստենտ   
 

Գնաճի նպատակադրման քաղաքակա-
նության ռիսկերը և հնարավորություն-
ները ՀՀ-ում 

15.  Խալաթյան Ասյա   
ՀՊՏՀ բանկային գործի և 
ապահովագրության 
ամբիոնի ասպիրանտ 

Կուտակային կենսաթոշակային 
ֆոնդերի ակտիվների կառուցվածքի 
կառավարման փորձի վերլուծությունը 
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76. Տիգրանյան Վարսիկ 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի 
ամբիոն, տ.գ.թ., ասիստենտ 
 

Հակաճգնաժամային քաղաքականու-
թյան արդյունքներն արտասահմանյան 
որոշ երկրներում և Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
 

77. Փափազյան Հարություն 
ՀՊՏՀ մարքեթինգի ամբիոնի 
ասպիրանտ 

ՀՀ գարեջրի շուկայի մրցակցային 
միջավայրի հիմնախնդիրները 
 

78. Քալանթարյան Պարույր  
ՀՊՏՀ պրոռեկտոր, տ.գ.թ., 
դոցենտ 
 

Քթոյան Արմեն 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, 
տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Խաչիկյան Սոս  
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյու-
ղի տնօրեն, տ.գ.թ., դոցենտ 
 

ՀՀ տարածքային զարգացման գործում 
բուհի դերակատարության կերպափո-
խությունը 
 

79. Քալանթարյան Ազատ 
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և 
ձեռնարկատիրական գործու-
նեության կազմակերպման 
ամբիոնի ասիստենտ, տ.գ.թ.  
 

Իգիթյան Հայկազ  
ՀՊՏՀ միկրոէկոնոմիկայի և 
ձեռնարկատիրական գործու-
նեության կազմակերպման 
ամբիոնի մագիստրոս 
 

Դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր 
հավասարակշռության մոդել ՀՀ 
աշխատանքի շուկայի համար 
 

80. Քթոյան Արմեն  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, 
տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Դավոյան Աշոտ 
տ.գ.թ. 
 
 

Բնակչության կյանքի որակի գնահա-
տումը Երևանում և ՀՀ մարզերում 

81. Քոչարյան Մարիաննա 
ՀՊՏՀ կառավարման 
ամբիոնի ասիստենտ 
 

Հեռահաղորդակցությունը որպես 
ժամանակակից տնտեսության 
կարևորագույն ենթակառուցվածք 
 

82. Օհանյան Թագուհի  
ՀՊՏՀ կառավարման ամ-
բիոնի ասիստենտ 
 
 

Տեղական ինքնակառավարման 
հիմնախնդիրները ՀՀ գյուղական 
համայնքներում 
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83. Օհանյան Տատյանա   
Մ. Քոթանյանի անվան տնտե-
սագիտության ինստիտուտ, 
տ.գ.թ., ավագ գիտաշխատող 
 

ՀՀ արդյունաբերական կազմակերպու-
թյունների ներդրումանորամուծական 
զարգացման ուղիները 

84. Айрапетян Наира 
Ассистент кафедры 
маркетинга АГЭУ 
 

Особенности радиорекламного рынка 
Армении 
 

85. Шахназарян Нелли  
Зав. кафедры антикризис-
ного управления и управления 
туризмом АГЭУ, к.э.н., доц. 

Стратегическое управление корпора-
цией; эволюция подходов и роль 
реальных опционов в современном  
менеджменте 
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ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ 2.  Ֆինանսական շուկաներ և 
ենթակառուցվածքներ  

 

Բաժանմունքի համակարգող՝ Ա. Սալնազարյան  
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի վարիչ,  
տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր  

 

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

 

2014 թ. հոկտեմբերի 29, ժամը 1400 – 1700 

2014 թ. հոկտեմբերի 30, ժամը 1200 – 1700 

2014 թ. հոկտեմբերի 29, ժամը 1000 – 1300 

 

1.  Առաքելյան Արշակ  
ՀՊՏՀ կառավարչական 
հաշվառման ամբիոն, 
տ.գ.թ., դոցենտ 
 

Ներքին աուդիտի ռազմավարության 
ձևավորման հիմնախնդիրները 
կազմակերպությունների խմբերում 

2.  Առաքելյան Արտակ  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, 
տ.գ.թ., դոցենտ 

SWIFT համակարգից Ռուսաստանի 
Դաշնության հնարավոր անջատման 
տնտեսական հետևանքները 
 

3.  Առաքելյան Կարեն 
ՀՊՏՀ կառավարչական  
հաշվառման ամբիոն, տ.գ.թ., 
դոցենտ 
 

Ներտնտեսական աուդիտի 
կազմակերպման հիմնահարցերը 
 

4.  Ասլանյան Աննա 
ՀՊՏՀ բանկային գործի և 
ապահովագրության ամբիոնի
վարիչ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
 

Տնտեսության զարգացման 
հիմնախնդիրները և ֆինանսական 
միջնորդությունը  
 

5.  Բաբոյան Արմինե 
ՀՊՏՀ ֆինանսների 
ամբիոնի ասիստենտ, 
տ.գ.թ.  
 

Մամիկոնյան Կարեն  
ՀՊՏՀ բանկային գործի և 
ապահովագրության 
ամբիոնի հայցորդ 
 

Կառուցքայնացված վարկային 
արտադրանքների թողարկումը որպես 
խնդրահարույց վարկերի 
վերակազմավորման գործիք 

6.  Բեջանյան Հայկ 
ՀՊՏՀ բանկային գործի և 
ապահովագրության 
ամբիոնի ասպիրանտ 

Բանկային համակարգում ձևավորվող 
տոկոսադրույքները որպես մասնավոր 
սեկտորի զարգացման գործոն 


