
ՕՐԱԿԱՐԳ 

«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի՝  

2020 թվականի ապրիլի 6-ի նիստի (հարցման կարգով) 

 

 

1. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 2020-2024 թթ. 

գիտահետազոտական գործունեության զարգացման ռազմավարական ծրագիրը 

հաստատելու մասին։ 

 

2. «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի 2019 թվականի գործունեության արդյունքների 

մասին։ 

 

2019 թվականի գործունեության արդյունքները հաստատվել են «Ամբերդ» 

հետազոտական կենտրոնի փորձագիտական խորհրդի՝ 2020 թվականի մարտի 23-ի 

որոշմամբ։ 

 

3. «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի 2020 թվականի գործունեության ծրագիրը 

հաստատելու մասին։ 

 

Ծրագիրը հաստատվել է «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի փորձագիտական 

խորհրդի՝ 2020 թվականի մարտի 23-ի որոշմամբ։ 

 

4. ՀՀ պետական կառավարման մարմինների և ներքին շահառուների կողմից 

առաջարկված հետազոտական թեմաները հաստատելու մասին։ 

 

Հետազոտական թեմաները հաստատվել են «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի 

փորձագիտական խորհրդի՝ 2020 թվականի մարտի 23-ի որոշմամբ, քննարկվել և 

հաստատվել են գիտական խորհրդին կից գիտամեթոդական հանձնաժողովի՝ 2020 

թվականի ապրիլի 3-ի, ժամը 19։00-ի առցանց նիստում։  

 

5. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության գիտության կոմիտեի և Հիմնարար հետազոտությունների 

ռուսաստանյան հիմնադրամի կողմից անցկացվող գիտական հետազոտությունների 

համատեղ ծրագրերի աջակցության  «ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ – ՀՀՌՀ - 2020» միջազգային 

մրցույթի հայտերը երաշխավորելու մասին։ 

 

1) «Շարունակական կրթության համակարգի զարգացման՝ որպես 

աշխատաշուկայի հավասարակշռության ապահովման մեխանիզմի 
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ռազմավարական խնդիրները» (ղեկավար՝ ՀՊՏՀ աշխատանքի տնտեսա-

գիտության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար, 

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Անահիտ Մելքումյան)։ 

 

2) «Մուլտիկուլտուրալիզմի քաղաքականության հիման վրա զբոսաշրջային 

կլաստերի ձևավորման մեթոդաբանության մշակում» (ղեկավար՝ ՀՊՏՀ 

աշխատանքի տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության 

թեկնածու Մարիա Սահակյան)։ 

 

3) «ԵԱՏՄ տնտեսության արդի ինստիտուցիոնալ համակարգի և ԵԱՏՄ անդամ 

երկրների բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման հնարավոր ուղիների 

վերլուծություն» (ղեկավար՝ ՀՊՏՀ տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի 

վարիչ, տնտեսագիտության դոկտոր Ֆիրուզա Մայիլյան)։ 

 

4) «Տնտեսական անվտանգությունը՝ որպես տնտեսության կայուն աճի 

ապահովման երաշխիք» թեմայով (ղեկավար՝ ՀՊՏՀ գիտության գծով 

պրոռեկտոր, տնտեսագիտության դոկտոր Թաթուլ Մկրտչյան)։ 

 

5) «Բարձրագույն կրթության համակարգը թվային տնտեսության կայացման 

պայմաններում» թեմայով (ղեկավար՝ ՀՊՏՀ աշխատանքի տնտեսագիտության 

ամբիոնի դոցենտ, հաշվապահական հաշվառման և աուդիտ ֆակուլտետի 

դեկան,  տնտեսագիտության թեկնածու Մերի Բադալյան)։ 

 

Միջազգային մրցույթի հայտերը երաշխավորվել են գիտական խորհրդին կից 

գիտամեթոդական հանձնաժողովի՝ 2020 թվականի ապրիլի 3-ի, ժամը 19։00-ի 

առցանց նիստում։  

 

 

6. 2020 թվականի մարտի 16-ին Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված 

արտակարգ դրության տեղաշարժման սահմանափակումներով և ՀՊՏՀ 

ուսանողների ուսումնառության իրավունքների լիարժեք իրացման 

անհրաժեշտությունով պայմանավորված՝ արտակարգ դրության գործողության 

ընթացքում «Առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրիատի և մագիստրատուրայի 

ուսումնառության, գիտելիքի գնահատման և վարչարարության կազմակերպման 

կարգերում» ժամանակավոր փոփոխություններ կատարելու մասին։ 
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7. Առկա ուսուցման բակալավրիատի 4-րդ կուրսի, հեռակա ուսուցման բակալավրիատի 

5-րդ կուրսի և առկա ուսուցման մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողների 

փորձառությունների պաշտպանություներն առցանց կազմակերպելու մասին։ 

 

8. Ընթացիկ հարցեր։ 

 

1) Ատենախոսությունների թեմաներ և գիտական ղեկավարներ հաստատելու 

մասին։ 

 
Թեմաները քննարկվել և հաստատվել են գիտական խորհրդին կից 

գիտամեթոդական հանձնաժողովի՝ 2020 թվականի ապրիլի 3-ի, ժամը 19։00-ի 

առցանց նիստում։  

 

2) «ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման մոդելը» 

հետազոտության («Ամբերդ» մատենաշար) հրատարակությունը երաշխավորելու 

մասին։ 

Հետազոտական խմբի ղեկավար, տ.գ.դ., պրոֆեսոր Զոյա Թադևոսյան, 

հետազոտական խմբի խորհրդատու, տ.գ.թ., դոցենտ Վահե Բուլանիկյան, 

հետազոտական խմբի անդամներ՝ տ.գ.դ., պրոֆեսոր Դիանա Գալոյան, տ.գ.թ., 

դոցենտ Թադևոս Ավետիսյան, տ.գ.թ., դոցենտ Նարեկ Կեսոյան, տ.գ.թ., 

ասիստենտ Ալբերտ Հայրապետյան, մագիստրոս Լիանա Իսայան, մագիստրոս 

Համլետ Մկրտչյան)։ 

 

Հետազոտությունը երաշխավորվել է գիտական խորհրդին կից հրատարակչական 

հանձնաժողովի՝ 2020 թվականի ապրիլի 2-ի, ժամը 14:00-ի և գիտական 

խորհրդին կից գիտամեթոդական հանձնաժողովի՝ 2020 թվականի ապրիլի 3-ի, 

ժամը 19։00-ի առցանց նիստերում։  

 

3) Գոհար Գագիկի Կոստանյանի, Ալվարդ Հրաչիկի Սարգսյանի և Նելլի Սուրենի 

Օգանեզովայի «Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում. խնդիրների 

ժողովածու» ձեռնարկի հրատարակությունը երաշխավորելու մասին։ 

 

Ձեռնարկը երաշխավորվել է գիտական խորհրդին կից հրատարակչական 

հանձնաժողովի՝ 2020 թվականի ապրիլի 2-ի, ժամը 14:00-ի առցանց նիստում։  

 

4) Աշոտ Բորիսի Սալնազարյանի և Մխիթար Ստեփանի Ասլանյանի «Ֆինանսական 

ածանցյալներ» ուսումնական ձեռնարկի հրատարակությունը երաշխավորելու 

մասին։ 
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Ուսումնական ձեռնարկը երաշխավորվել է գիտական խորհրդին կից 

հրատարակչական հանձնաժողովի՝ 2020 թվականի փետրվարի 27-ի, ժամը 

10։00-ի նիստում։  

 

5) Արամ Հակոբի Սարգսյանի «Տնտեսագիտության փիլիսոփայություն» 

(մագիստրատուրայի ուսանողների համար) ուսումնական ձեռնարկի 

հրատարակությունը երաշխավորելու մասին։ 

 
Ուսումնական ձեռնարկը երաշխավորվել է գիտական խորհրդին կից 

հրատարակչական հանձնաժողովի՝ 2020 թվականի փետրվարի 27-ի, ժամը 

10։00-ի նիստում։  

 

 

 

Գիտական քարտուղար՝      Նաիրա Դարբինյան 

 

2020 թ. ապրիլի 6 

Երևան 


