
 

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ 
«Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան» 

պետական ոչ առևտրային կազմակերպության գիտական խորհրդի՝  

2021 թվականի հունիսի 24-ի, ժամը 12:00-ի նիստի 

 

 

1. 2020-2021 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսումնական գործընթացի և ամփոփիչ 

ատեստավորման արդյունքների մասին: 

 Զեկուցող՝ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ա.Վ.Գրիգորյան: 

 

2. Ակադեմիական կազմի թափուր պաշտոնների տեղակալման մրցույթի արդյունքների մասին: 

 Զեկուցող՝ ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Ա.Վ.Գրիգորյան: 

 

3. Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի պրոֆեսորի թափուր պաշտոնի համար 

հայտարարված մրցույթին մասնակցելու մասին («Հայաստանի Հանրապետություն» 

օրաթերթ, 04.05.2021): 

 Զեկուցողներ՝ ռեկտոր Դ.Ռ.Գալոյան և գիտական խորհրդին կից մրցութային 

հանձնաժողովի նախագահ Ա.Հ.Սարգսյան: 

 

1)  Արմեն Գևորգի Ճուղուրյան՝ կառավարչական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի 

պրոֆեսոր, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր: 

 

Հավակնորդի գործը քննարկվել և երաշխավորվել է գիտական խորհրդին կից մրցութային 

հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի հունիսի 11-ի, ժամը 11։00-ի նիստում (արձանագրություն    

N 2)։  

 

4. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի 

ընդհանուր տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչի թափուր 

պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթին մասնակցելու մասին («Հայաստանի 

Հանրապետություն» օրաթերթ, 08.05.2021): 

 Զեկուցողներ՝ ռեկտոր Դ.Ռ.Գալոյան և գիտական խորհրդին կից մրցութային 

հանձնաժողովի նախագահ Ա.Հ.Սարգսյան: 

 

1)  Լուսյա Խաչատուրի Գալոյան՝ Գյումրու մասնաճյուղի ընդհանուր տնտեսագիտության և 

բնագիտական առարկաների ամբիոնի վարիչի (դոցենտ) ժամանակավոր 

պաշտոնակատար, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ:  

 

Հավակնորդի գործը քննարկվել և երաշխավորվել է գիտական խորհրդին կից մրցութային 

հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի հունիսի 22-ի, ժամը 13։00-ի նիստում (արձանագրություն  N 

5)։  
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5. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի 

ընդհանուր տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկանի թափուր պաշտոնի համար 

հայտարարված մրցույթին մասնակցելու մասին («Հայաստանի Հանրապետություն» 

օրաթերթ, 08.05.2021): 

 Զեկուցողներ՝ ռեկտոր Դ.Ռ.Գալոյան և գիտական խորհրդին կից մրցութային 

հանձնաժողովի նախագահ Ա.Հ.Սարգսյան: 

 

1)  Սուքիաս Հեգելի Ավետիսյան՝ Գյումրու մասնաճյուղի ընդհանուր տնտեսագիտության և 

բնագիտական առարկաների ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ:  

 

2)  Գայանե Մանվելի Սալնազարյան՝ Գյումրու մասնաճյուղի ընդհանուր 

տնտեսագիտության և բնագիտական առարկաների ամբիոնի դոցենտ, 

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ:  

 

Հավակնորդների գործերը քննարկվել և երաշխավորվել են գիտական խորհրդին կից 

մրցութային հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի հունիսի 22-ի, ժամը 13։00-ի նիստում 

(արձանագրություն N 5)։  

 

6.  Դոցենտի գիտական կոչում շնորհելու մասին։ 

 Զեկուցող՝ գիտական խորհրդին կից մրցութային հանձնաժողովի նախագահ 

Ա.Հ.Սարգսյան: 

 

1) Եվգենյա Արայիկի Բազինյան՝ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի 

ասիստենտ, տնտեսագիտության թեկնածու: 

 

Հայցորդի գործը քննարկվել և երաշխավորվել է գիտական խորհրդին կից մրցութային 

հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի հունիսի 22-ի, ժամը 13։00-ի նիստում (արձանագրություն N 

5)։  

 

7. Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի 

նախարարության գիտության կոմիտեի կազմակերպած գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում 

առաջատար հետազոտությունների աջակցության գիտական թեմաների հայտերի 

ընտրության մրցույթին ներկայացրած «ՀՀ սահմանամերձ բնակավայրերի անվտանգային 

հիմնախնդիրները հետպատերազմյան համատեքստում (Տավուշի, Գեղարքունիքի, Վայոց 

ձորի և Սյունիքի մարզերի օրինակով)» (ղեկավար՝ գիտության գծով պրոռեկտոր, 

տնտեսագիտության դոկտոր Թաթուլ Մելսիկի Մկրտչյան) գիտական թեմայի հայտը 

երաշխավորելու մասին։ 

 Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

Հայտը քննարկվել և երաշխավորվել է գիտական խորհրդին կից գիտամեթոդական 

հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի հունիսի 23-ի, ժամը 11:00-ի նիստում (արձանագրություն N 

15)։  

 

8.  Ընթացիկ հարցեր: 
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1)  Ատենախոսության թեմա և գիտական ղեկավար վերահաստատելու մասին։ 

 Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

Կառավարման ամբիոնի ներկայացրած 

Արցախի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն 

 

Ասյա Արամի Երիցյան (ասպիրանտ) 

Առաջարկվում է ատենախոսության թեման վերահաստատել հետևյալ վերնագրով՝ 

«Կազմակերպությունների արժեքի կառավարման հիմնախնդիրները ճգնաժամային 

փուլում (ՀՀ և ԱՀ իրական հատվածի նյութերով)» «Տնտեսագիտություն» բնագավառի 

Ը.00.02՝ «Տնտեսության, նրա ոլորտերի տնտեսագիտություն և կառավարում» 

մասնագիտությամբ։ 

Ատենախոսության գիտական ղեկավար, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ 

Բորիսի Սալնազարյանի մահվան պատճառով առաջարկվում է գիտական ղեկավար 

վերահաստատել տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Աշոտ Վարազդատի 

Մաթևոսյանին: 

Նախկին թեման հաստատվել է 2019 թվականի նոյեմբերի 1-ի նիստում 

(արձանագրություն N 2) հետևյալ վերնագրով՝ «Ընկերությունների արժեքի գնահատման 

հիմնախնդիրները (ԱՀ առևտրային կազմակերպությունների նյութերով)» 

«Տնտեսագիտություն» բնագավառի Ը.00.03՝ «Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում»  

մասնագիտությամբ: 

 

Թեման քննարկվել և վերահաստատվել է գիտական խորհրդին կից գիտամեթոդական 

հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի հունիսի 23-ի, ժամը 11:00-ի նիստում (արձանագրություն N 

15)։  

 

2)  Դոկտորանտների տարեկան ատեստավորման արդյունքները հաստատելու մասին: 

 Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

1.  Ֆինանսների ամբիոն՝ Սրբուհի Գառնիկի Իսրայելյան 

 Ատենախոսության թեմա՝ «Ֆինանսական խորության և ֆինանսական 

ներգրավվածության փոխազդեցության հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով)»: 

2. Ֆինանսների ամբիոն՝ Էդգար Վահագնի Աղաբեկյան 

 Ատենախոսության թեմա՝ «Ֆինանսական պարբերաշրջանները և ՀՀ ֆինանսական 

շուկայի կարգավորման հիմնախնդիրները»:     

3. Ֆինանսական հաշվառման ամբիոն՝ Լևոն Սահակի Սահակյան 

 Ատենախոսության թեմա՝ «Ֆինանսական հաշվետվությունների համախմբման և 

ընկերությունների խմբերի հաշվային քաղաքականության հիմնախնդիրները (ՀՀ 

նյութերով)»: 

4. Կառավարման ամբիոն՝ Սարգիս Արմենի Ասատրյանց 

 Ատենախոսության թեմա՝ «Բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման 

հիմնախնդիրները տնտեսական զարգացման համատեքստում (ՀՀ նյութերով)»: 

5. Կառավարման ամբիոն՝ Սոս Վիրաբի Խաչիկյան 

 Ատենախոսության թեմա՝ «ՀՀ տարածական զարգացման հիմնախնդիրները»: 
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6. Բիզնես վարչարարության ամբիոն՝ Արթուր Սասունի Եղիազարյան 

 Ատենախոսության թեմա՝ «Ոչ հրապարակային մասնավոր բիզնեսի արժեքի 

գնահատման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»: 

 

Դոկտորանտները ատեստավորվել են գիտական խորհրդին կից գիտամեթոդական 

հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի մայիսի 24-ի, ժամը 15։30-ի նիստում (արձանագրություն N 

14)։  

 

3) Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի ասիստենտ, տնտեսագիտության 

թեկնածու Անահիտ Վանիկի Մկրտչյանի Դիսկրետ մաթեմատիկա (տնտեսագետների 

համար)  ուսումնական ձեռնարկի հրատարակությունը երաշխավորելու մասին։  

 Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

Ուսումնական ձեռնարկը հրատարակության է երաշխավորվել գիտական խորհրդին կից 

հրատարակչական հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի մայիսի 31-ի ժամը 13:00-ի նիստում 

(արձանագրություն N 1)։  

 

4) Լեզուների ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու Ռուզաննա 

Ռուբենի Սարգսյանի և նույն ամբիոնի դոցենտ, մանկավարժական գիտությունների 

թեկնածու Ալլա Եփրեմի Մկրտչյանի Русский язык для студентов экономического 

профиля: учебное пособие  ուսումնական ձեռնարկի հրատարակությունը 

երաշխավորելու մասին։  
 Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

5) Լեզուների ամբիոնի դասախոս Քրիստինա Մելսի Թորգոմյանի English for IT Students  

ուսումնական ձեռնարկի հրատարակությունը երաշխավորելու մասին։  

Զեկուցող՝ գիտության գծով պրոռեկտոր Թ.Մ.Մկրտչյան: 

 

Ուսումնական ձեռնարկները հրատարակության են երաշխավորվել գիտական խորհրդին 

կից հրատարակչական հանձնաժողովի՝ 2021 թվականի հունիսի 16-ի ժամը 11:00-ի նիստում 

(արձանագրություն N 2)։  

 

 

 

Գիտական քարտուղար՝                Ն. Հ.Դարբինյան 
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