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ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի 

2017թ. փետրվարի 28-ին կայացած նիստի 
 

Նախագահությամբ`  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր Ա.Լոքյանի 

Քարտուղարությամբ`  ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  

գիտական քարտուղար Հ.Ստեփանյանի 

Մասնակցությամբ` ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի 
անդամների (ներկայության թերթիկը կցվում է) 

 
Օրակարգ`  

1. ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի 2016-2017 ուսումնական 
տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պլանների և դասընթացների ծրագրերի կատարման 
արդյունքների ամփոփում:  
Զեկուցող՝ ուսումնամեթոդական վարչության պետ Լ.Զիլֆուղարյան:  

2. Ընթացիկ հարց: Իրավագիտության ամբիոնի դասախոս Թամարա Շաքարյանի «Մարդու 
իրավունքների հիմնահարցեր» դասընթացի մեթոդական ուղեցույցը տպագրության 
երաշխավորելու հարցը:   
Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Գ.Չատինյան: 

3. Ընթացիկ հարց: Քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի 
դասախոս Կարեն Գալոյանի «Թվային ժողովրդավարություն» դասընթացի մեթոդական ուղեցույցը 
տպագրության երաշխավորելու հարցը: 
Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Գ.Չատինյան: 

4. Ընթացիկ հարց: Քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի 
ասպիրանտ Աշոտ Ծորմուտյանի և հայցորդ Լիանա Սիմոնյանի թեկնածուական 
ատենախոսությունների թեմաների հաստատման և գիտական ղեկավարների նշանակման հարցը: 
Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Գ.Չատինյան: 

5. Ընթացիկ հարց: Կառավարման ամբիոնի հեռակա ուսուցման ասպիրանտ Աննա 
Պետրոսյանի, հայցորդներ Աշոտ Թովմասյանի և Աննա Առուստամյանի թեկնածուական 
ատենախոսությունների թեմաների հաստատման և գիտական ղեկավարների նշանակման հարցը: 
Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Գ.Չատինյան: 
 
 

1. Լսեցին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի 2016-2017 
ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պլանների և դասընթացների ծրագրերի 
կատարման արդյունքների ամփոփում: 

Զեկուցող՝ ուսումնամեթոդական վարչության պետ Լ.Զիլֆուղարյան: 
 

Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Գ.Գսպոյանը. Ա.Եզեկյանը: 
 



Որոշեցին՝ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի մագիստրատուրայի 2016-2017 
ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ուսումնական պլանների և դասընթացների ծրագրերի 
կատարման արդյունքներն ընդունել ի գիտություն (հաշվետվությունը կից ներկայացվում է): 
 
 

2.  Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: Իրավագիտության ամբիոնի դասախոս Թամարա Շաքարյանի 
«Մարդու իրավունքների հիմնահարցեր» դասընթացի մեթոդական ուղեցույցը տպագրության 
երաշխավորելու հարցը:   

Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Գ.Չատինյան: 
Զեկուցողը ներկայացրեց, որ Իրավագիտության ամբիոնում 16.02.2017թ. կայցած ամբիոնի 

նիստում քննարկվել է և առաջարկում են գիտական խորհրդին ամբիոնի դասախոս Թամարա 
Շաքարյանի «Մարդու իրավունքների հիմնահարցեր» դասընթացի մեթոդական ուղեցույցը 
երաշխավորել տպագրության: 
 

Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Հ.Ստեփանյանը, Ա.Եզեկյանը: 
 
Որոշեցին՝ Իրավագիտության ամբիոնի դասախոս Թամարա Շաքարյանի «Մարդու 

իրավունքների հիմնահարցեր» դասընթացի մեթոդական ուղեցույցը երաշխավորել տպագրության: 
 
3. Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: Քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլուծության 

ամբիոնի դասախոս Կարեն Գալոյանի «Թվային ժողովրդավարություն» դասընթացի մեթոդական 
ուղեցույցը տպագրության երաշխավորելու հարցը: 

Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Գ.Չատինյան 
Զեկուցողը ներկայացրեց, որ քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլուծության 

ամբիոնում 24.02.2017թ. կայցած ամբիոնի նիստում քննարկվել է և առաջարկում են գիտական 
խորհրդին ամբիոնի դասախոս Կարեն Գալոյանի «Թվային ժողովրդավարություն» դասընթացի 
մեթոդական ուղեցույցը երաշխավորել տպագրության: 
 

Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Մ.Մարգարյանը: 
 
Որոշեցին՝ Քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի դասախոս 

Կարեն Գալոյանի «Թվային ժողովրդավարություն» դասընթացի մեթոդական ուղեցույցը 
երաշխավորել տպագրության: 

 
4. Լսեցին՝ Քաղաքական կառավարման և քաղաքական վերլուծության ամբիոնի ասպիրանտ 

Աշոտ Ծորմուտյանի և հայցորդ Լիանա Սիմոնյանի թեկնածուական ատենախոսությունների 
թեմաների հաստատման և գիտական ղեկավարների նշանակման հարցը: 

Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Գ.Չատինյան: 
Զեկուցողը նշեց, որ Քաղաքագիտության ամբիոնում 2017թ. փետրվարի 24-ին ամբիոնի 

նիստում քննարկվել է առկա ուսուցման ասպիրանտ Աշոտ Գրիգորի Ծորմուտյանի  և հայցորդ 
Լիանա Սամվելի Սիմոնյանի թեկնածուական ատենախոսությունների թեմաների հաստատման և 
գիտական ղեկավարների նշանակման հարցը և ամբիոնի նիստում կայացրած որոշմամբ 
միջնորդում են գիտական խորհրդին՝ 



1.  Աշոտ Գրիգորի Ծորմուտյանի  թեկնածուական ատենախոսության թեման հաստատել 
«Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի հարաբերությունները Հարավային Կովկասի 
քաղաքական զարգացման համատեքստում» վերտառությամբ՝ ԻԳ.00.02 մասնագիտությամբ և հիմք 
ընդունելով գրավոր համաձայնությունը՝ գիտական ղեկավար նշանակել քաղաքագիտության 
դոկտոր, պրոֆեսոր Մարիամ Մամիկոնի Մարգարյանին: 

2. Լիանա Սամվելի Սիմոնյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման հաստատել 
«Ընտրազանգվածի վարքաբանական առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետության 
խորհրդարանական ընտրության պայմաններում» վերտառությամբ՝ ԻԳ.00.02 մասնագիտությամբ և 
հիմք ընդունելով գրավոր համաձայնությունը՝ գիտական ղեկավար նշանակել քաղաքագիտության 
դոկտոր, պրոֆեսոր Մարիամ Մամիկոնի Մարգարյանին: 

 
Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Մ.Մարգարյանը, Գ.Գսպոյանը: 
 
Որոշեցին՝  
1. Աշոտ Գրիգորի Ծորմուտյանի  թեկնածուական ատենախոսության թեման հաստատել 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի հարաբերությունները Հարավային Կովկասի 
քաղաքական զարգացման համատեքստում» վերտառությամբ՝ ԻԳ.00.02 մասնագիտությամբ և հիմք 
ընդունելով գրավոր համաձայնությունը՝ գիտական ղեկավար նշանակել քաղաքագիտության 
դոկտոր, պրոֆեսոր Մարիամ Մամիկոնի Մարգարյանին: 

2. Լիանա Սամվելի Սիմոնյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման հաստատել 
«Ընտրազանգվածի վարքաբանական առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետության 
խորհրդարանական ընտրության պայմաններում» վերտառությամբ՝ ԻԳ.00.02 մասնագիտությամբ և 
հիմք ընդունելով գրավոր համաձայնությունը՝ գիտական ղեկավար նշանակել քաղաքագիտության 
դոկտոր, պրոֆեսոր Մարիամ Մամիկոնի Մարգարյանին: 

 
5. Լսեցին՝ Ընթացիկ հարց: Կառավարման ամբիոնի հեռակա ուսուցման ասպիրանտ Աննա 

Պետրոսյանի, հայցորդներ Աշոտ Թովմասյանի և Աննա Առուստամյանի թեկնածուական 
ատենախոսությունների թեմաների հաստատման և գիտական ղեկավարների նշանակման հարցը: 

Զեկուցող՝ պրոռեկտոր Գ.Չատինյան: 
Զեկուցողը ներկայացրեց, որ Կառավարման ամբիոնում 2017թ.փետրվարի 24-ին ամբիոնի 

նիստում քննարկվել է հեռակա ուսուցման ասպիրանտ Աննա  Վարդանի Պետրոսյանի, 
հայցորդներ Աշոտ Ռուբիկի Թովմասյանի և Աննա Առուստամյանի թեկնածուական 
ատենախոսությունների թեմաների հաստատման և գիտական ղեկավարների նշանակման հարցը 
և  նիստում կայացրած որոշմամբ միջնորդում են գիտական խորհրդին՝ 

1. Աննա Վարդանի Պետրոսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման հաստատել 
«Արտաքին առևտրի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (ՀՀ օրինակով)» վերտառությամբ՝ 
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ և 
հիմք ընդունելով գրավոր համաձայնությունը՝ գիտական ղեկավար նշանակել տնտ. գիտ. դոկտոր 
Դավիթ  Ներսիկի Հախվերդյանին: 



2. Աշոտ Ռուբիկի Թովմասյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման հաստատել 
«Ռազմարդյունաբերական համալիրի ձևավորման և կառավարման առանձնահատկությունները 
տարածքային հակամարտություն ունեցող երկրներում  (ՀՀ օրինակով)» վերտառությամբ՝ Ը.00.02 
«Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ և հիմք 
ընդունելով գրավոր համաձայնությունը՝ գիտական ղեկավար նշանակել տնտ. գիտ. դոկտոր, 
պրոֆեսոր Աշոտ Խաչատուրի Մարկոսյանին: 

3. Աննա Դավիթի Առուստամյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման հաստատել 
«Զբոսաշրջության ոլորտի մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով)» 
վերտառությամբ՝ Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» 
մասնագիտությամբ և հիմք ընդունելով գրավոր համաձայնությունը՝ գիտական ղեկավար 
նշանակել տնտ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Նելլի Հայկազի Շահնազարյանին: 

 
Արտահայտվեցին՝ Ա.Լոքյանը, Խ.Բեզիրջյանը, Գ.Չատինյանը, Գ.Գսպոյանը: 
 
Որոշեցին՝  

1. Աննա Վարդանի Պետրոսյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման հաստատել 
«Արտաքին առևտրի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (ՀՀ օրինակով)» վերտառությամբ՝ 
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ և 
հիմք ընդունելով գրավոր համաձայնությունը՝ գիտական ղեկավար նշանակել տնտ. գիտ. դոկտոր 
Դավիթ  Ներսիկի Հախվերդյանին: 

2. Աշոտ Ռուբիկի Թովմասյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման հաստատել 
«Ռազմարդյունաբերական համալիրի ձևավորման և կառավարման առանձնահատկությունները 
տարածքային հակամարտություն ունեցող երկրներում  (ՀՀ օրինակով)» վերտառությամբ՝ Ը.00.02 
«Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ և հիմք 
ընդունելով գրավոր համաձայնությունը՝ գիտական ղեկավար նշանակել տնտ. գիտ. դոկտոր, 
պրոֆեսոր Աշոտ Խաչատուրի Մարկոսյանին: 

3. Աննա Դավիթի Առուստամյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման հաստատել 
«Զբոսաշրջության ոլորտի մրցունակության բարձրացման հիմնախնդիրները (ՀՀ նյութերով)» 
վերտառությամբ՝ Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում» 
մասնագիտությամբ և հիմք ընդունելով գրավոր համաձայնությունը՝ գիտական ղեկավար 
նշանակել տնտ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ Նելլի Հայկազի Շահնազարյանին: 
 

  

 

 Գիտական խորհրդի նիստի նախագահ`   Ա.Լոքյան 

 
         Գիտական խորհրդի նիստի քարտուղար՝   Հ.Ստեփանյան 
         28 փետրվարի 2017թ. 
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