
Եվրասիական գործընկերության երրորդ միջազգային ֆորումի միջոցառումների ծրագիրը 

 

Կազմակերպիչներ. 

«Եվրասիական գործընկերության միջազգային ֆորում» հասարակական 

կազմակերպություն՝ «Եվրասիական շաբաթ 2018» միջազգային ցուցահանդեսային 

ֆորումի ռազմավարական գործընկեր 

Ռուսաստանի Դաշնության արդյունաբերության և առևտրի նախարարություն 

Աջակցությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

Անցկացման ամսաթիվ՝ 2018 թվականի հոկտեմբերի 22-24 

Անցկացման վայր՝ «Մերիդիան» էքսպո-կենտրոն , ք. Երևան, Ոսկերիչների փողոց, տուն 

1 

 

Հոկտեմբերի 22 

 

Ֆորումի մասնակիցների գրանցում 

Ճանաչողական էքսկուրսիա քաղաքում 

Ծանոթություն աշխարհի ամենահին քաղաքներից մեկի՝ Երևանի կենտրոնական 

փողոցի, Օպերային թատրոնի, Կասկադի, Հանրապետության հրապարակի, «Մայր 

Հայաստան»  հուշահամալիրի, Հաղթանակի կամրջի, Հրազդանի կիրճի, մարզադաշտի 

և այլ կառույցների հետ:  

 

Հոկտեմբերի 23 

Գրանցում  

 

09:00-9:30  Անցկացման վայր՝ Երևան, «Մերիդիան» էքսպո-կենտրոն, Ոսկերիչների 

փողոց, տուն 1 



 

10:00-11:30 

Եվրասիական գործընկերության երրորդ միջազգային համաժողովի լիագումար նիստ 

«ԵԱՏՄ երկրների պոտենցիալ ունակությունները և տեխնոլոգիական բեկումը» 

Մոդերատոր՝ Տիգրան Սարգսյան, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 

նախագահ 

Եվրասիական գործընկերության ռազմավարական ուղենիշը միասնական տնտեսական 

տարածությունում լրացուցիչ կուտակային հնարավորությունների ստեղծման մեջ է նոր, 

բեկումնային, ստեղծարար տեխնոլոգիաների, նորարարությունների, որակյալ 

անձնակազմի ներգրավման համար` համաշխարհային շուկաներում մրցունակ 

ապրանքներ արտադրելու նպատակով: 

Այդ նպատակների համար ԵԱՏՄ երկրները պետք է համատեղ վերանայեն 

արդյունաբերական չափորոշիչները և մշակեն նորարարության և տեխնոլոգիական 

փոխանակման համակարգված քաղաքականություն: Իսկ ինտեգրումը պետք է լինի հինգ 

երկրների համար առավելություն՝ արդյունաբերական զարգացման որակական թռիչքի 

ճանապարհին: 

 

Հարցեր քննարկման համար 

 Պատրա՞ստ են Միության երկրները պատասխանել արդյունաբերական նոր 

հեղափոխության մարտահրավերներին:  

 Ինչպե՞ս կարող է ինտեգրումն օգնել Միության երկրներից յուրաքանչյուրին 

մրցունակ մնալ ապագայի տնտեսության մեջ:  

 Ի՞նչ մեթոդներ պետք է ձեռնարկել վերազգային մակարդակում տեխնոլոգիաների 

փոխանցման պրոցեսն ակտիվացնելու համար:  

 ԵԱՏՄ-ի ձեռնարկությունների համագործակցության ո՞ր ուղղություններն են 

դիտվում խոստումնալից համագործակցային ներուժի և բարձր տեխնոլոգիաների 

ոլորտներում ներմուծման փոխարինման տեսանկյունից: 

 Արդյո՞ք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերական բիզնեսն ունի 

շարունակություն ԵԱՏՄ-ի պոտենցիալի կոոպերատիվ արտադրական ներուժի 

մեծացման ուղղությամբ: 



 Ինչպե՞ս գտնել հետաքրքրությունների միավորման մեխանիզմ խոշոր, միջին և 

փոքր բիզնեսի միջև և ապահովել ենթապայմանագիրը: 

 

1. Բացում, Համակարգող հանձնաժողովի նախագահ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի 

դեսպան Արա Աբրահամյան 

2. Անտոն Սիլուանովի ելույթը, Ռուսաստանի Դաշնության Կառավարության առաջին 

տեղակալ  

3. Մհեր Գրիգորյանի ելույթը, Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ  

4. Սերգեյ Գլազևի ելույթը, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խորհրդական  

5. Ղազախստանի Հանրապետության ներկայացուցչի ելույթը 

6. Բելառուսի Հանրապետության ներկայացուցչի ելույթը 

7. Ղրղզստանի Հանրապետության ներկայացուցչի ելույթը  

8. Ռուդոլֆ Ջուլիանի (Rudolf W. Giuliani) ելույթը, «Ջուլիանի Պարտնյորս» ( Giuliani 

Partners) ընկերության խորհրդի նախագահ, Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ, ԱՄՆ 

նախագահի՝ կիբեռանվտանգության հարցերով խորհրդական  

 

Անցկացման վայրը՝ Երևան, «Մերիդիան» էքսպո-կենտրոն, Ոսկերիչների փողոց, տուն 1 

 

11:30-12:00 Մոտեցում մամուլին 

 

Անցկացման վայրը՝ Երևան, «Մերիդիան» էքսպո-կենտրոն, Ոսկերիչների փողոց, տուն 1 

12:00-13:30 

Հարակից նիստ 

«Ենթապայմանագիր՝ խոշոր, միջին և փոքր բիզնես: Հաճախորդի և մատակարարի 

համագործակցություն» 

 



Ենթապայմանագիրն արտադրական ձեռնարկությունների երկարաժամկետ և 

փոխշահավետ համագործակցության սկզբունքն է: 

Նիստի շրջանակներում արդյունաբերական ընկերությունները, որոնք օգտագործում են 

առաջադեմ տեխնոլոգիաներ, կներկայացնեն իրականացման համար նախատեսված 

ծրագրերը, ցույց կտան կարիքները և դրա տեսլականը,  որտեղ այլ ձեռնարկություններ 

կարող են ներգրավվել դրանց արտադրության մեջ:  

Լսարանի հետ կենդանի երկխոսության ընթացքում խոշոր ընկերությունները կարող են 

գտնել նոր մատակարարներ, իսկ փոքր և միջին արտադրողները՝ նոր հաճախորդներ:  

 

Մաս 1. Արդյունաբերական համագործակցության, ենթապայմանագրի և 

տեխնոլոգիական փոխանցման եվրասիական ցանց 

 

Մոդերատորներ 

Վլադիմիր Ռասպոպով, արդյունաբերության զարգացման ֆոնդի տնօրենի տեղակալ 

Տիգրան Տիգրանյան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի ղեկավարի 

օգնական 

1. Վլադիմիր Ռասպոպովի ելույթը, Արդյունաբերության զարգացման ֆոնդի տնօրենի 

տեղակալ  

2. Միխայիլ Կոնստանտինովի ելույթը, Գազպրոմբանկի խմբի Էլեկտրոնային առևտրի 

պլատֆորմի գլխավոր տնօրեն 

3. Անդրեյ Բիկովի ելույթը, Ռուս-սինգապուրյան գործարար խորհրդի զարգացման 

տնօրեն 

4. Ալեքսանդր Պետրովի ելույթը, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ) 

ներքին շուկաների, տեղեկատվայնության, Տեղեկատվության և հաղորդակցության 

տեխնոլոգիաների խորհրդի (նախարար) անդամի օգնական 

5. Հայաստանի Հանրապետության ներդրումների և տնտեսական զարգացման 

նախարարության ներկայացուցչի ելույթը (հստակեցվում է) 

6. Ջոն Հուվեյնի (John Huvane) ելույթը, «Guliany Security and Safety» (ԱՄՆ) ընկերության 

գործադիր տնօրեն 



7. Ալեքսանդր Զիկովի ելույթը, «ИНТАКТ» ընկերության գործադիր տնօրեն 

 

13:30—14:30 Ճաշ 

 

14:30—16:00  

Հարակից նիստ 

«Ենթապայմանագիր: Խոշոր, միջին և փոքր բիզնես: Հաճախորդի և մատակարարի 

համագործակցություն»: 

Մաս 2.  

Եվրասիական միության երկրների ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների 

համագործակցությունը` «ЭРА ГЛОНАСС» արտակարգ արձագանքման համակարգի և 

«ГЛОНАСС»-ի հիմքի վրա ստեղծված այլ նավիգացիոն ծառայությունների 

առաջխաղացման նպատակով: 

 

Մոդերատորներ 

Հակոբ Ավագյան,  Հայաստանի Հանրապետության ներդրումների և տնտեսական 

զարգացման նախարարի տեղակալ 

Սերգեյ Խոխլով, Ռուսաստանի Դաշնության առևտրի և արդյունաբերության 

նախարարություն  

 

1. Գեորգի Կալամանովի ելույթը, Ռուսաստանի Դաշնության առևտրի և 

արդյունաբերության նախարարի տեղակալ  

2. «ГЛОНАСС» բաժնետիրական ընկերության ներկայացուցչի ելույթը, Ռուսաստանի 

Դաշնություն 

3. «НИИМА ПРОГРЕСС» բաժնետիրական ընկերության ներկայացուցչի ելույթը, 

Ռուսաստանի Դաշնություն 

4. «МНИИРИП» Դաշնային պետական միասնական ձեռնարկության ներկայացուցչի 

ելույթը, Ռուսաստանի Դաշնություն 



5. Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների նախարարության ներկայացուցչի ելույթը 

6. Ընկերության ելույթը (Բելառուսի Հանրապետություն) 

7. Ընկերության ելույթը (Ղազախստանի Հանրապետություն) 

8. Ընկերության ելույթը (Ղրղզստանի Հանրապետություն) 

 

16:30—18:00  

Կլոր սեղան 

Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ շրջանների ամրապնդման և 

զարգացման խնդիրները՝ ծնունդով Հայաստանի սահմանամերձ շրջանների՝ այժմ 

Ռուսաստանում գործարարությամբ զբաղվողների մասնակցությամբ 

 

Մոդերատոր՝ Արա Աբրահամյան, Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ, 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բարի կամքի դեսպան 

1. Վահե Ղալումյանի ելույթը, Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզպետ 

2. Սուրեն Երիցյանի ելույթը, գործարար (Ռուսաստանի Դաշնություն)  

3. Ալբերտ Ապերյանի ելույթը, գործարար (Ռուսաստանի Դաշնություն)  

4. Հարություն Մանուչարյանի ելույթը, Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի շրջանի 

սահմանամերձ Բերդ համայնքի ղեկավար 

5. Էդիկ Բաղմանյանի ելույթը, գործարար (Ռուսաստանի Դաշնություն)  

6. Վիգեն Դաղբաշյանի ելույթը, գործարար (Ռուսաստանի Դաշնություն)  

7. Արթուր Զուրաբյանի ելույթը, գործարար (Ռուսաստանի Դաշնություն)  

8. Արայիկ Տոտոյանի ելույթը, Ռուսաստանի հայերի միության Օմսկի շրջանի 

տարածքային մասնաճյուղի ղեկավար 

9. Ռազմիկ Գևորգյանի ելույթը, Ռուսաստանի հայերի միության Կրասնոդարի մարզի 

տարածքային մասնաճյուղի ղեկավար 

10. Գեորգի Անտոնովի ելույթը, Ռուսաստանի հայերի միության Կեմերովոյի շրջանի 



տարածքային մասնաճյուղի ղեկավար 

 

 

15:00—18:00  

Գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների համար տվյալների բորսայի անցկացում  

Անցկացման վայրը՝ «Մերիդիան» էքսպո-կենտրոն, ք. Երևան, Ոսկերիչների փողոց, տուն 

1 

 

19:00—22:00  

Մշակութային ծրագրի կազմակերպիչների անունից հանդիսավոր ընդունելություն 

Մուտքը՝ հրավիրատոմսերով 
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10:00-14:00    

Կլոր սեղան  

Խոստումնալից գիտական հետազոտություններ՝ականավոր գիտնականների 

մասնակցությամբ 

Մոդերատոր՝ Արտյոմ Օհանով («Սկոլտեխ», Ռուսաստան) 

1. Պրոֆեսոր Հարություն Իշխանի Ավետիսյան (Համակարգային ծրագրավորման 

ինստիտուտ, Ռուսաստան) 

«Համակարգային ծրագրավորում և կիբեռանվտանգություն» 

2. Պրոֆեսոր Ալբերտ Կիրակոսյան (Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան) 

«Քվանտային թելեր, օղակներ, շերտեր, կետեր» 

3. Պրոֆեսոր Վլադիմիր Հարությունյան  (Երևանի պետական համալսարան, 

Հայաստան) 



«Կիսահաղորդիչ քիմիական սենսորները» 

4. Ցոլակ Ղուկասյան (Ռուս-հայկական համալսարան, Հայաստան) 

«Արհեստական բանականության օգնությամբ հայկական տեքստերի վերլուծություն. 

անվանական էությունների միավորում և դասակարգում» 

5. Վահան Վարդանյան (Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան) 

«Անվտանգության թերությունների ճանաչման ծրագրերի հաստատուն վերլուծություն» 

6. Սևակ Սարգսյան (Երևանի պետական համալսարան, Հայաստան) 

«Ուղղակի փոշիացման տեխնիկայի վրա հիմնված ծրագրերի դինամիկ վերլուծություն»  

7. Լևոն Բեգլարյան (Մոսկվայի ֆիզիկայի և տեխնիկայի ինստիտուտ, Ռուսաստան), 

«ТВА»-ի անվանումը 

8. Անդրանիկ Ակոպով (Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոց, Ռուսաստան), «ТВА 

9»-ի անվանումը  

9. Պրոֆեսոր Արտյոմ Օհանով («Սկոլտեխ», Ռուսաստան)  

«Նոր սուպեր նյութերի կանխատեսումը և անսովոր քիմիական երևույթները» 

10. Պրոֆեսոր Սուրեն Զաքյան (Գենետիկայի և բջջաբանության ինստիտուտ, 

Ռուսաստան) 

«Սաղմնային ցողունային բջիջներից մինչև գեների և գենոմների խմբագրում» 

 

Գործնական հանդիպումներ, տվյալների բորսա 

Մշակութային ծրագիր 

Ուղևորություն դեպի Էջմիածին` Հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր կենտրոն: 

Այցելություն դեպի  ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում 

ընդգրկված պատմական վայրեր  
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Մասնակիցների մեկնում 



 

 

 

 


