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Կառավարության 2012-2017 թվականների ծրագրի գերակայություններից է, ուստի հրատապ են 

դառնում Հայաստանի տնտեսական ռազմավարական նպատակների, դրանց հասնելու միջոցների 

սահմանումը և ուղղորդված, փոխհամաձայնեցված ու փոխլրացնող գործողությունների մշակումն ու 

իրագործումը:  

ՀՊՏՀ 22-րդ գիտական նստաշրջանն անցկացվել է 2012 թվականի նոյեմբերի 16-19-ը Երևանում, 

կազմկոմիտեի նախագահն էր ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, համանախագահը` ՀՊՏՀ ռեկտոր, 

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Կորյուն Աթոյանը, ՀՀ կրթության և գիտության նախարար 

Արմեն Աշոտյանը, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը, ՀՀ արդյունաբերողների և 
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տնտեսության մրցունակության համատեքստում
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Ֆինանսական շուկաների ենթակառուցվածքների զարգացում» (համակարգող` ՀՊՏՀ կորպորատիվ 
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Կ.Լ. ԱԹՈՅԱՆ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  

ՀԵՏՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ  

Հետճգնաժամային ժամանակահատվածներում օբյեկտիվորեն մեծանում է պետության դերը 

տնտեսական կյանքում: Վերջիններս իրենց գործունեությունն իրականացնում են՝ հիմնվելով որոշ 

գերակայությունների վրա, որոնցից հիմնական են համարվում սոցիալական կայունության և բնակ-

չության սոցիալական լիարժեք պաշտպանության ապահովումը, դրամավարկային քաղաքականու-

թյունը և բանկային համակարգի կարգավորումը, նորաստեղծական ակտիվ քաղաքականությունը: 

Ճգնաժամերը պարբերական բնույթ են կրում, ինչը ենթադրում է, որ դրանց հաղթահարման 

կառուցակարգերը պետք է մշտապես լինեն գործուն վիճակում` նման երևույթներին ժամանակին 

արձագանքելու և սոցիալ-տնտեսական գործընթացների վրա ազդեցությունը մեղմելու համար:  

Հիմնաբառեր. տնտեսական ճգնաժամ, սոցիալական ակտիվ քաղաքականություն, նորաստեղծական ակտիվ 

քաղաքականություն, դրամավարկային քաղաքականություն, բանկային համակարգի կարգավորում 

 

 

К.Л. АТОЯН 

ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ПОСТКРИЗИСНЫХ ПЕРИОДАХ 

 

В статье обсуждаются вопросы государственной политики в послекризисные периоды, когда 

объективно возрастает роль государства в экономической жизни. В этом аспекте государства 

осуществляют свою деятельность исходя из определенных приоритетов, среди которых основными 

являются активная социальная и инновационная политика, денежно-кредитная политика и 

регулирование банковской системы. Кризисы имеют периодический характер, что предполагает и делает 

необходимым наличие в активном состоянии механизмов их преодоления, путем своевременного 

реагирования на подобные явления и ослабления их отрицательного влияния на социально-

экономические процессы.  

Ключевые слова- экономический кризис, социально-активная политика,  инновационная активная политика, 

денежно-кредитная политика, регулирование банковской системы. 

 

 

K.L. ATOYAN 

THE PRIORITIES OF ECONOMIC POLICY IN POST-CRISIS PERIODS 

The article discusses about the objectively increasing the role of Government during post-crisis periods. In this 

aspect Governments realized their through following activites certain priorities: social sustainability and 

Innovation Policy, monetary policy and regulation of the banking system.  

Crisies usually have periodic character that assumes the contents in effective situation mechanisms of their 

overcoming by timely response of their negative influence to social and economic processes. 

Key words: economic crisis, social-active policy, innovation active policy, monetary policy, regulation of 

banking system. 

ԿՈՐՅՈՒՆ ԱԹՈՅԱՆ - Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
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Գ.Ի. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ԵՐԿԱՐ ԱԼԻՔՆԵՐԸ 

 

Հոդվածում լուսաբանվում է տեխնոլոգիական փոփոխությունների և գիտելիքի կուտակման 

գործընթացների փոխկապվածությունը: Հիմնավորվում է, որ տեխնոլոգիական փոփոխությունները 

գիտելիքի կուտակման երկար ալիքների արդյունք են: Գիտելիքի հեղափոխական զարգացման 

ժամանակահատվածում գիտելիքի կուտակման ինտենսիվությունը պայմանավորում է տնտեսական 

իրադրությունը և ձևավորում տեխնոլոգիական կացութաձևը: Գիտելիքի կուտակման երկար ալիքները 

20-25 տարով նախորդում են կոնդրատևյան ալիքներին:  

Հիմնաբառեր.  տեխնոլոգիական փոփոխություններ, կոնդրատևյան ալիքներ, գիտելիքի կուտակման երկար 

ալիքներ 

 

Г. ВАРДАНЯН 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДЛИННЫЕ ВОЛНЫ НАКОПЛЕНИЯ 

ЗНАНИЙ 

В статье обсуждается взаимозависимость между технологическими изменениями и процессами 

накопления знаний. Обосновывается, что технологические изменения являются результатом длинных 

волн накопления знаний. В период революционного развития знаний интенсивность накопления знаний 

обусловливает экономическую конъюнктуру и формирует технологический уклад.   

Ключевые слова: технологические изменения, кондратьевские волны, длинные волны накопления знаний. 

G. VARDANYAN 

TECHNOLOGICAL CHANGES AND LONG WAVES THE ACCUMULATION OF 

KNOWLEDGE 

In the article has shown independence between technologial changes and processes of  accumulation of 

knowledge. Author substantiate, that technologoal changes grow out of long waves of accumulation of 

knowledge. During revolutionary accumulation of knowledge intensity of accumulation of knowledge causes 

economic structure and forms technologial way. 

Key words: technological changes, Kondratiev waves, long waves, accumulation of knowledge. 

 

ԳԱԳԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ -Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
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Վ. ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես և ցանկացած երկիր, հակամենաշնորհային 

քաղաքականության արդյունավետ իրագործման համար պետք է իրականացնի նպատակամետ ու 

որոնողական համալիր միջոցառումներ` ուղղված մրցակցային միջավայրի ձևավորմանն ու 

կատարելագործմանը: Միևնույն ժամանակ, այդ գործընթացը չի կարող միանգամից տեղի ունենալ. 

այն ընթանում է աստիճանաբար, իր «էվոլյուցիոն» զարգացմամբ, և նշված խնդիրների հաղթահար- 

ման համար պետք է որոշակի ժամանակ:  

Հիմնաբառեր.  մրցակցային միջավայր, տնտեսավարող սուբյեկտ, հակամենաշնորհային քաղաքականություն 

 

 

В. БОСТАНДЖЯН 

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Республика Армения, как и любая страна, должна для эффективной реализации антимонопольной 

политики осуществлять комплексные мероприятия, направленные на формирование и 

совершенствование конкурентной среды. В то же время этот процесс не может сразу происходить,он 

протекает постепенно: для "эволюционного" развития и преодоления названных проблем необходимо 

определенное время.  

Ключевые слова: конкурентная среда, субьекты экономической деятельности, антимонопольная политика. 

 

V. BOSTANJYAN 

THE PROBLEMS OF ECONOMIC REGULATION IN REPUBLIC OF ARMENIA 

Republic of Armenia, as well as any country, for effective realization of antimonopoly policy should carry out 

the complex actions directed on formation and improvement of the compatitive envioronment.  

At the same the process can't happen at once, it procecds gradually: evolutionary development and overcoming 

of the following problems requires certain time. 

Key words. Competitive environment, subjects of economic activity, anti-monopoly policty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ՎԱՐԴԱՆ ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ -Տնտեսագիտության  դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ 
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ՀԱՅԿ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ 

ՈՐՊԵՍ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳԵՐԱԿԱ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐ 

Քննարկման առարկան ՀՀ-ում իրագործված տնտեսական քաղաքականության բնորոշ գծերն ու 

առանձնահատկություններն են երկու տասնամյակի կտրվածքով: Լուսաբանվել են հիմնական 

արդյունքները՝ իրավիճակի բարելավման որոշ  երաշխավորությունների նախանշումով, որոնք 

վերաբերում են տնտեսական ենթահամակարգերի համակարգված զարգացման, արտահանման ողջ 

ներուժի գործադրման հիմնախնդիրներին և այլն:  

Երկարատև կայուն տնտեսական աճի ապահովման համար տնտեսության կառուցվածքային 

վերափոխումների անհրաժեշտությունը հիմնավորվում է որպես գերակա մարտահրավեր:  

Հիմնաբառեր. տնտեսական քաղաքականություն, պետական սեփականություն, վերափոխում, տնտեսական 

օրենքներ 

 

 

ГАЙК САРГСЯН 

УЛУЧШЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РА КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ ВЫЗОВ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Предметом исследования являются присущие экономике РА  основные характеристики и 

особенности осуществлявшейся  в течение двух десятилетий экономической политики. Выявлены 

основные результаты и даны направленные на улучшение ситуации рекомендации по системному 

развитию экономики, проблеме задействования во всей полноте экспортного потенциала и т.д.  

Для обеспечения долгосрочного устойчивого экономического роста в качестве приоритета 

обосновывается необходимость структурных преобразований в экономике РА.  

Ключевые слова: экономическая политика, государственная собственность, преобразования, законы, 

регулирующие экономическую деятельность 

 

HAYK SARGSYAN 

IMPROVEMENT OF STRUCTURE OF ECONOMY OF RA AS PRIVILEGED CHALLENGE 

TO COMPETITIVENESS 

The subject of the discussion is the  features and peculiarities of the economic policy implemented in the 

Republic of Armenia in the recent two decades. Main achievements are highlighted and certain 

recommendations are made for the improvement of the situation related to the sustainable systemic 

development of economic sub-systems, as well as to the problems connected with the complete use of the 

export potentialetc.   

The necessity of structural changes in the economy as a major challenge to ensure a long-term sustainable 

economic growth is argued. 

Key words: economic policy, state property, reforms, laws, regulation of economic activity 

 

ՀԱՅԿ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ -Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ԵՊՀ 
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ՍԱՄՍՈՆ ԴԱՎՈՅԱՆ 

ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԲՆՈՒՅԹ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԹՎԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

Համաշխարհային տնտեսական համակարգի փոփոխման միտումներն անընդհատ նոր 

մարտահրավերներ են առաջադրում տարբեր երկրների իշխանություններին, որոնց համահունչ՝ 

լուծումների առաջարկներն արտահայտվում են բազմաբնույթ վերափոխումների մշակմամբ և 

իրականացմամբ: Ներկայումս մասնագիտական և հետազոտական շրջանակներում վերոնշյալ 

վերափոխումների քանակական գնահատման համար կիրառվում են տարբեր միջազգային և 

հասարակական կազմակերպությունների կողմից մշակված համաթվեր:   

Տեսական հիմնավորվածության և գործնական  նշանակության տեսանկյունից կարևորվում է այնպիսի 

ընդհանրական համաթվի մշակումն ու ձևավորումը, որն առավել ընդգրկուն և համապարփակ ձևով 

կներկայացնի տարբեր երկրների սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների ընթացքը մեկ առանձին 

համաթվի միջոցով: Մեր կողմից փորձ է արվել վերոնշյալ համաթվի ձևավորման համար մշակել նոր 

մեթոդաբանություն՝ վեց տարբեր համաթվերից մեկ ընդհանրական` սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման համաթիվ ստանալու համար:  

Հիմնաբառեր.   վերափոխումներ, ընդհանրական համաթիվ, մրցունակություն 

 

САМСОН ДАВОЯН 

ОЦЕНКА РАЗНОХАРАКТЕРНЫХ РЕФОРМ СТРАН С ПОМОЩЬЮ ОБОБЩЕННОГО 

ИНДЕКСА 

В статье сделана попытка вывести новый обобщенный индекс  социально-экономического 

развития на основе разработанной нами методики. Вышеупомянутый индекс образуется за счет 

разработанных разными международными организациями индексов: индекса глобальной 

конкурентоспособности, индекса экономической свободы и других обобщенных индексов, где 

регулирующими параметрами являются динамические  изменения мест индексов стран и рейтинговых 

величин в структуре этих индексов за период 2007-2011 г. Наша цель - раскрыть и выявить 

разнохарактерные угрозы, а также наметить возможности улучшения в разных направлениях социально-

экономических реформ, предложить эффективное использование результатов реформ и нейтрализацию 

разнохарактерных угроз.  

Ключевые слова реформирования, обобщенные индексы, конкуренция. 

SAMSON DAVOYAN 

THE ASSESSMENT OF DIFFERENT REFORMS IN COUNTRIES USING INTEGRAL INDEX 

In the article we try to form a new socio-economic development integral index based on a new methodology 

developed by us. The integral index contains six indexes of global competitiveness,economic freedom, doing 

business, corruption perception, human development and democracy, which are reported by different 

international organizations. As regulator-parameters we considered the changes of the ranks and scores of the 

above mentioned indexes. The purpose is to reveal the opportunities and threats of socio-economic reforms  in 

different directions and make suggestions to reduce threats and increase efficiency in socio-economic 

development.   

Key words: reformation, total indexes, competition. 

ՍԱՄՍՈՆ ԴԱՎՈՅԱՆ - Տնտեսագիտության  դոկտոր,  պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ Գյումրու 

մասնաճյուղ 
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ԶՈՅԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ  

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ` ՈՐՊԵՍ ԳԵՐԱԿԱ ՈԼՈՐՏԻ   

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ  

 

Մրցունակ տնտեսության ձևավորման գրավականներից մեկը զարգացած գյուղատնտեսությունն 

է: Չնայած երկրների տնտեսական զարգացման մակարդակը բնութագրող ցուցանիշների շարքում 

առաջնահերթությունը տրվում է գիտատեխնիկական առաջընթացի վրա հիմնված տնտեսության 

արդյունաբերականացումն արտացոլող ցուցանիշներին, այնուհանդերձ, գյուղատնտեսությունը եղել և 

մնում է ազգային տնտեսության կենսականորեն կարևոր ոլորտը: Այն էական ազդեցությունն է 

թողնում երկրի ողջ տնտեսության զարգացման և բնակչության կենսամակարդակի վրա: Իր հերթին, 

գյուղատնտեսության զարգացումը և բնակչության եկամուտների աճը կասեցվում են արտադրության 

ծավալների կրճատման, գյուղատնտեսական և արդյունաբերական  

արտադրանքի գների անհավասարության, գյուղատնտեսության արդիականացման ցածր տեմպերի, 

ֆինանսական անկայունության, շուկայական ենթակառուցվածքների զարգացման ցածր մակարդակի, 

որակյալ մասնագիտական կադրերի բացակայության պատճառով:  

Հիմնաբառեր. գյուղատնտեսություն, մրցունակություն, անվտանգություն, շուկա, գործընկերություն, 

սուբսիդավորում, գնողունակություն, ճգնաժամ, արտահանում, ներմուծում: 

 

ЗОЯ  ТАТЕВОСЯН   

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАK ПРИОРИТEТНAЯ ОБЛАСТЬ  

Одним из залогов формирования конкурентоспособной экономики является развитое сельское 

хозяйство. Несмотря на то, что при оценке уровня развития стран приоритетное значение придается 

показателям отражающим индустриализацию страны на основе научно-технического прогресса, однако 

сельское хозяйство остается жизненно  важным сектором национальной экономики. Оно оказывает 

существенное влияние на экономическое развитие страны и на благосостояние населения. В свою 

очередь, развитие сельского хозяйства и рост доходов населения замедляются в результате снижения 

объемов производства, неравенства цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, низким 

уровнем модернизации сельского хозяйства и рыночной инфраструктуры, финансовой нестабильности, 

нехватки квалифицированных профессиональных кадров.   

Ключевые слова: сельское хозяйство, конкуренция, безопасность, рынок, партнерство, субсидирование, кризис, 

экспорт, импорт. 

ZOYA TADEVOSYAN  

THE DEVELOPMENT OF ADRICULTURE AS A PRIORITY AREA  

One of the keys to the formation of a competitive economy is the development of agriculture. Despite the fact 

that, in assessing the level of development of countries the priority is given to those indicators that reflect the 

industrialization of the  country on the basis of scientific and technological  progress, however, agriculture 

remains the vital sector of the national economy. It has a distinctive and substantial impact on the economic 

development of the economy and living standards. In turn,  agricultural development and income growth will 

slow down as a result of lower production volumes,disparities in prices of agricultural and industrial products 

and a low level of modernization of agriculture and market infrastructure, financial instability, lack of qualified 

professional staff. 

  Key words:: agriculture, competition, security, market, partnership, bavking, esport, import. 

ԶՈՅԱ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ - Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
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ԱՇՈՏ ԹԱՎԱԴՅԱՆ 

ՏԻԳՐԱՆ ԹԵՐԶՅԱՆ 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԵՐԶՅԱՆ 

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՕՊՏԻՄԱԼ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՇՐՋԱԿԱ 

ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԻ ՏԵՍԱԿԵՏԻՑ 

Հոդվածում էկոնոմետրիկ-օպտիմիզացիոն մոդելների օգնությամբ ուսումնասիրվել է 

էլեկտրաէներգիայի արդյունավետ օգտագործման ուղիները` հաշվի առնելով շրջակա միջավայրի 

աղտոտման գործոնը: Առաջարկվել է մրցակցային դաշտի վերանայման ևս մեկ ուղղություն ՀՀ 

էներգետիկ ոլորտի համար` հիմնված տնտեսական և էկոլոգիական կայունության վրա:   

Հիմնաբառեր.   կանաչ տնտեսություն, կանաչ էներգետիկա, էներգետիկ համակարգ, էներգետիկա, շրջակա 

միջավայր, աղտոտում,էլեկտրաէներգիայի սպառում, մրցակցություն, էկոնոմետրիկ մոդել, էկոնոմետրիկ-

օպտիմիզացիոն մոդել, ստվերային  գին, կառավարում,  օգտակարություն,շրջակա միջավայրի պահպանության  

վճարներ, բնապահպանական ծախսեր: 

 

 

АШОТ ТАВАДЯН 

ТИГРАН ТЕРЗЯН 

АРУТЮН ТЕРЗЯН 

ОПТИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФАКТОРА 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

В статье рассмотрены оптимальные пути использования электроэнергии с помощью эконо- 

метрико-оптимизационных моделей, рассчитывая загрязнения окружающей среды. Для 

энергетического сектора РА предложена еще одна возможность улучшения конкурентной среды, 

основанная на экономико-экологической стабильности.  

Ключевые слова: зеленая экономика, зеленая энергетика, энергетическая система, окружающая среда, 

потребление энергии, конкуренция, эконометрическая модель, экологические расходы. 

 

ASHOT TAVADYAN 

TIGRAN TERZYAN 

HARUTYUN TERZYAN 

OPTIMAL USE OF ELECTRIC POWER IN ASPECT OF ENVIRONMENTAL POLLUTION 

FACTOR 

In the article the optimal ways of electricity usage are researched with help of econometric optimization 

models and the factor of environmental pollution are also taken into consideration. An optional way of taking a 

look at the electricity sphere of RA is also suggested in this work and it is based on economic and ecological 

steadiness. 

  Key words: green economy, green energetic, energetic system, environment, energy consumption, competition, 

econometric model, ecological expenses. 

 

ԱՇՈՏ ԹԱՎԱԴՅԱՆ- Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

ՏԻԳՐԱՆ ԹԵՐԶՅԱՆ - Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԵՐԶՅԱՆ - Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 
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ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

2010-2011 թթ. Հայաստանի ազգային մրցունակության զեկույցի համատեքստում դիտարկվում են 

նաև տնտեսական իրողություններ` շեշտադրելով ազգային տնտեսության մրցունակության 

բարձրացման հիմնական առաջնահերթությունները: 

Հիմնաբառեր. մրցունակություն, մակրոտնտեսական միջավայր, գիտատար ոլորտ: 

 

 

АШОТ МАРКОСЯН 

АНДРАНИК МНАЦАКАНЯН 

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ РА 

 

В рамках доклада конкурентоспособности национальной экономики Армении 2010-2011 гг.  

обсуждаются экономические реалии происходящие в стране. Предлaгаются основные приоритеты 

для роста конкурентоспособности экономики.  

Ключевые слова:  конкуренция, макроэкономическая среда,основные приоритеты  

 

 

ASHOT MARKOSYAN 

ANDRANIK MNATSAKANYAN 

THE MAIN PROSPECTS OF THE COMPETITIVENESS FOR THE ECONOMY OF RA 

 

 In the content of National Competitiveness report of RA for 2010-2011 the economic factors and conditions 

have been discussed. The main and decisive paths for the development of national economy are proposed and 

further scenarios are suggested. 

  Key words: competition, marco economic environment. general priorities.  

 

 

 

 

 

 

 

ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ - Տնտեսագիտության դոկտոր,պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ - Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 
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ԱՇՈՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

 

Հետճգնաժամային փուլում արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսական վիճակի 

կայունացման գործում էական է մրցունակության բարձրացման հիմնախնդրի լուծումը: 

Ժամանակակից պայմաններում կոշտ մրցակցությունը պարտադրում է կազմակերպություններին 

հատուկ ուշադրություն դարձնել թողարկվող արտադրանքի որակին: Այդ ոլորտում միջազգային 

չափանիշներին հասնելը պետք է կազմակերպությունների համար դառնա կարևոր 

կազմակերպատնտեսական խնդիր, որը համապատասխան ռազմավարական պլանավորման 

դեպքում պահանջում է հատուկ ուշադրություն: Սակայն իրողությունն այն է, որ որակը որպես 

մրցունակության հիմնական պայման համարելը ընդունված է հայրենական սահմանափակ թվով 

արտադրական կազմակերպություններում:  

 Հիմնաբառեր.   մրցունակություն, ռազմավարություն, մարքեթինգ, կապիտալ, արտադրանք, տեխնոլոգիա, 

որակ, մեթոդ, համակարգ, ապրանք,  

 
 

АШОТ МАТЕВОСЯН 

О ВОПРОСЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Проблема повышения конкурентоспособности предприятия имеет большое значение в  

посткризисный период, особенно при повышении финансовой устойчивости предприятия.  

 Строгая конкуренция в современных условиях обязывает особое внимание уделить качеству  

выпускаемой продукции. Соответствие в этой сфере международным стандартам является важной 

экономико-организационной задачей стратегического планирования. В настоящее время качество 

продукции, как одно из важных условий конкурентоспособности, находит свое применение лишь в 

ограниченном количестве отечественных предприятий.   

Ключевые слова конкуренция, стратегия, маркетинг, капитал, технология, качество, метод, система, товар. 

 

ASHOT MATEVOSYAN 

ON THE ISSUE OF THE COMPETITIVENESS OF FACTORY 

The problem of improving the competitiveness of factories is necessary importance in the postcrisis period, 

especially with increasing financial stability.  In modern conditions, strong competition forces  paid the special 

attention is to the quality of products. Compliance with international standards in this area used to be an 

important economic and organizational task of strategic planning. Currently, the quality of products, as one of 

the important problems of competitiveness finds its application in a limited number of factories. 

  Key words: competition, strategy. marketing, capital, technology, quality, method, system, product. 

 

 

 

ԱՇՈՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ - Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
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ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԿԱՆ ՈՒ ԱՊԱԳԱՆ 

 

Առաջիկա տարիներին ՀՀ տնտեսական զարգացման հիմնական պայմանը ակտիվ 

ներդրումային և մրցակցային հարաբերությունների ձևավորմանը միտված քաղաքականության 

իրականացումն է, որը պետք է համահունչ լինի պետության ազգային անվտանգության ապահովման 

հայեցակարգին և պահանջին:  

Հիմնաբառեր.   բյուջե,  հաշվետվություն, ներդրումային միջավայր, տնտեսական զարգացում: 

 

 

 

МИКАЕЛ МЕЛКУМЯН 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИИ 

 

В докладе отражены основные направления совершенствования конкурентной и инвестицион- 

ной среды в республике, а также выражены недостатки и упущения проводимой налогобюджетной и 

денежнокредитной политики в РА.  

Ключевые слова: бюджет, отчет, инвестиционная среда, экономическое развитие. 

 

 

 

MIKAYEL MELKUMYAN 

THE PAST AND THE FUTURE OF ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT 

OF REPUBLIC OF ARMENIA 

The main goal for economic development of Republic of Armenia in the coming years is developing  of 

investment and competition policy aimed at implementation of the formation, which has to be consistent with 

the national security concept and requirement. 

  Key words: budget, report, investment environment, economic development.. 
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ԴԻԱՆԱ ԳԱԼՈՅԱՆ 

ԱՊՀ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Ըստ հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների` ԱՊՀ երկրները 17.4%-ով հետ են  

մնում մրցունակության համաշխարհային միջին ցուցանիշից: Տարածաշրջանի առավել 

մրցունակ երկրներն են Ադրբեջանը, Ռուսաստանը և Ղազախստանը, որոնք հասել են 

համաշխարհային միջին ցուցանիշին: Ուկրաինան, Հայաստանը և Մոլդովան մոտենում են 

համաշխարհային միջինին՝ հետ մնալով այդ ցուցանիշից 13-24%-ով, իսկ Տաջիկստանն ու Ղրղզստանը 

հետ են մնում էականորեն՝ 32-44%-ով:   

Հիմնաբառեր:   ԱՊՀ երկրներ, գլոբալ մրցունակություն,վարկանշավորում, մրցունակության ցուցանիշներ, 

տնտեսական ազատության համաթիվ, համեմատական վերլուծություն 

 

 

ДИАНА ГАЛОЯН 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЭКОНОМИК СТРАН СНГ 

С точки зрения авторитетных международных организаций, страны СНГ отстают от средне- 

мирового уровня конкурентоспособности на 17.4%. Среди стран региона наиболее конкуренто- 

способными являются Азербайджан, Казахстан и Россия, которые достигли к настоящему времени 

среднемирового уровня. Украина, Армения и Молдова приближаются к этому уровню, отставая от 

среднемировых показателей лишь на 13-24%, а Таджикистан и Киргизия отстают от среднемировых 

значений значительно (32-44%).  

Ключевые слова: страны СНГ, глобальная конкуренция, показатели конкурентоспособности, сравнительный 

анализ 

 

DIANA GALOYAN 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPETITIVENESS LEVEL OF CIS COUNTRIES 

 

According to the authoritative international organizations CIS countries are behind the average world level of 

competitiveness by 17.4%. Among the most competitive countries of our region are Azerbaijan, Kazakhstan and 

Russia, which currently have reached the world average level. In the same time Ukraine, Armenia and Moldova 

are close to that  level,  staying  behind  just  by  13-24%.  As  for Tajikistan and Kyrgyz Republic, they are 

essentially behind the wԳrld average level (32-44%). 

  Key words:  CIS, global competition, indicators of competitiveness, comparative analize. 
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ԼԻԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ, 

ՄԱԿԱՐԴԱԿՆ ՈՒ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Արտադրական ընկերությունները ներդրումների բարձր ռիսկի պայմաններում առանձին 

նորարարական նախագծերում կիրառում են բազմազանեցման (դիվերսիֆիկացման) 

գործիքըֈՄասնավորապես` նրանք ներդրումներն իրականացնում են նորարարական նախագծերի 

փաթեթումֈ Սակայն, ավելի հաճախ, նորարարական նախագծերի փաթեթում կատարված ներ-

դրումները հանգեցնում են նոր ռիսկերի` կապված առանձին նախագծերի փոխկախվածությունների 

արդյունավետության հետֈ Ուստի անհրաժեշտ է ուսումնասիրել հնարավոր նախագծային 

կախվածությունների բնույթը և հաշվի առնել դրանք ՆՌ կառավարման համակարգ ստեղծելիսֈ  

Հիմնաբառեր.   ռիսկ, ներդրումներ, նորարություն, կորուստներ, անորոշություն, վերլուծություն, գործառույթ, 

ձեռքբերում, ցուցանիշներ, նախագիծ: 

 

 

ЛИАНА ГРИГОРЯН  

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, УРОВЕНЬ И ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РИСКА  

Согласно принятой концепции  инновационного пути развития промышленных предприятий, 

предполагается рост объема инвестиций в инновационные проекты. Как следствие, с течением времени 

будет усиливаться влияние факторов и  значимость инновационного риска. С ростом удельного веса 

организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе организаций 

промышленного производства, это усиление будет еще более заметным. Таким образом, разработка и 

внедрение методологии управления инновационным  риском позволит решить значимую и насущную 

для промышленных предприятий Армении народнохозяйственную проблему.  

Ключевые слова: риск, инвестиции, инновация, потери, анализ, функции, показатели, проект.  

 

 

LIANA GRIGORYAN  

GENERAL FUNCTIONS, LEVEL AND INDICATORS OF INNOVATION RISK  

In according of Concept of Innovation Development of Industrial Enterprices, to achieve a progress in economy 

scientific and financial developments are vital. Funding of science is on very low rates in comparison with 

many leading countries. Solution of this problem requires many efforts from Government and also from 

industrial uninons. Although on their way to development industrial  companies face to problems from 

instabiliity arising from the external enviroment.  Global economic crisis increased impact of risk factors in 

companie’s management and planning,  raiseduncertanity components and need for new management 

strategies. 

  Key words: risk, investment, innovation, economic waste, analyze, functions, project.. 
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ԿԱՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

 
Հոդվածում վերլուծվել են համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի տարիներին ՀՀ 

մակրոտնտեսական քաղաքականության առանձնահատկությունները, դրամավարկային, 

հարկաբյուջետային և ներդրումային քաղաքականությունների` կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և 

երկարաժամկետ հիմնական միջոցառումներն ու դրանց ազդեցությունը ՀՀ մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների վարքագծի վրաֈ  

Հիմնաբառեր.   մակրոտնտեսական քաղաքականություն, ճգնաժամ, պահանջարկ, առաջարկ,  

դրամավարկային և հարկաբյուջետային գործիքակազմ 
 

 

КАРЕН ГРИГОРЯН  

ОСОБЕННОСТИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РА  

 
В статье проанализированы особенности макроэкономической политики РА в годы мирового 

экономического кризиса, а также основные краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные меры 

денежно-кредитной, налоговой и инвестиционной политики РА и их влияния на поведение 

макроэкономических показателей РА.  

Ключевые слова: макроэкономическая политика, кризис, спрос, предложение, денежно-кредитная и 

инвестиционная политика. 
 

 

KAREN GRIGORYAN  

PECULIARITIES OF MACROECONOMIC POLICY OF RA  

 
The paper analyzes the peculiarities of the macroeconomic policy of the Republic of Armenia (RA) during the 

world economic crisis and the main short-term, medium-term and long-term measures of monetary, fiscal and 

investment policy of RA and  their influence on the behavior of macroeconomic indicators of RA. 

  Key words: macroeconomic policy, crisis, demand, supply, monetary and investment policy. 
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ՄԻՔԱՅԵԼ ԹԱՎԱԴՅԱՆ 

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆԸ 

ՆՊԱՍՏՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

 
Վերջին շրջանում որոշակի աշխուժություն է նկատվում տարածքային մրցունակության 

բարձրացման ոլորտներում: Մասնավորապես` տարածքային իշխանությունների ներկայացուցիչները 

ձգտում են իրենց տարածաշրջանները տնտեսապես գրավիչ դարձնել: Տարածքային մրցունակության 

ձևավորման մեխանիզմներին, ձևերին ու մեթոդներին նվիրված որոշ աշխատություններում  

նույնիսկ շրջանառության մեջ են դրվել նոր կատեգորիաներ: Այսպես` տարածքային 

մրցակցությանը զուգահեռ օգտագործվում է տարածքի մրցունակության իմունիտետ հասկացությունը, 

որի ներքո պետք է հասկանալ տարածքի` մրցակցային պայքարին, ներքին և արտաքին ռիսկերին 

դիմակայելու ունակությունները:  

 

Հիմնաբառեր.  ֆիզիկական կապիտալ, ենթակառուցվածքներ, կրթություն, մակրոտնտեսական կայունություն 

 

 

 

МИКАЕЛ ТАВАДЯН  

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

АРМЕНИИ  

 
В последные годы концепция конкурентoспособности просмaтривается как основная парадигма 

развития националной экономики. Благосостояние нации зависит от конкурентoспособности 

экономики, что основывается на увеличении и качественном улучшении продуктивности товаров и 

услуг. Вследствие этого, актуальным представляется изучение теоретико-методологических аспектов 

повышения конкурентоспособности в разработке экономической политики.  

Ключевые слова: физический капитал, инфраструктура, образование, макроэкономическая стабильность. 

 

MIKAYEL TAVADYAN   

THE FACTORS OF RAISING ECONOMY COMPETITIVENESS IN RA  

In recent years, the concept of competitiveness has emerged as a new paradigm in economic  

development.A nation’s prosperity depends on its competitiveness, which is based on the 

productivity with which it produces goods and services. An understanding of the 

foundations of competitiveness is fundamental to any national economic policy. 
  Key words: phisical capital, infrastructure, education, macroeconomic stability. 
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ԱՇՈՏ ԹԵՎԻԿՅԱՆ 

ԻՆՈՎԱՑԻԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Դիտարկվում են նորաստեղծական տնտեսության ձևավորման խնդիրները: Հիմնավորվում է 

պետության միջամտությունը ինովացիոն գործընթացներում: Այդ տեսակետից կարևորվում է 

արդյունաբերական քաղաքականությունը: Քննարկվում է ինովացիայի և արդյունաբերական 

քաղաքականության համատեղությունը: Այս դեպքում պահանջվում է նվազագույնի հասցնել 

ձախողման ռիսկերը: Կարևորվում է մասնավոր գործարարության և կառավարության արդյունավետ 

համագործակցությունը:  

 

Հիմնաբառեր. ինովացիա, մրցունակություն, արդյունաբերական քաղաքականություն, մասնավոր 

գործարարություն, միջազգային փորձ 
 

 

АШОТ ТЕВИКЯН 

ИННОВАЦИИ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 

 
Рассматриваются проблемы, связанные с формированием инновационной экономики. 

Обосновывается необходимость государственной поддержки в инновационном развитии. С этой точки 

зрения придается большое значение промышленной политике. Рассматриваются совместимость 

проводимой инновационной деятельности и промышленной политики. В этом случае, необходимо 

свести к минимуму провалы риска. Придается особое значение эффективному сотрудничеству частного 

бизнеса и правительства. 

Ключевые слова: инновация, конкуренция, промышленная политика, частный бизнес, международный опыт 

                                   

 

 

ASHOT TEVIKYAN 

INNOVATION AND INDUSTRIAL POLICY 

 
The problems associated with the formation of an innovative economy. The necessity of state support in the 

innovation development. From this point of view is highly valued industrial policy. Considered compatible 

pursued innovation and industrial policy. In this case, it is necessary to minimize the risk of failures. Attaches 

particular importance to the effective cooperation of private business and the government.  

  Key words:: innovation, competition, industrial policy, private business, international experience. 
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ԿԱՄՈ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Էլեկտրոնային տնտեսությունը միջավայր է, որը գոյություն ունի շնորհիվ թվային 

հեռահաղորդակցական ցանցերի, որտեղ սուբյեկտները կարող են իրականացնել ցանկացած 

տնտեսական գործունեություն:   

Որպես էլեկտրոնային տնտեսության կարևորագույն բաղկացուցիչ` Էլեկտրոնային 

կառավարումը էլեկտրոնային միջոցների կիրառմամբ կառավարության և քաղաքացու, 

կառավարության և բիզնեսի, ինչպես նաև կառավարության տարբեր մարմինների միջև 

փոխգործակցության ապահովումն է, որը կարող է նաև առաջ մղել տեղեկատվական հասարակության 

ձևավորման գործընթացը:  

Հիմնաբառեր. Էլեկտրոնային կառավարում, էլեկտրոնային փող, հեռահաղորդակցություն, ցանց, բիզնես, 

ապրանք, գիտելիք, տեխնոլոգիա 
 

 

 

КАМО ХАЧАТРЯН 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКИ В РА 

 
Электронная экономика - это среда, которая существует благодаря цифровым телекомуникационным 

сетям, где субъекты могут осуществить любую экономическую деятельность.  

Как важный компонент электронной экономики, электронное управление - это обеспечение 

взаимодействия между правительством и гражданином, правительством и бизнесом, а также между 

разными органами правительства, что также может продвинуть процесс формирования 

информационного общества.  

Ключевые слова: электронное управление, электронные деньги, сеть, бизнес, товар, знание, технология 

 

 

KAMO KHACHATRYAN 

THE PERSPECTIVES ՕF DEVELՕPMENT ՕF ELECTRՕNIC ECՕNՕMY IN RA 

 
The electrօnic ecօnօmy is an envirօnment which exists with the help of digital telecօmmunicatiօns օf 

netwօrks, where subjects can carry օut any ecօnօmic activities.  

As the impօrtant cօmpօnent օf electrօnic ecօnօmy, electrօnic management is maintenance օf  interactiօns 

between the Gօvernment and the citizen, the gօvernment and business, and alsօ between  

different authorities օf the Gօvernment, which can  advance prօcess օf fօrmatiօn օf an infօrmatiօn sօciety. 

   

Key words: electronic management, electronic money, web, business, product, knowledge, technology. 
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ԱՆԱՀԻՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ «ՆՈՐ 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ» ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 

 
Ձեռնարկությունների նորամուծական գործունեության արդյունավետությունը նորամուծական 

գործունեության և ազգային արտադրության ընդհանուր մրցունակության աջակցության պետական 

քաղաքականության ձևերի սահմանման վճռական գործոն է: Առաջնային նպատակը 

ձեռնարկությունների մրցունակության և նորամուծական գործունեության զարգացման փոխադարձ 

կապի մոդելի մշակումն ու իրացումն է` ժամանակակից տնտեսական և ինստիտուցիոնալ 

պայմաններում:  

Հիմնաբառեր. ապրանքի մրցունակություն, արտաքին տնտեսական քաղաքականություն, 

գիտատեխնիկական մրցակցություն, մրցակցության արդյունավետություն, նորամուծական կառավարում, 

նորամուծության  ռիսկ:   

 

 

АНАИТ ХАЧАТРЯН 

СУСАННА ОГАНЕСЯН 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАК  

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЙ ВОПРОС ФОРМИРАВАНИЯ «НОВОЙ ЭКОНОМИКИ»  

 
Эффективность инновационной деятельности предприятий, стала ключевым моментом для 

определения форм государственной политики поддержки инновационной деятельности и общей 

конкурентоспособности национального производства. Непосредственная цель разработать и реализовать 

модель взаимосвязей конкурентоспособности и инновационного развития предприятий в современных 

экономических и институциональных условиях.  

 

Ключевые слова: конкурентоспособность товара, внешняя экономическая политика, результативность 

конкуренции, инновационное управление, инновационный риск.  
 

 

ANAHIT KHACHATRYAN 

SUSANNA HOVHANNISYAN 

THE MODERNIZATION OF THE NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM AS A PRIORITY 

ISSUE IN THE FORMATION OF ,,NEW ECONOMY” 

 
The effectiveness of the innovative activity of enterprises has become the key point in defining the forms of 

state policy of innovative activity and support to the overall competitiveness of the national output. The 

primary objective is the development and implementation of a model of interrelation between competitiveness 

and innovative development of companies in the current economic and institutional conditions. 

  

 Key words: competitiveness of goods, foreign economic policy, effectiveness of competition, innovation policy, 

innovation risk 
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ՍՈՍ ԽԱՉԻԿՅԱՆ 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվում են բարեփոխումներ, որոնց նպատակն է 

միասնանալ բոլոնյան գործընթացին և արդիականացնել կրթության որակի ներքին կառավարման 

համակարգը: Այս համատեքստում կարևորվում է բարձրագույն կրթության դերը տնտեսական 

քաղաքականության մեջ,  քանի որ աղքատության և ժողովրդավարության ցուցանիշները, որոնք 

սերտորեն փոխկապված են տնտեսական քաղաքականության հետ, էականորեն պայմանավորված են 

նաև բարձրագույն կրթությամբ: Դա նշանակում է, որ բարձրագույն կրթական ռեսուրսների 

հանրայնացումը, որի արդյունքում հասարակության ավելի շատ անդամների հասանելի կլինեն այդ 

ոլորտի անընդհատ զարգացող ռեսուրսները, կհանդիսանա կարևոր գործընթաց աղքատության և 

ժողովրդավարության ցուցանիշների բարելավման համար: Ելնելով մեր հանրապետության 

առանձնահատկություններից՝ նպատակահարմար է այդ գործընթացն իրականացնել հետևյալ 

ուղղություններով` բարձրագույն կրթության զարգացում մարզերում, շարունակական կրթության և 

կարճաժամկետ վերապատրաստման դասընթացների համակարգերի ներդրում, բուհերի և 

համայնքների միջև կապի ամրապնդում:  

Հիմնաբառեր. բարձրագույն կրթություն, տնտեսական քաղաքականություն, աղքատություն, 

ժողովրդավարություն 
 

СОС ХАЧИКЯН 

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РА 
В сфере высшего образования РА осуществляются реформы с целью интеграции в Бо- 

лонский процесс и актуализации системы внутреннего управления качества  образования. В этом 

контексте в экономической политике особое значение приобретает роль высшего образования, так как 

показатели бедности и демократии, которые взаимосвязаны с экономической политикой, существенно 

обусловлены также  и высшим образованием. Это  означает, что обобществление высших 

образовательных ресурсов, в результате чего все большим членам общества будут доступны 

развивающиеся ресурсы данной сферы, будет важным процессом для улучшения показателей бедности и 

демократии.   

Исходя из особенностей нашей республики, целесообразно осуществлять этот процесс в 

следующих направлениях: развитие высшего образования в регионах, внедрение системы курсов 

непрерывного образования и краткосрочных переподготовок, укрепление связей между вузами и 

муниципалитетами. 

Ключевые слова: высшее образование, экономическая политика, бедность, демократия.  

SՕS KHACHIKYAN 

THE NECESSITY ՕF HIGHER EDUCATIՕN DEVELՕPMENT IN THE CՕNTEXT ՕF 

ECՕNՕMIC PՕLICY ՕF THE RA 
There are refօrms taking place in the higher educatiօn sphere օf the Republic օf Armenia, the aims օf which 

are the integratiօn in the Bօlօgna prօcesses and the mօdernizatiօn օf internal system management օf 

educatiօn quality. In this cօntext the rօle օf higher educatiօn in ecօnօmic pօlicy is very impօrtant, as the 

indicatօrs օf pօverty and demօcracy – which are deeply cօrrelated with ecօnօmic pօlicy – are cօrrelated with 

higher educatiօn as well. This means that the sօcializatiօn օf higher educatiօn resօurces – that is the 

develօping resօurces օf this sphere tօ make them available tօ a larger part օf the pօpulatiօn – wօuld becօme an 

essential prօcess fօr pօverty reductiօn and the develօpment օf demօcracy.  

Based օn the peculiarities օf օur republic, it is preferable tօ implement the afօrementiօned  

prօcess in fօllօwing ways: the develօpment օf regօn-based higher educatiօn, the investment in lifelօng 

learning and shօrt-term retraining cօurses, and strengthening the cօllabօratiօn between higher educatiօn 

institutiօns and municipalities. 

  Key words: high education, economic policy, powerty, democracy. 

ՍՈՍ ԽԱՉԻԿՅԱՆ -Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի 

մասնաճյուղ 
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ԾՈՎԻՆԱՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 

ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻՔ 

 
Ներկայացվել են տարբեր հայտնի մտածողների կարծիքներ այն մասին, որ 

նորամուծությունները հարստություն ստեղծելու նոր հնարավորություն են, և ձեռնարկությունները 

նորամուծության անմիջական գործարկողներն են: Քննարկվել են նորամուծությունների դերի և 

նորամուծական զարգացման մի քանի հիմնահարցեր: Մեջբերվել է այն հիմնավորումը, որ 

նորամուծությունը ձեռնարկատիրության գործիք է և տնտեսական զարգացման դինամիկայի նոր պահ: 

Եզրակացվել է, որ ՀՀ-ում նորամուծական ձեռնարկատիրության և  ձեռնարկությունների 

նորամուծական ներուժի ակտիվացումը կարող է դառնալ տնտեսական զարգացման գրավական:   

Հիմնաբառեր. նորամուծություն, ձեռնարկատիրություն, ձեռնարկություն, գիտատեխնիկական, տնտեսական, 

ռազմավարություն, նախագիծ: 
 

 

ЦОВИНАР КАРАПЕТЯН 

ИННОВАЦИЯ КАК ОРУДИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Представлены различные мнения выдающихся мыслителей о том, что инновации дают новые 

возможности создания богатства, и предприятия непосредственные пользователи инноваций. 

Обсуждены роль инноваций и ряд вопросов инновационного развития. Представлен тот аргумент, что 

инновации являются инструментом предпринимательства и новым аспектом динамики экономического 

развития. Заключено, что активизация потенциала инновационных предприятий и инновационного 

предпринимательства может стать залогом экономического развития.  

Ключевые слова: инновация, предпринимательство, предприятие, научно-технический, экономический, 

стратегия, проект 
 

 

TSOVINAR KARAPETYAN 

INNOVATION AS ENTREPRENEURIAL TOOL 

 
Many famous thinker’s comments have been presented stating that innovations give the opportunity to create 

wealth and the enterprises are the immediate users of those innovations. Several issues of the role and 

development of innovation have been discussed. Also, the article corroborates that innovation is an 

entrepreneurial tool and it assures a dynamics of economic development. A conclusion has been made that in 

the Replublic of Armenia the stimulation of innovational entrepreneurship and their innovational potenital can 

guarante the economic development of the country. 

  Key words: innovation of entrepreneurship. enterprise, scientific and technological, economic, strategy, project. 
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ՆԱՐԵԿ ԿԵՍՈՅԱՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 
ՀՆԱ աճը պայմանավորված է ֆիզիկական և մարդկային կապիտալով, ինչպես նաև 

տեխնիկական առաջընթացով, իսկ տեխնիկական առաջընթացի ապահովման կարևոր բաղադրիչներ 

են հայրենական ու փոխառու տեխնոլոգիաները և բնակչության եկամուտների բաշխումը: Ուստի 

ազգային տնտեսության նորարարական զարգացումը պայմանավորված է գիտական ներուժի 

ընդլայնմամբ, հետևապես՝ մարդկային կապիտալում ներդրումներով, որը Հայաստանի զարգացման  

արդի փուլում կապված է վիթխարի ծախսերի հետ: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ կարող 

ենք պնդել, որ տնտեսության արդիականացումը կարող է ապահովվել եկամուտների օպտիմալ 

բաշխմամբ և զարգացած երկրներից նորագույն տեխնոլոգիաների փոխառմամբ: Տնտեսության 

կառուցվածքային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ առավել արդյունավետ է ինովացիոն հոսքերի 

ուղղորդումը տնտեսության ավանդական լոկոմոտիվային ճյուղեր, որի դեպքում ՀՆԱ-ն կաճի 

առաջանցիկ տեմպերով:  

Հիմնաբառեր.   ինովացիա, մարդկային կապիտալ, ՀՆԱ աճի տեմպ, տեխնիկական առաջընթաց 

 

 

НАРЕК КЕСОЯН 

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ 

 
Рост ВВП связан с физическим и человеческим капиталом, а также техническим прогрессом, а 

основными компонентами технического прогресса являются отечественные и заимствованные 

технологии и распределение доходов населения. Следовательно, инновационное развитие национальной 

экономики зависит от расширения научного потенциала и,  следовательно, от инвестиции в 

человеческий капитал, что на данном этапе развития Армении подразумевает огромные затраты.  

Учитывая этот факт, можно сказать, что модернизация экономики может быть достигнута с помощью 

оптимального распределения доходов и заимствования инновационных технологий из развитых стран. 

Структурный анализ экономики показывает, что наиболее эффективным является направление 

инновационных потоков в традиционные локомотивные секторы экономики, в результате чего ВВП 

будет расти прогрессивными темпами. 

Ключевые слова инновация, человечекий капитал, ВВП, темп роста, технический прогресс 

 

NAREK KESOYAN 

THE ISSUES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF ARMENIA 

 
GDP growth depends on physical and human capital, as well as technical progress; and important components 

of technical progress insurance are national and borrowed technologies and distribution of population income. 

Therefore the innovative development of the national economy depends on the expansion of scientific 

potential, henceforth on the investments in human capital which demands huge expenses at the current 

development stage of Armenia. Taking into consideration this fact, we can claim that the modernization of the 

economy can be ensured by the optimal distribution of revenues and adoption of advanced technologies from 

developed  countries. The structural analysis of the economy  

shows that the most effective way is direction of innovative flows to traditional locomotive sectors of the 

economy in which GDP has a progressive growth. 

  Key words: innovation, human capital, GDP, rate of growth, technical progress. 

 

 

 

ՆԱՐԵԿ ԿԵՍՈՅԱՆ - Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 
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ՏԻԳՐԱՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ 

 
Հոդվածում ընդգծվում է ԼՂՀ մակրոտնտեսական կայունության ապահովման կարևորությունը և 

առաջարկվում խնդրի լուծման նոր մոտեցում (գաղափար), որի ընդունման դեպքում կապահովվի 

պետբյուջեի եկամտային մասի լրացուցիչ հոսք և գործարար միջավայրի բարելավում:  

 

Հիմնաբառեր.   մակրոտնտեսական կայունություն, նոր մոտեցում, գաղափարի ընդունում, ֆինանսական 

միջոցներ, խիստ սահմանափակ, ստվերային տնտեսություն 

 

 

 

ТИГРАН АКОПЯН 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В НКР 

 
 В статье подчѐркивается важность обеспечения макроэкономической стабильности НКР и предлагается 

новый подход (идея) решения задачи, в случае принятия которого обеспечится дополнительный поток 

доходной части госбюджета и улучшение бизнес среды.   

Ключевые слова: макроэкономическая стабильность, новый подход, финансовые средства, строго 

ограниченный, теневая экономика.  

 

 

 

TIGRAN HAKOBYAN 

ENSURING MACROECONOMIC STABILITY IN THE NKR 

 
 The article notes the importance of ensuring the macroeconomic stability of the NKR and the new 

approach (the idea) for the solution is offered, which, if adopted would provide an additional stream 

of income part of the state budget and improving the business environment. 

   

Key words: macroeconomic stability, new posution, financial means, restricted, shadow economy. 
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ՆԱՐԵԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Հայաստանում տարածաշրջանային և այլ ծրագրերի մշակման ու իրացման գործողության 

պլանային համակարգի անկատար լինելն էականորեն նվազեցնում է բնօգտագործման արդյունքները, 

ինչը բացատրվում է նոր տնտեսական պայմաններին դրանց  համապատասխանեցման 

մեթոդաբանության անկատարությամբ և բյուջետային միջոցների բաժանման հիմնախնդրով: 
Հիմնաբառեր.  բնական ռեսուրս, բնօգտագործում, էկոլոգիական աուդիտ, էկոլոգիական փորձաքննություն, 

կայուն զարգացում, էկոլոգիական ֆոնդ, էկոլոգիական հարկ, մոնիթորինգ (մշտադիտարկում): 
 

 

 

НАРЕК АРУТЮНЯН 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА АРМЕНИИ 

 
Несовершенная система разработки и реализации региональных и других программ и планов 

действий по природопользованию Армении сушественно снижает их результативность. Это объясняется 

несовершенством методологии их разработки применительно к новым экономическим условиям и 

проблемами выделения бюджетных средств.  

Ключевые слова: природный ресурс, экология, экологический аудит, экологическая экспертиза, стабильное 

развитие, экологический фонд, мониторинг.  
 

 

 

NAREK HARUTYUNYAN 

THE PARTICULARITY ՕF USAGE THE NATURAL PՕTENTIAL ՕF ARMENIA 

 
In the Armenia the prօcessing and realizing օf planning system օf regiօnal and օther prօgrams is incօmplete. 

That significantly reduces the results օf nature management. The prօblem mentiօned abօve can be explained 

by bօth the imperfectness օf methօdօlօgy օf cօrrespօnding օf that results and by the prօblem օf budget funds 

distributiօn. 

  Key words: natural resources, ecology, ecologic audit, ecologic examination, stabil development, ecologic 

fund,  
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ԳՐԻԳՈՐ ՆԱԶԱՐՅԱՆ 

ԴԱՎԻԹ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ 
Ժամանակակից համաշխարհային տնտեսությունը կրում է խորքային փոփոխություններ, ընդ 

որում, եթե 1970-ական թթ. մրցակցությունն առանձին տարածաշրջաններում և երկրներում 

առանձնապես չէր արտահայտվում, ապա այսօր դրա աճն ու զարգացումը դուրս են եկել «ազգային 

սահմաններից», և ազգային տնտեսության մրցունակության խնդրի թերագնահատումը կարող է «թանկ 

նստել» ցանկացած երկրի կամ ընկերության վրա:  

Սակայն գլոբալացումը և մրցակցության զարգացումը ստեղծում են ոչ միայն խնդիրներ, այլ նաև 

հնարավորություններ ապրանքարտադրողների համար:  

Իր համալիրության և բազմակողմանիության շնորհիվ՝ մրցունակության ցուցանիշն այն 

եզակիներից է, որը հնարավորություն է տալիս գնահատելու երկրի զարգացման հեռանկարները, որն, 

անշուշտ, կարևոր է կանխատեսումներ կատարելու և ազգային ռազմավարությունը մշակելու համար: 

Մրցունակության այս առանձնահատկությունը ցուցանիշը դարձնում է առավել հետաքրքիր և թույլ է 

տալիս շարունակել մեթոդաբանության կատարելագործման աշխատանքները:  

Հիմնաբառեր.  միջազգային մրցունակություն, մրցակցություն, մեթոդաբանություն, հենասյուներ, վարկանիշ, 

համաթիվ:   
ГРИГОР НАЗАРЯН 

ДАВИД АХВЕРДЯН 

ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
В современной мировой экономике происходят глубокие изменения, при этом, если в 1970-ые гг. 

конкуренция не особенно выражалась в отдельных регионах и странах, то сегодня рост и развитие 

конкуренции вышли из „национальных границ“ и недооценка проблемы конкурентоспособности 

национальной экономики может „дорого стоить“ для любого государства или компании. Однако, 

глобализация и развитие конкуренции создают не только проблемы, но и возможности для 

товаропроизводителей. Благодаря своей комплексности и разносторонности, показатель 

конкурентоспособности является одним из тех немногочисленных показателей, который может оценить 

перспективы развития страны, что, в свою очередь, очень важно для прогнозирования и разработки 

национальной стратегии. Данная особенность показателя делает конкурентоспособность более 

интересной и позволяет продолжить работы по совершенствованию методологии.  

Ключевые слова: международная конкурентоспособность, конкуренция, совершенствовании методологии, 

рейтинг,  
GRIGOR NAZARYAN 

DAVID HAKHVERDYAN 

MAIN CHARACTERISTICS AND CONCEPTION OF INTERNATIONAL COMPETITIVENESS 
Deep changes take place in modern world economy, however if in 1970’s the competition was not particularly 

expressed in separate regions and countries, then nowadays the growth and development of competition came 

out of “national borders” and the  underevaluation of issues of competitiveness of national economy can have “a 

high cost” for every state or company.  

Globalization and development of competition creates not only problems, but also opportunities for 

manufacturers.  

Thanks to its complexity and multifacet nature, the indicator of competitiveness is one of those few indicators, 

which can evaluate the perspectives of development the country, which, in its turn, is very important for the 

forecast and elaboration of national strategy.  

The given characteristics of the indicator make the competitiveness more interesting and allows us continue 

our works in the process of methodology improvement.   

  Key words: international competition, competition, development of methodology, rayting. 

ԳՐԻԳՈՐ ՆԱԶԱՐՅԱՆ -Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  
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ԿԱՐԵՆ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 

ԼՂՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսությունների ձևավորված կառուցվածքի և զարգացման միտումների 

վերլուծության հիման վրա որակական գնահատման է ենթարկվել ԼՂՀ տնտեսության մրցունակության  

մակարդակըֈ ԼՂՀ տնտեսության մրցակցային առավելությունները դրսևորվում են 

գյուղատնտեսության, էներգետիկայի, զբոսաշրջության և առաջատար տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտներում, որոնց առաջընթացի համար անհրաժեշտ է ամբողջությամբ 

օգտագործել գիտելիքների ցանցային, արժեքային և էթնիկական առավելություններըֈ  

Հիմնաբառեր.   մրցունակ տնտեսություն, գերակա ճյուղեր, մրցակցային առավելություններ, գիտելիքի 

տնտեսություն 
 

 

КАРЕН НЕРСИСЯН 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКОНОМИКИ НКР 

 
На основе сформированной структуры экономики РА и НКР подлежит оценке уровень  

конкурентности экономики республики НКР. Конкурентные преимущества экономики НКР 

проявляются в сельскохозяйственной, энергетической, туристической и передовых технологических 

сферах, для дальнейшего развития которых необходимо полностью использовать сетевые, стоимостные, 

экономические преимущества и преимущества в сфере знаний.  

 Для решения указанных проблем необходимо  активизировать взаимосотрудничество с 

соответствующими структурами РА, как в вопросах учебных и научных проблем, так и в уточнении и 

координации направлений имеющих человеческие и финансовые ресурсы.  

Ключевые слова конкурентоспособная экономика, конкурентные преимущества, 

экономика знаний.  

 

 

 

KAREN NERSISYAN 

THE COMPETITIVE PREFERENCER OF ECONOMY OF NKR 

 
The cօmpetitiօn level օf NKR’s ecօnօmy can be  estimated օn the basis օf analysis օf the  

established and develօped ecօnօmic structure օf the Republic օf Armenia and NKR.  

Cօmpetitive advantages օf the NKR’s ecօnօmy are revealed in agricultural, energetic, tօurist and advanced 

infօrmative technօlօgy’s spheres fօr the further develօpment օf which it is necessary tօ use netwօrk and 

ethnic advantages.  

Tօ  sօlve  the  abօve  stated  prօblems  it  is  necessary tօ activate the cօօperatiօn between the apprօpriate 

structures օf the Republic օf Armenia and Armenian all օver the wօrld in the educatiօnal and structural 

prօgrammes as well as in the cօօrdinatiօn օf human and financial resօurces. 

  Key words: competitive economy, competitive advantages, knowledge economy. 
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ԳԱԳԻԿ ՉԱՏԻՆՅԱՆ 

ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳԻ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՌԻՍԿԵՐԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 
Առևտրական ֆիրմաների գործունեության ընդլայնման և զարգացման ուղիների մեջ 

կարևորվում է ֆրանչայզինգը: Վերջինս հնարավորություն է տալիս կարճ ժամանակահատվածում, 

առանց մեծ ներդրումների զարգացնելու սեփական ցանցը, նվազագույն ծախսերով և ռիսկերով 

ընդլայնելու առևտրական գործունեությունը: Ֆրանչայզինգը որպես ձեռնարկատիրական համակարգ 

ունի իր առավելությունները և ռիսկերը: Ֆրանչայզինգի համակարգում առկա ռիսկերի բացահայտումը  

և ուսումնասիրությունը հնարավորություն են տալիս կառավարելու և նվազեցնելու դրանք:  

Հիմնաբառեր.  ֆրանչայզինգ, ֆրանչայզեր, ֆրանչայզի, ֆրանշիզա, համաձայնագիր, ռոյալթի, ֆրանչայզինգային 

ռիսկ: 
 

 

ГАГИК ЧАТИНЯН 

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНЧАЙЗИНГА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 
В расширении и развитии деятельности торгових фирм важное значение приобретает 

франчайзинг, который дает  возможность в короткий срок без значительних инвестиций развивать 

собственную сеть, минимальними затратами и рисками расширять масштабы торговой деятельности. 

Франчайзинг, как предпринимательская система отношений, имеет особенности и риски.  

Исследование и выявление наличных рынков в системе франчайзинга дает возможность управлять 

ими и минимизировать их влияние.  

Ключевые слова франчайзинг, франчайзер, франшиза, соглашение, роялти, франчайзинговый риск.  

 

 

GAGIK CHATINYAN 

THE ADVANTAGES ՕF FRANCHISING AND THE RISK MANAGEMENT 

 
Franchising is very impօrtant fօr expanding and  develօping new ways in the sphere օf trading activity. During 

a shօrt periօd օf time it gives  օppօrtunities tօ develօp yօur օwn chain withօut big investments and with 

minimum expenditures and risks help tօ expand the measures օf cօmmercial activity. Franchising as an 

enterprise system has its advantages and risks. By revealing and explօring present risks we have օppօrtunity tօ 

cօnduct and minimize them in the system օf Franchising.   

  Key words: franchise, franchiser, agreement, royalty, risk of franchise. 
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ԱՐՄԵՆ ՔԹՈՅԱՆ 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՆՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ ԵՎ 

ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Հոդվածում իրականացվել է ՀՀ-ում տարածքային զարգացման անհամաչափության մակարդակի 

և միտումների գնահատում: Այդ նպատակով կառուցվել և հաշվարկվել է տարածքային 

տնտեսությունների զարգացման մակարդակի ընդհանրական համաթիվ, որի արժեքների նկատմամբ 

կիրառելով Ջինիի բանաձևը` ստացվել են ՀՀ տարածքային զարգացման անհամաչափության 

գնահատականներ: Հաշվարկներն ընդգրկում են 2001-2010 թթ. ժամանակահատվածը:  

 

Հիմնաբառեր.   տարածքային զարգացում, անհամաչափություն, համախառն արդյունք, ցուցանիշ, 

համաթիվ 
 

 

AРМЕН КТОЯН 

УРОВЕНЬ И ТЕНДЕНЦИИ ДИСПРОПОРЦИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В РА 

 
В статье осуществлена оценка уровня и тенденций диспропорций регионального развития в РА. С 

этой целью построен обобщенный индекс  уровня развития региональных экономик, на основе его 

оценок и с применением формулы  коеффициента Джини получены оценки диспропорций 

регионального развития в РА. Расчеты осуществлены для периода 2001-2010 гг.  

Ключевые слова территориальное развитие, диспропорция, показатель, обобщенный индекс. 

 

 

 

ARMEN KTOYAN 

LEVEL AND TENDENCIES OF REGIONAL DEVELOPMENT DISPROPORTIONS IN RA 

 
In article the assessment of level and tendencies of regional development disproportions in RA is carried out. 

For this purpose the generalized index of regional economy development level is constructed, on the basis of its 

estimates and with application of Gini coefficient’s formula assessments of disproportions of regional 

development in RA are received. Calculations are carried out for the period from 2001 to 2010. 

  Key words: territorial development. disproportion, indicator, total index. 
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ՎԱՐԴԱՆ ՎԼԱՍՅԱՆ 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Հոդվածը նվիրված է ՀՀ-ում էլեկտրոնային գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների 

ուսումնասիրությանըֈ Վերջին տասնամյակները բնութագրվում են տեղեկատվական և 

հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի բուռն զարգացմամբ, որի արդյունքները 

ներթափանցել են հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներ, այդ թվում՝ տնտեսական 

հարաբերությունների համակարգֈ Համակարգչային տեխնիկայի անընդհատ զարգացումն ու 

ցանցային տեխնոլոգիա- 

ների կատարելագործումը հիմք հանդիսացան էլեկտրոնային գործարարության ձևավորման և 

զարգացման համարֈ   

Հիմնաբառեր.   էլեկտրոնային բիզնես (գործարարություն),էլեկտրոնային առևտուր, ցանցային 

տնտեսություն, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաներ, թվային ստորագրություն, 

համացանց 
 

 

 

ВАРДАН ВЛАСЯН   

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В РА  

 
Данная статья посвящена проблемам развития электронного бизнеса в РА. Последние десятилетия 

характеризуются нарастающими темпами научно-технического прогресса, проникающего во все сферы 

человеческой жизни, в том числе и в экономику. Наращивание производительности компьютерных 

систем и совершенствование сетевых технологий привели к формированию нового вида экономической 

деятельности - электронного бизнеса, как особой формы бизнеса, реализующейся в значительной 

степени посредством внедрения информационных технологий в процессы производства, продажи и 

распределения товаров и услуг.  

Ключевые слова электроный бизнес, электронная торговля, сетевая экономика, информационные технологии, 

цифровая подпись, сеть.  
 

 

VARDAN VLASYAN   

THE PRՕBLEMS ՕF FORMATION ELECTRONIC BUSINESS IN RA  

 
The article is devօted tօ the prօblems օf develօpment e-business in RA. The last decade characterized by 

increasing temps օf develօpment in infօrmatiօn and cօmmunicatiօn technօlօgy sectօr. The results օf thօse 

develօpments penetrate all sectօrs օf օur life including ecօnօmy. Ebusiness as a new fօrm օf business became 

as a result օf grօwing prօductivity օf infօrmatiօn and cօmmunicatiօn technօlօgies’ and perfecting netwօrk 

capacities. E-business cօnstitutes the narrօwer definitiօn օf buying, selling, transferring օr exchange օf 

prօducts and services, between businesses, grօups and/օr individuals using the internet, and օther netwօrks. It 

is an essential activity օf business tօday. 

  Key words: electronic business, electronic trade, network economics, web. 
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Հոդվածում մարզային կտրվածքով ուսումնասիրվել են 2006 և 2010 թվականներին մեկ  

բնակչի հաշվով մանրածախ ապրանքաշրջանառության դինամիկան (փաստացի և համադրելի 

գներով) և մանրածախ ապրանքաշրջանառության  (համադրելի գներով) հարաբերական հավելաճը՝ 

ըստ գործոնների: Ներկայացվել են ապրանքաշրջանառության տարածքային անհամաչափ 

զարգացումը պայմանավորող գործոնները: 

Հիմնաբառեր. ապրանքային շուկա, առևտրի ցանց, ապրանքաշրջանառություն, տարածքային 

բաշխվածություն, գործոններ 

 

 

 

РУЗАННА ГЕВОРГЯН 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ТОВАРНОГО РЫНКА 

 
В статье проводится анализ динамики розничного товарооборота на душу населения (в  

фактических и сопоставимых ценах) и относительного прироста розничного товарооборота (в 

сопоставимых ценах) по факторам за 2006 и 2010 годы. Представлены факторы, обусловливающие 

неравномерное развитие товарооборота в территориальном разрезе.   

Ключевые слова: товарный рынок, торговая сеть, товарооборот, территориальное распределение, факторы. 

 

 

 

 

 

RUZANNA GEVORGYAN 

A STATISTICAL STUDY OF THE TERRITORIAL CHARACTERISTICS 

OF THE COMMODITY MARKET 

 

 
The article analyzes the dynamics of retail sales per capita (at current prices and comparable prices) and the 

relative increase in retail trade (  in comparable prices) by factors of 2006 and 2010. Presents the factors that 

contribute to the uneven development of trade in the territorial aspect.   

   

Key words: goods market, distribution network, commodity circulation, territorial distribution, factors. 
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ՀՌԻՓՍԻՄԵ ԱԶԻԶՅԱՆ 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
Զբոսաշրջության արդյունաբերությունը հանրապետության դինամիկ զարգացող ճյուղերից է:  

Համաշխարհային շուկայում այն մրցունակ դարձնելու համար պետք է բարձրացնել 

սպասարկման որակը, բարելավել ճանապարհաշինությունը, ստեղծել զբոսաշրջային նոր երթուղիներ, 

զարգացնել էկոտուրիզմը, հաղթահարել աղքատությունն ու թանկությունը: Այս ոլորտի 

հասարակական ծրագրերի վերահսկման համար հարկ է ստեղծել մեկ միասնական պետական 

մարմին:  

Հիմնաբառեր. մրցունակություն, սերտիֆիկացում, ծառայություններ, բրենդ, հյուրանոց, ճանապարհ, 

էկոտուրիզմ, որակ 
 

 

 

РИПСИМЕ АЗИЗЯН 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РА 

 
Индустрия туризма одна из самых динамично развиваюшихся отраслей экономики в 

республике. Для достижения конкурентоспособности на всемирном рынке нужно поднять 

уровень обслуживания, улучшить дорожное строительство, создать новые туристические пути, 

развивать экотуризм, преодолеть нищиту и дороговизну, создать единый государственный 

орган для контролирования общественных программ в этой сфере.  

Ключевые слова конкурентоспособность, сертификация, услуги, бренд, гостиница, туристические пути, 

экотуризм, качество.  
 

 

HRIPSIME AZIZYAN 

THE PROBLEMS OF DEVELOPING TOURISM IN RA 

 
Industry of tourism is one of the most dynamicly developing branches in the republic.We need to raise the 

level of service, make better the road  construction, create new travel paths, develop ecotourism, overcome 

poverty and high costs, create one state authority, controlling the programs in this area, thus, to make tourism 

more competitive in the world market.   

   

Key words: competitiveness, certification, services, brand, hotel, touristic directions, ecotourism, quality. 
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ԱՆՆԱ ՓԱԽԼՅԱՆ 

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՎԱԿԱՆ 

 
Գլոբալացման պայմաններում էական նշանակություն է տրվում տրանսպորտային 

ենթակառուցվածքների զարգացմանը՝ որպես ազգային տնտեսության մրցունակության գրավական:   

Ոչ բավարար և ցածրորակ տրանսպորտային ենթակառուցվածքները զսպում են տնտեսական 

ակտիվությունը և զգալիորեն նվազեցնում կյանքի որակը: Մինչդեռ ենթակառուցվածքային 

ծառայություններում կատարվող ներդրումները կարող են խթանել աճը` նվազեցնելով գործառնական 

ծախսերը և խթանելով միջսահմանային առևտրային հոսքերը: 

 

 Հիմնաբառեր.   տրանսպորտային ենթակառուցվածք, լոգիստիկ ծախսեր 

 

 

 

АННА ПАХЛЯН 

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – ЗАЛОГ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В условиях глобализации существенное значение придается транспортной инфраструктуре, 

которая часто рассматривается  в качестве залога конкурентоспособности национальной экономики. 

Недостаточность и низкое качество транспортной инфраструктуры сдерживают экономическую 

активность и значительно снижают качество жизни. В то время как инвестиции в инфраструктурных 

услугах могут способствовать росту, снижая эксплуатационные расходы и стимулируя трансграничние 

торговые потоки.  

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, логистические расходы. 

 

 

 

ANNA PAKHLYAN 

TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT - PLEDGE FOR 

COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY 

 
In the context of globalization considerable importance is attached to the transport infrastructure, which is 

often seen as a pledge for national economic competitiveness. Insufficient and poor quality of transport 

infrastructure constrain the economic activity and  significantly reduce the quality of life. While investment in 

infrastructure services can promote the growth, reducing operating costs and encouraging cross-border trade 

flows. 

  Key words: transport infrastructure, logistic expenses. 
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ԶԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՀՀ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 

 
ՀՀ ներդրումային միջավայրի ամփոփ վերլուծությունը և գնահատականները վկայում են այն 

մասին, որ օտարերկրյա ներդրումներն ուղղվում են ենթակառուցվածքային ոլորտ և արդյունահանող 

արդյունաբերության ճյուղեր: Եթե առաջինի դեպքում օտարերկրյա ներդրումների դրական 

ազդեցությունը ակնհայտ է (որը ամենից առաջ գայթակղիչ է արագ հատույցի առումով), ապա 

հանքահումքային ոլորտի ներդրումները չեն հանգեցնում ավելացված արժեքի մեծացմանը և, որ 

ամենավտանգավորն է, երկիրը կախման մեջ են գցում նման ռեսուրսների համաշխարհային գներից:  

Երկիրը միջազգային ֆինանսաարժութային կազմակերպությունների վարկի ծանր բեռից 

«ազատվելու նկատառումով» ռեսուրսներն օգտագործում է ոչ արդյունավետ, ինչը տարեցտարի 

ավելացնում է արտաքին պարտքը: Համաշխարհային ներկա ճգնաժամի պայմաններում էլ ավելի է 

բարդանում արտաքին պարտքի սպասարկումը:  

Հիմնաբառեր. վարկ, ներդրումային միջավայր, օտարերկրյա ներդրումներ, արդյունահանող արդյունա-

բերություն, հեռահաղորդակցություն 
 

 

 

ЗАРИНЕ АРУТЮНЯН 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ РА 

 
Анализ и оценки инвестиционной среды РА  говорят о том, что иностранные инвестиции в 

основном направлены в сферы инфраструктур и  добывающей промышленности. Если в первом случае 

положительное влияние иностранных инвестиций очевидно, то в сфере добывающей промышленности 

инвестиции не влекут за собой  увеличение дополнительной стоимости и, что самое опасное, ставят 

государство в зависимость от международных цен на соответствующие ресурсы.  

Ключевые слова: кредит, инвестиционная среда, иностранные инвестиции, добывающая промышленность, 

телекоммуникация.  
 

 

 

ZARINE HARUTYUNYAN 

ANALYZE AND ASSESSMENT OF INVESTMENT ENVIRONMENT OF RA 

 
Analyze and estimates of the RA investment environment say the analysis that foreign investments are 

generally sent to spheres of infrastructures and a mining industry. If in the first case positiv influence of foreign 

investments obviously, in the sphere of a mining industry of an investment don't involve increase in additional 

cost at that the most dangerous, put the state in dependence on the international prices of appropriate 

resources. 

  

 Key words: credit, investment environment, foreign envestments, extractive industry, telecommunication. 
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ՍՈՆԱ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

 
Նորանկախ երկրների հատկապես խոշոր արդյունաբերական կազմակերպություններում, 

ճյուղային կտրվածքով, հակաճգնաժամային կառավարման համակարգերի ներդրումը ակնհայտորեն 

կնպաստի տնտեսական ներուժի պահպանմանն ու զարգացմանը: Նման համակարգերը, ինչպես նաև 

ֆինանսական վիճակի կայունացմանն ուղղված միջոցառումների համալիրը կդառնան այն 

նախադրյալները, որոնք կբացառեն մեծաթիվ լուծարման դեպքերը:  

Հիմնաբառեր. ճգնաժամ, ռազմավարություն, հակաճգնաժամային կառավարում, կազմակերպություն, 

կանխարգելում, ինդեքս,  կայունություն, բիզնես 
 

 

 

СОНА ОВСЕПЯН 

О ПРОБЛЕМЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Отраслевое устройство недавно независимых государств систем кризисного управления, особенно 

в крупных индустриальных организациях, способствовало бы сохранению и развитию экономического 

потенциала страны. Эти виды систем, так же как стабильность финансового состояния комплекса будут 

на заднем плане, который исключит большое количество случаев ликвидации.  

Ключевые слова: кризис, стратегия, антикризисное управление, организация, индекс, стабильность, бизнес. 

 

 

 

SONA HOVSEPYAN 

ISSUE OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS 

 
Sectoral breakdown of the newly independent states of crisis management systems, especially in large industrial 

organizations, would promote the preservation and development of the country's economic potential. These 

kinds of systems, as well as the stability of the financial condition of the complex will be in the background, 

which will exclude a large number of dissolution cases. 

  Key words: crisis, strategy, anti-crisis management, organization, index, stability, business. 
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ԹԱՄԱՐ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ԱՐԴԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

 
Հոդվածում քննարկվում է երկրների, որպես համաշխարհային տնտեսության սուբյեկտների, 

ազգային տնտեսական անվտանգության ապահովման հարցերը գոբալացման պայմաններում:   

Հիմնաբառեր. համաշխարհային տնտեսություն, գլոբալացում, ազգային տնտեսական անվտանգություն, 

ազգային արժեքներ, տնտեսության բացություն   
 

 

 

 

 

ТАМАР МАРГАРЯН 

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением национальной экономической безопасности 

государств, как основных субъектов мирового хозяйства в условиях глобализации экономики. 

Национальная экономическая безопасность не только не утратила свою актуальность в современных 

условиях, но ее значение постоянно возрастает в связи с обострением противоречий и кризисных 

явлений в современной мировой экономике.  

 

Ключевые слова: мировая экономика, глобализация, национальная экономическая безопасность, 

национальные ценности, открытость экономики 
 

 

 

 

TAMAR MARGARYAN 

PROBLEMS OF NATIONAL ECONOMIC SECURITY IN TODAY'S WORLD ECONOMY 

 
This article discusses issues related to national economic security of both the main actors of the world 

economy in a globalized economy. National economic security, not only has not lost its relevance in 

modern terms, but its importance is increasing in connection aggravation of contradictions and crisis 

phenomena in today's global economy. 
  Key words: International economy, globalization, national economic security, national values, opened economy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԹԱՄԱՐ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ  - Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 



 38 

ՏԱՐՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

ՏԻՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆ 

ՔԱՂԱՔԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Վերջին տարիներին ՀՀ-ում կատարված օրենսդրական փոփոխություններն ուղղված են եղել 

տեղական ինքնակառավարման համակարգի կատարելագործմանը, ժողովրդավարացմանը, 

օրենսդրությունը «Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիայի» սկզբունքներին 

համապատասխանեցնելուն: Նման փոփոխություն էր նաև մայրաքաղաքին համայնքի կարգավիճակ  

տալը: Երևանի զարգացման համար կարևոր նշանակություն է ունեցել սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման քառամյա ծրագրի իրականացումը:  

 

Հիմնաբառեր.   տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, կառավարման բարեփոխումներ, 

Երևան քաղաք, սոցիալ-տնտեսական զարգացում 
 

 

 

 

ТАРОН МАРГАРЯН 

АНАЛИЗ РЕФОРМЫ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ГЛАВНЫХ 

ПРИОРИТЕТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

ЕРЕВАНА 

 
Законодательные изменения в РА в последние годы были направлены на совершенствование 

системы местного самоуправления, демократизацию, приведение в соответствие законодательства 

принципам Европейской хартии местного самоуправления. Одним из таких изменений  явилось 

присвоение столице Еревану статуса общины. Для развития Еревана важное значение имело также 

утверждение и осуществление четырехлетней программы социально-экономического развития города.  

 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, управленческие реформы, горог Ереван, социально-

экономическое развитие.  
 

 

TARՕN MARGARYAN 

ANALYSIS ՕF THE REFՕRMS ՕF LՕCAL GՕVERNMENT AND THE MAIN PRIՕRITIES 

ՕF SՕCIՕ-ECՕNՕMIC DEVELՕPMENT ՕF THE CITY ՕF YEREVAN 

 
In recent years, legislative changes in the RA  had gօals tօ imprօve the system օf lօcal selfgօvernment and 

demօcracy, tօ apply the principles օf the Eurօpean Charter օf Lօcal Self-Gօvernment. Օne օf the last 

impօrtant changes is the new status օf the capital city օf Yerevan - the cօmmunity. Impօrtant rօle in the 

develօpment օf Yerevan plays apprօval and implementatiօn օf the fօur-year prօgram օf sօcial and ecօnօmic 

develօpment օf the city. 

  

 Key words: local government agencies, management reforms, city yerevan, social-economic development 
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ՄԱՐԻԱՆԱ ՔՈՉԱՐՅԱՆ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՈՐԾՈՆ 
Ժամանակակից պայմաններում տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հասարակական 

արտադրության զարգացման կարևոր գործոն են: Վճռորոշ է ՏՏ դերը հասարակության մտավոր 

մակարդակի բարձրացման, կրթության և մշակույթի զարգացման համար: Կարևորվում է ՏՏ 

արդյունաբերության զարգացումը ոչ միայն որպես առանձին ոլորտ, այլև տնտեսության ընդհանուր 

առաջընթացի, արտադրողականության բարձրացման և համաշխարհային տնտեսության մեջ 

մրցունակություն ապահովելու հիմնական գործոն:  

Բնագավառի զարգացման և կատարելագործման ուղի կարող է լինել ինչպես միջազգային խոշոր 

ՏՏ ընկերությունների մեծածավալ ծրագրերում ներգրավվելը, այնպես էլ տեղեկատվական 

հասարակության ձևավորման միջոցով ՏՏ ներքին առաջարկի զարգացումն ու պահանջարկի 

խթանումը:  

Հիմնաբառեր. տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, տեղեկատվական ասարակություն, հայեցակարգ, ՏՏ ոլորտ 

 

 

МАРИАНА КОЧАРЯН 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА 
На данном этапе человечество вступило в эпоху, которая получила название «постиндустриальная» 

или «информационная», так как характиризуется массовым проникновением информационной 

технологии во все сферы общественной жизни.   

ИТ играют решающую роль в повышении интеллектуального уровня общества, развитии 

образования и культуры, так как дают возможность получения информации «сейчас и везде».  

Индустрия развития ИТ и становление информационного общества являются важным стимулом 

повышения конкурентноспособности и производительности экономики развитых стран мира, развития 

инновационных и научно-образовательных систем, что и приводит к распространению высоких 

технологий.  

Ключевые слова информационные технологии, информационное общество, сфера ИТ. 

 

 

 

MARIANA KOCHARYAN 

INFORMATION TECHNOLOGIES AS IMPORTANT FACTOR OF PUBLIC 

DEVELOPMENT 

 
In present period our society entered to the new area with the special name as «postindustrial» or «informative», 

because for this moment information  technologies entered in all spheres of the public life. IT-s has an 

important roe in development of intellectual level of society, science and culture, because it`s getting possible 

to receive information anytime and anywhere. The development of industry and informative society is too 

important for further developing competition between countries. Also it`s playing  general role for developing 

the innovation and education systems for future enlarging of high technologies.   

  Key words: information technologies, information society, sphere of IT. 
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ԹԵՀՄԻՆԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 

ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 
Գործարար ակտիվության ցուցանիշները բնութագրում են ընթացիկ հիմնական արտադրական 

գործունեության արդյունքները և արդյունավետությունը: Գործարար ակտիվությունը, որպես 

ֆինանսական դրության կարևոր բաղադրիչ, էական նշանակություն է ստացել համեմատական 

վերլուծությունների ընթացքում: Սույն հոդվածի շրջանակներում ներկայացվել են գործարար 

ակտիվությունը բնութագրող ցուցանիշները և հստակեցվել դրանց հաշվարկման մեթոդաբանական 

հիմքերը: Կազմակերպությունների ֆինանսական կառավարման գործընթացում գործարար 

ակտիվությունը կարևոր բաղադրիչ է, ուստի կարծում ենք՝ կայունացման ծրագրեր մշակելիս 

գործարար ակտիվության առաջարկվող ցուցանիշները գործնականում կարող են օգտագործվել 

համակարգային գնահատումներ կատարելու նպատակով:  

Հիմնաբառեր.  հիմնական միջոցներ, շրջանառու ակտիվներ, դեբիտորական պարտքեր, կրեդիտորական 

պարտքեր 
 

 

 

 

ТЕРМИНЕ СТЕПАНЯН 

ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 
Показатели деловой активности характеризуют результаты и эффективность текущей основной 

производственной деятельности. Деловая активность, как важная составляющяя финансового 

положения, получила существенное значение в  сравнительних анализах. В рамках данной статьи нами 

были представлены показатели, характеризующие деловую активность и уточнены методологические 

основы их расчета. В процессе финансового управления организаций деловая активность важная 

составляющая, поэтому считаем, что при разработке стабилизационных программ  

предложенные в данной статье показатели деловой активности на  практике могут быть 

использованы при проведении системных оценок.  

Ключевые слова основные средства, деловая активность, дебиторские сзадолженности, кредиторская 

задолженность. 
 

 

 

TEHMINE STEPANYAN 

ISSUES OF ASSESSMENT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

 
Entrepreneurial activity indicators characterize the outcome and efficiency of current main 

entrepreneurial activities. As an important index of financial position, entrepreneurial activity has a significant 

role in comparative analysis. The characterizing indexes of entrepreneurial activity have been presented and 

the methodological bases of its calculation have been specified in the following article.  

Entrepreneurial activity is an important component  of the financial management of the organizations, 

hence, we suppose, that, while developing stabilization plans, the parameters presented above may be utilized 

in the system analysis.  

  

 Key words: fixed assets, business activity, accounts receivable, bill payable. 
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ԱՐԵՎԻԿ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 

ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Հոդվածում վերլուծվել են «մրցակցային միջավայր» հասկացության վերաբերյալ տարբեր 

հեղինակների մոտեցումները: Վերլուծությունների արդյունքում նորովի է սահմանվել «մրցակցային 

միջավայր» հասկացությունը՝ շեշտը դնելով մրցակցային հարաբերությունների պետական 

կարգավորման վրա: Հիմնավորվել է «ազատ շուկայական տնտեսության» 

անհամապատասխանությունը իրականությանը: Առանց պետական միջամտության բարեխիղճ 

մրցակցային միջավայրի ձևավորումն անհնար է:  

Հիմնաբառեր.  մրցակցային միջավայր, շուկա, ռազմավարություն, մրցակիցներ: 

 

   

АРЕВИК МАТЕВОСЯН 

НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ 

СРЕДЫ 

 
В статье проанализированы позиции различных авторов относительно понятия “конкурентная 

среда”. На основе проведенного анализа дано новое определение понятия “конкурентная среда” с 

акцентом на государственном регулировании конкурентных отношений. Обосновано несоответствие 

“свободной рыночной экономики” действительности. Без государственного вмешательства невозможно 

формирование добросовестной конкурентной среды.  

 

Ключевые слова конкурентная среда, рынок, стратегия, конкуренты.   

 

 

 

AREVIK MATEVOSYAN 

THE NECCESITY OF STATE REGULATION OF COMPETITIVE ENVIORNMENT 

 
The article provides analyses of approaches taken by different authors to “the competitive  

environment”. As a result of the analyses “the  competitive environment”  has been newly defined, putting the 

stress on the state regulation of the competitive relations. Bases have been provided for the discrepancy of “the 

free market economy” with the reality. Without state intervention the formation of conscientious competitive 

environment becomes practically impossible. 

  Key words: competitive environment, market, strategy, competitors. 
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