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1. ՀՊՏՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  
ՄՇԱԿՄԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

  
ՀՊՏՀ միջնաժամկետ զարգացման ռազմավարության և գործողությունների 

ծրագրի մշակումն իրականացվել է ըստ «ՀՊՏՀ 2016-2020 թթ. զարգացման 

ռազմավարական ծրագրում», «Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թթ. 

հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրում», «Հայաստանի Հան-

րապետության կառավարության 2017-2022 թթ. ծրագրում», «Բարձրագույն կրթու-

թյան բարեփոխումների ռազմավարություն և երկարաժամկետ զարգացման ծրա-

գրի» նախագծում և «2018-2030 թթ. կրթության զարգացման պետական ծրագրի» 

նախագծում սահմանված ռազմավարական նպատակների ու թիրախների: Հաշվի 

են առնվել նաև «Բարձրագույն կրթության մասին» ՀՀ օրենքի նախագծում նա-

խատեսվող համակարգային փոփոխությունները, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի «Վերափո-

խենք աշխարհը. կայուն զարգացման օրակարգ  2030» փաստաթղթի կայուն 

զարգացման չորրորդ նպատակով, «Կրթություն  2030. դեպի ներառական և ար-

դարացի որակյալ կրթություն ու կրթություն ողջ կյանքի ընթացքում բոլորի հա-

մար» Ինչհոնի հռչակագրով և Բոլոնիայի գործընթացի 2015 թ. Երևանի գագաթ-

նաժողովի արդյունքներով ընդունված հռչակագրով սահմանված հեռանկարային 

զարգացման դրույթները:  

Ռազմավարության մշակման նպատակով ուսումնասիրվել են նախորդող 

ժամանակահատվածում բարձրագույն մասնագիտական կրթության բնագավա-

ռում և տնտեսագիտական կրթության ծառայությունների շուկայում ՀՊՏՀ ձեռքբե-

րումները, բացթողումները, դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշման վերա-

փոխումների, նրանց թվի կտրուկ կրճատման, ինչպես նաև տնտեսագիտական 

կրթության ծառայությունների շուկայում նոր՝ հիմնականում միջազգային բուհեր 

մուտք գործելու ու մրցակցության սրման ազդեցությամբ Հայաստանի պետական 

տնտեսագիտական համալսարանին առաջադրվող մարտահրավերները:  
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Ռազմավարությունը մշակող խումբն իրականացրել է համակողմանի հետա-

զոտություն՝ ՀՀ բարձրագույն կրթության ծառայությունների շուկայում ընթացող 

փոփոխությունների նկարագրման, առկա խնդիրների բացահայտման, ՀՊՏՀ 

գործունեության արդյունավետության գնահատման, բուհի ռազմավարական ար-

դիական ուղղությունների վերհանման և նոր կրթաձևերի ներդրման հնարավորու-

թյունների վերաբերյալ:   

Հետազոտությունն իրականացվել է հետևյալ ուղղություններով.  

 տնտեսագիտական կրթության ծառայությունների շուկա, 

 դիմորդների մասնագիտական կողմնորոշում, 

 տնտեսագիտական կրթության առկա և կանխատեսվող պահանջարկ, 

 կրթության բովանդակություն և որակ, 

  ՀՊՏՀ-աշխատաշուկա կապ,  

 ՀՊՏՀ գործունեության և կազմակերպական կառուցվածքի 

արդյունավետություն,  

 ՀՊՏՀ մատուցած կրթական ծառայությունների մատչելիություն և 

տարածական հասանելիություն,  

 հետազոտություններ-կրթություն-տնտեսություն համագործակցություն,  

 ՀՊՏՀ միջազգայնացման գործընթաց: 
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2. ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՀՊՏՀ ԴԻՐՔԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ 

  
2.1. ՀՊՏՀ ուղղվածությունը 

       
      Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը բարձրագույն կր-

թության երեք աստիճանում «Կառավարում», «Տնտեսագիտություն» և «Վիճակա-

գրություն» որակավորմամբ կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական և ինս-

տիտուցիոնալ հավատարմագիր ունեցող բարձրագույն ուսումնական հաստա-

տություն է:  

Բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանում (բակալավրիատ) ՀՊՏՀ-ն 

2017-2018 ուսումնական տարում ընդունելություն է կազմակերպել 11 մասնագի-

տության1,2 կրթական ծրագրերով և ընդունելության քննությունների արդյունքնե-

րով ձևավորել 6 մասնագիտության3 կրթական ծրագրերով կուրսեր առկա կրթա-

ձևում և 5 մասնագիտության4 կրթական ծրագրերով կուրսեր` հեռակա կրթաձևում: 

2018 թ.-ից մինչև 2019 թ. ավարտը ՀՊՏՀ-ում շարունակելու են գործել բարձ-

րագույն կրթության մասնագիտությունների նախորդող ցանկում5 ներառված հա-

վելյալ 22 մասնագիտությամբ կրթական ծրագրեր6:    

  Բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանում (մագիստրատուրա) ՀՊՏՀ-ն 

ընդունելություն է կազմակերպել բարձրագույն կրթության 37 մասնագիտության և 

                                                            
1 Հաստատված է ՀՀ կառավարության 2014 թ. հոկտեմբերի 23-ի N 1191-Ն որոշմամբ: 
2 «Ֆինանսներ` ըստ ոլորտի», «Կառավարում՝ ըստ ոլորտի», «Շուկայաբանություն՝ ըստ ոլորտի», 
«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում՝ ըստ ոլորտի», «Տնտեսագիտություն», «Վիճակագրու-
թյուն», «Սերվիս», «Զբոսաշրջություն», «Բնապահպանություն և բնօգտագործում», «Ակտուարա-
կան և ֆինանսական մաթեմատիկա» և «Տեղեկատվական համակարգեր»: 
3 «Ֆինանսներ` ըստ ոլորտի», «Կառավարում՝ ըստ ոլորտի», «Շուկայաբանություն՝ ըստ ոլորտի», 
«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում՝ ըստ ոլորտի», «Տնտեսագիտություն» և «Վիճակագրու-
թյուն»: 
4 «Ֆինանսներ` ըստ ոլորտի», «Կառավարում՝ ըստ ոլորտի», «Շուկայաբանություն՝ ըստ ոլորտի», 
«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում՝ ըստ ոլորտի» և «Տնտեսագիտություն»: 
5 Հաստատված է ՀՀ կառավարության 2007 թ. օգոստոսի 30-ի N 1038-Ն որոշմամբ: 
6 Բակալավրիական կրթության 3-րդ և 4-րդ կուրսերում: 
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մասնագիտացման կրթական ծրագրերով7: Ընդունելության արդյունքներով ձևա-

վորվել են 23 մասնագիտության ու մասնագիտացման կրթական ծրագրերի կուր-

սեր առկա կրթաձևում և 9 մասնագիտության և մասնագիտացման համապա-

տասխան  կուրսեր` հեռակա կրթաձևում: 

Բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճանում (ասպիրանտուրա) ՀՊՏՀ-ն 

իրականացնում է 4 մասնագիտության (Ը.00.01, Ը.00.02, Ը.00.03, Ը.00.06) 

կրթական ծրագրեր: 

2018 թ. ՀՊՏՀ-ում բարձրագույն կրթության երեք աստիճանում սովորել են 

6872 ուսանող և ասպիրանտ: Նրանցից 5528-ը սովորել է բարձրագույն կրթու-

թյան առաջին (որից 69%-ը` առկա և 31%-ը` հեռակա կրթաձևերում), 1254-ը` երկ-

րորդ (որից 64%-ը` առկա և 36%-ը` հեռակա կրթաձևերում), իսկ 90-ը` երրորդ աս-

տիճանում (որից 31%-ը` առկա և 69%-ը` հեռակա կրթաձևերում): 

ՀՊՏՀ-ն ունի 637 հիմնական աշխատակիցներ, որոնցից 344-ը պրոֆեսորա-

դասախոսական համակազմի ներկայացուցիչ է, 47-ը՝ վարչական և 211-ը՝ օժան-

դակ: 

2016 թ. սկսած` ՀՊՏՀ-ն իրականացնում է նաև արհեստագործական և մի-

ջին մասնագիտական կրթական ծրագիր:  

Առաջարկվող կրթական ծրագրերի տարեկան վարձի դրույքաչափով ՀՊՏՀ-

ն տնտեսագիտության, գործարարության և վարչարարության ենթաոլորտների 

մասնագիտությունների կրթական ծառայությունների շուկայում բարձր գնային 

քաղաքականություն վարող բուհերից է: ՀՊՏՀ-ում յուրաքանչյուր մասնագիտու-

թյան կրթական տեղի համար սահմանված վարձը 50.000 դրամով զիջում է ԵՊՀ-

ի կողմից համանուն մասնագիտության համար սահմանված վարձի չափին, միա-

ժամանակ, 50.000-250.000 դրամի չափով գերազանցում այլ պետական, իսկ 

400.000 դրամի չափով` մասնավոր, հավատարմագրված բուհերի կողմից համա- 

                                                            
7 ՀՊՏՀ-ն բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճանում տիրապետում է առկա կրթաձևում լի-
ցենզավորված 48 և հեռակա կրթաձևում լիցենզավորված 26 մասնագիտությունների և մասնագի-
տացումների կրթական ծրագրերի: 
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նուն մասնագիտության համար սահմանված վարձի չափը8: 

ՀՊՏՀ-ն տեղակայված է մայրաքաղաք Երևանում և ունի երկու մասնաճյուղ՝ 

Շիրակի մարզի Գյումրի և Վայոց Ձորի մարզի Եղեգնաձոր քաղաքներում:  

 

2.2. ՀՊՏՀ տեսակարար կշիռը բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների կողմից ներգրավված ուսանողների  

և կադրային ապահովվածության ցուցանիշներում 

 

2016-2017 ուսումնական տարում Հայաստանի Հանրապետությունում գործու-

նեություն են ծավալել 63 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ և 12 

մասնաճյուղ, որոնցից 25-ն ունեցել է պետական հավատարմագրում:  

Բարձրագույն կրթության առաջին` բակալավրիական աստիճանում, մասնա-

գիտական կրթական ծրագրեր են իրականացրել  24 պետական բուհեր, 12 մաս-

նաճյուղ և 39 ոչ պետական բուհեր:  

Բարձրագույն կրթության երկրորդ` մագիստրոսական աստիճանում, մասնա-

գիտական կրթական ծրագրեր են իրականացրել 34 պետական և ոչ պետական 

բուհեր, 9 մասնաճյուղ, ինչպես նաև 4 գիտական կազմակերպություններ:   

2016-2017 ուսումնական տարում ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատու-

թյուններում սովորել են 81.648 ուսանող, որից 72517-ը (88%)` պետական, իսկ 

9131-ը (12%)` ոչ պետական հատվածում:  

ՀՊՏՀ-ում 2016-2017 ուսումնական տարում կրթություն է ստացել ՀՀ բոլոր 

բուհերում բարձրագույն կրթության երկու աստիճանում սովորողների 8,3%-ը: 

ՀՊՏՀ բակալավրիատում սովորել է ՀՀ-ում բարձրագույն կրթության առաջին 

աստիճանում սովորողների (70738 ուսանող) 7.8%-ը և երկրորդ աստիճանում 

սովորողների (10910 ուսանող) 11.4%-ը:   

                                                            
8 Տե՛ս հավելված 4: 
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ՀՊՏՀ ուսանողների տեսակարար կշիռը, ըստ տնտեսագիտության, գործա-

րարության և վարչարարության ենթաոլորտների մասնագիտությունների, կազմել 

է ՀՀ բոլոր բուհերում սովորողների 44%-ը:  

Նույն ուսումնական տարում ՀՊՏՀ բակալավրիատ է ընդունվել ՀՀ բոլոր 

բուհերի բակալավրիատ ընդունված ուսանողների 5%-ը, իսկ տնտեսագիտության, 

գործարարության և վարչարարության ենթաոլորտների մասնագիտությունների 

գծով` 33%-ը9: Նույն տարում ՀՊՏՀ-ին բաժին է ընկել տնտեսագիտության ու գոր-

ծարարության և վարչարարության ենթաոլորտների մասնագիտություններին 

հատկացված տեղերի 25%-ը10: 

2013-2017 թթ. տնտեսագիտության, գործարարության և վարչարարության 

ենթաոլորտների մասնագիտություններով բակալավրիատ ընդունվածների թվում 

ՀՊՏՀ ուսանողների տեսակարար կշիռը տատանվել է 25-33%-ի, իսկ բարձրա-

գույն կրթության երկու աստիճանում նշված մասնագիտություններով սովորողնե-

րի թվում` 42-48%-ի միջակայքում11: Այս շեղումը հիմնականում պայմանավորված է 

եղել բարձրագույն կրթության այլ մասնագիտություններից և այլ բուհերից ՀՊՏՀ 

մագիստրոսական կրթական ծրագրեր ընտրած ուսանողների համեմատաբար 

մեծ տեսակարար կշռով12:  

ՀՀ բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանում բակալավրի կրթական 

ծրագրերին մասնակցող ուսանողների 86%-ը սովորել է վճարովի, իսկ 14%-ը՝ ան-

վճար հիմունքներով13: ՀՊՏՀ բակալավրիատի ուսանողների 93.5%-ը սովորել է 

վճարովի և 6.5%-ը` անվճար հիմունքներով: 

Բարձրագույն կրթության երկրորդ` մագիստրոսական աստիճանում, կրթա-

կան ծրագրերին մասնակցող ուսանողների թիվը կազմել է 10․910, որից 68%-ը 

                                                            
9 Ընդունելության երկրորդ փուլի արդյունքով` 36%-ը: 
10 Տե՛ս հավելված 3: 
11 Տե՛ս հավելվածներ 1 և 2: 
12 Որոշակի մասնագիտությունների և մասնագիտացումների համալրման ցուցանիշները տե՛ս հա-
վելված 11-ում: 
13 Պետության կողմից ուսման վարձի 100% փոխհատուցում ուսանողական նպաստի ձևով:  
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սովորել է վճարովի, իսկ 32%-ը` անվճար հիմունքներով: ՀՊՏՀ մագիստրատուրա-

յի ուսանողների 73%-ը սովորել է վճարովի, իսկ 27%-ը` անվճար հիմունքներով:  

Հիմնականում վճարովի համակարգում սովորողների՝ հանրապետական մի-

ջինն էականորեն գերազանցող տեսակարար կշռի հետևանքով ՀՊՏՀ-ն գործառ-

նական և ոչ գործառնական գործունեությունից ձևավորված եկամուտներում պե-

տական ֆինանսավորման ամենացածր տեսակարար կշիռն ունեցող պետական 

բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից է (2017 թ.` շուրջ 11%): 

2016-2017 ուսումնական տարում պետական և ոչ պետական բուհերի հիմնա-

կան հաստիքային աշխատակիցների թիվը կազմել է 18983: ՀՊՏՀ հիմնական 

հաստիքային պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի թիվը 2018 թ. դրությամբ 

344 է: Այստեղ համատեղությամբ դասավանդում է 83, իսկ ժամավճարով` 22 դա-

սախոս: ՀՊՏՀ-ին բաժին է ընկել ՀՀ բուհերի հիմնական հաստիքային աշխատա-

կիցների 3.3%-ը, հիմնական հաստիքային դասավանդող անձնակազմի` շուրջ  

5%-ը:  

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանում տնտեսագի-

տության բնագավառի հիմնական հաստիքային դասախոսների տեսակարար կշի-

ռը ՀՀ բոլոր բուհերի տնտեսագիտության բնագավառի հիմնական հաստիքային 

դասախոսների թվում 36% է: Այստեղ դասավանդում են տնտեսագիտության բնա-

գավառում գիտությունների դոկտորի աստիճան ունեցողների 65%-ը, գիտություն-

ների թեկնածուի աստիճան ունեցողների` 56%-ը, պրոֆեսորի կոչում ունեցողների` 

57%-ը և դոցենտի կոչում ունեցողների` 66%-ը:  

ՀՊՏՀ հիմնական հաստիքային դասախոսներից 32%-ի տարիքը չի գերա-

զանցում 40 տարեկանը, 24%-ինը գտնվում է 41-55, 9%-ինը՝ 56-60, 14%-ինը՝ 61-65 

միջակայքում, իսկ 21%-ի տարիքը գերազանցում է 66 տարեկանը14: 

Ուսանողներ - հիմնական հաստիքային աշխատողներ հարաբերակցությունը 

ՀՀ բուհերում 1 հաստիքային աշխատակցին 4.3 ուսանող է, իսկ ՀՊՏՀ-ում՝ 1 հաս-

տիքային աշխատակցին` 11 ուսանող: Ուսանողներ - հիմնական հաստիքային դա-
                                                            
14 Տե՛ս հավելված 13: 
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սավանդող անձնակազմ հարաբերակցությունը ՀՀ բուհերում հետևյալն է. 1 հիմ-

նական հաստիքային դասախոսին` 11 ուսանող, իսկ ՀՊՏՀ-ում՝ 1 հիմնական հաս-

տիքային դասախոսին` 18 ուսանող:  

Ուսանողներ - հիմնական հաստիքային դասախոսներ հարաբերակցության 

տեսանկյունից, ՀՊՏՀ ցուցանիշն առավել մոտ է ՏՀԶԿ երկրներում նույն հարա-

բերակցության միջին ցուցանիշ ունեցող երկրներին15:   

ՀՊՏՀ-ում հիմնական հաստիքային դասախոսի միջին անվանական աշխա-

տավարձը 285.000 դրամ է, ինչը շուրջ 2.3 անգամ բարձր է ՀՀ կրթության ոլոր-

տում միջին անվանական աշխատավարձի ցուցանիշից (120.000 դրամ):   

   
2.3. Բարձրագույն կրթության ոլորտում դիմորդների մասնագիտական 

կողմնորոշման վերափոխումները. տնտեսագիտության, 
գործարարության և վարչարարության ենթաոլորտների 
մասնագիտությունների պահանջարկի անկումը 

 

2016-2017 ուսումնական տարում Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 

63 բուհ, 12 մասնաճյուղ և 4 գիտական հաստատություններ բարձրագույն կրթու-

թյան առաջին և երկրորդ աստիճանում, միասին վերցրած, իրականացրել են 

շուրջ 150 մասնագիտության և մասնագիտացման կրթական ծրագրեր: Ըստ 

բարձրագույն կրթության մասնագիտությունների խոշորացված խմբերի՝ տվյալ 

150 կրթական ծրագրերի ուսանողների թվում հումանիտար գիտությունների մաս-

նագիտություններում16 ներգրավված ուսանողների տեսակարար կշիռը շուրջ 30% 

է, իսկ գործարարության և վարչարարության ենթաոլորտի մասնագիտություննե-

րում ներգրավված ուսանողների թիվը՝ շուրջ 29%17:  

                                                            
15 ՏՀԶԿ երկրներում կրթության 6-8-րդ մակարդակներում այդ հարաբերակցությունը 11-18 միջա-
կայքում է: ՀՊՏՀ ցուցանիշն ավելի մոտ է Ավստրիայի, Նոր Զելանդիայի, Ֆինլանդիայի, Միացյալ 
Թագավորության, Սլովենիայի բարձրագույն կրթության համակարգում ձևավորված հարաբերակ-
ցությանը:  https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EAG_PERS_RATIO 
16 Այստեղ են հաշվառվում նաև «Տնտեսագիտություն» ենթաոլորտի մասնագիտության ուսանող-
ները: 
17 Ներառյալ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ագրոպարենային ոլորտի գործա-
րարության և վարչարարության ենթաոլորտի մասնագիտություններում ներգրավված ուսանող-
ները (տե՛ս հավելված 7): 
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Գործարարության և վարչարարության ենթաոլորտի մասնագիտությունների  

նկատմամբ առկա բարձր պահանջարկը, ըստ 2015-2017 թթ. դիմորդների շրջա-

նում անցկացրած հետազոտությունների արդյունքների, հիմնականում պայմա-

նավորված է դրանց ավանդաբար «հեղինակությամբ» և, մասամբ, աշխատաշու-

կայում բարձր վարձատրվող աշխատանք գտնելու ակնկալիքով: Դրանով հան-

դերձ, նշված ենթաոլորտի մասնագիտություններին բաժին է ընկնում նաև ընդու-

նելության արդյունքներով թափուր մնացած տեղերի շուրջ 1/5-ը, թեպետ այդ տե-

ղերի շուրջ 74%-ը հատկացվում է ոչ պետական բուհերին18: 

Հատկանշական է, որ բարձրագույն կրթության նկատմամբ պահանջարկը 

2012 թ. ի վեր սկսել է հետևողականորեն նվազել: Այդ իրողությունը, ըստ կատար-

ված հետազոտությունների, պայմանավորված է հիմնականում հանրակրթական 

դպրոցում դասարանից դասարան աշակերտների փոխադրման ցուցանիշի վատ-

թարացումով19, բարձրագույն կրթության վրա տնային տնտեսությունների ծախսե-

րի և պետական հատկացումների նվազումով և, հատկապես, հանրակրթականից 

ավագ դպրոց անցման խիստ ցածր ցուցանիշով: 2012 թ. համեմատ 2017-ին 

բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանում ուսանողների թիվը կրճատվել է 

9%-ով, իսկ առաջին կուրս ընդունվածներինը՝ 17%-ով: 

Նույն` 2012-2017 թթ. ընկած ժամանակահատվածում տնտեսագիտության, 

գործարարության և վարչարարության ենթաոլորտների մասնագիտությունների 

նկատմամբ պահանջարկի անկման տեմպերը շուրջ 2 անգամ գերազանցել են 

բուհ ընդունվողների թվի կրճատման տեմպերին: 2015 թ. այդ ցուցանիշի անկումն 

ավելի է արագացել: Արդեն 2015-2016 ուստարում տնտեսագիտության, գործարա-

րության և վարչարարության ենթաոլորտների մասնագիտություններով ընդուն-

ված ուսանողների թիվը նախորդ տարվա համեմատ կրճատվել է շուրջ 3.3 ան-

                                                            
18 Տե՛ս հավելված 7: 
19 Կապված է միգրացիայի հետ: 
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գամ, ավելի շատ, քան ընդամենը բուհ ընդունվածներինը, իսկ 2016-2017 ուստա-

րում` շուրջ 14 անգամ20: Նույն տեմպը պահպանվել է նաև 2017-2018 ուստարում:  

Այսպիսով` նախորդ 10 տարվա ընթացքում դիմորդների մասնագիտական 

կողմնորոշման վերը նշված միտումների խորացման հետևանքով տնտեսագիտու-

թյան, գործարարության և վարչարարության ենթաոլորտների մասնագիտություն-

ները պահանջարկվածից վերածվել են հիմնականում առաջարկվածի և թափուր 

մնացածների: 

ՀՊՏՀ-ն, որպես տնտեսագիտության, գործարարության և վարչարարության 

ենթաոլորտների մասնագիտություններով կրթական ծառայությունների մատուց-

ման մասնագիտացած բուհ, չի շրջանցել դիմորդների մասնագիտական կողմնո-

րոշման վերափոխումներով պայմանավորված բարդությունները. մասնավորա-

պես` 2017 թ. 2012 թ. համեմատ ՀՊՏՀ բակալավրիատ ընդունվածների թիվը 

կրճատվել է 24%-ով, իսկ մագիստրատուրա ընդունվածներինը՝ 27%-ով:  

ՀՊՏՀ ուսանողների թիվը 2012-2015 թթ., ինչպես տարեկան կտրվածքով, 

այնպես էլ ողջ ժամանակաշրջանի համար, շուրջ 1.5 անգամ պակաս տեմպերով է 

կրճատվել, քան մասնագիտության պահանջարկի նվազման ցուցանիշը: Սակայն, 

անկման տեմպերի պահպանման հետևանքով արդեն 2017-2018 թթ. մինչ այդ 

թափուր տեղեր չունեցող ՀՊՏՀ-ին բաժին է ընկել տնտեսագիտության, գործա-

րարության և վարչարարության ենթաոլորտների մասնագիտությունների թափուր 

տեղերի շուրջ 6%-ը: Մինչև 2017 թ. ՀՊՏՀ-ն չի զգացել դիմորդների մասնագիտա-

կան կողմնորոշման վերափոխումների ազդեցությունը, քանի որ 2007-2016 թթ. 

տնտեսագիտության, գործարարության և վարչարարության ենթաոլորտների 

մասնագիտությունների նկատմամբ պահանջարկի հետևողական անկումը հիմնա-

կանում «իրենց վրա են վերցրել» մասնավոր բուհերը, Հայաստանի ազգային ագ-

րարային համալսարանը և Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստա-

նի ազգային համալսարանը:  

   
                                                            
20 Տե՛ս հավելված 2: 
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2.4. Կրթության որակից և կրթական միջավայրից բավարարվածության 
պատկերը ՀՊՏՀ-ում 

 
Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման գործընթացում ՀՊՏՀ ինքնավերլու-

ծության արդյունքում մշակված և հաստատված «ՀՊՏՀ գործունեության բարե-

լավման գործողությունների պլանում» մեծ տեղ է հատկացվել համալսարանի մաս-

նագիտական կրթական ծրագրերի լավարկման, պրոֆեսորադասախոսական 

անձնակազմի, ինչպես նաև հետազոտական ներուժի մակարդակի բարձրացման 

և հետազոտությունների արդյունքները կրթական ծրագրերում ինտեգրելու և 

կրթական ենթակառուցվածքները բարելավելու հիմնախնդիրների լուծմանը: 2014-

2018 թթ. ընկած ժամանակահատվածում բարեփոխվել են կրթական ենթակա-

ռուցվածքները, մշակվել և ներդրվել են բակալավրիական ուսուցման 6 նոր կրթա-

կան ծրագրեր, հիմնվել են  5 հետազոտական ստորաբաժանումներ:  

Նույն ժամանակահատվածում դասավանդողներից, դասավանդվող մոդուլ-

ներից և ռեսուրսներից բավարարվածության վերաբերյալ հարցումների արդյունք-

ները վկայում են, որ ուսանողների` կրթական ենթակառուցվածքներից բավարար-

վածության աստիճանն էականորեն գերազանցում է կրթության որակից բավա-

րարվածության աստիճանը: Ընդ որում, նրանց անբավարարվածության աստի-

ճանն աճում է ներքևից վերև: Բակալավրիատի ավարտական կուրսերի ուսանող-

ների բավարարվածության մակարդակը էականորեն ցածր է 1-ին և 2-րդ կուրսերի 

ուսանողների բավարարվածության մակարդակից: Մագիստրատուրայի ուսանող-

ների` կրթության որակից և դասավանդվող մոդուլներից բավարարվածության 

մակարդակն էականորեն ցածր է, քան բակալավրիատի ուսանողներինը:  

Ուսանողների` կրթության որակից բավարարված չլինելու հիմնական պատ-

ճառներն են. 

 կրթական, ինչպես նաև, դասընթացների ծրագրերին պատշաճ կերպով 

տեղեկացված չլինելը, 

 դասավանդման ընթացքում նյութը թելադրելու փորձը, 
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 դասավանդման և գնահատման մեթոդների անհամապատասխանությունը, 

 դասավանդողի ընտրած գնահատման սկզբունքներին պատշաճ կերպով 

իրազեկված չլինելը (արդյունքում` գնահատման արդարացիության նկատ-

մամբ անվստահությունը), 

 դասավանդողների որոշ մասի ոչ բավարար մասնագիտական ունակու-

թյունները (դասընթացի առարկայական շրջանակին չտիրապետելը), 

 դասավանդողների` կուրսը կառավարելուն նպաստող մեթոդներին չտիրա-

պետելը, 

 անհատական աշխատանքների ձևական բնույթ կրելը, 

 ուսումնական նյութերի հնացած լինելը, 

 միմյանց կրկնող մեծաթիվ դասընթացները (բակալավրիական բազմաթիվ 

դասընթացներ կրկնվում են մագիստրատուրայում), 

 հիմնականում տեսական բնույթ կրող դասընթացները (ընդ որում, նաև այն 

դասընթացները, որոնք կրթական ծրագրերում ի սկզբանե ներառվել են 

գործնական հմտություններ զարգացնելու նկատառումով)21: 

 
2.5. Բարձրագույն կրթության պահանջարկի միտումները և ապագայի 

կանխատեսումները 
 

2018-2028 թթ. ընկած ժամանակահատվածում բարձրագույն կրթության 

նկատմամբ պահանջարկի անկման միտումը կշարունակվի, եթե հանրակրթակա-

նից դեպի ավագ դպրոց անցումը շարունակի մնալ նույն տիրույթում, և եթե պահ-

պանվեն միգրացիայի, ծնելիության ու մանկամահացության վերջին 10 տարվա 

ցուցանիշները: Այս պարագայում դպրոցի շրջանավարտների թիվը կտատանվի 

18-23 հազարի միջակայքում: Իսկ եթե պահպանվի վերջին հինգ տարվա միտու-

մը, ապա այդ թիվը կտատանվի 17-18 հազարի միջակայքում: Ավագ դպրոցում 

                                                            
21 Հարցվողները հնարավորություն են ունեցել մատնանշելու բոլոր տարբերակները: Ամփոփելիս 
առանձնացվել և իբրև հիմնախնդիրներներ առաջադրվել են հարցվողների 25% և ավելիի պա-
տասխաններում տեղ գտած տարբերակները: 
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որակական թռիչք արձանագրելու և ընդգրկվածության ցուցանիշի զգալի բարե-

լավման պարագայում միայն հնարավոր է ապահովել 24-33 հազար շրջանավարտ 

ընդ որում, նվազեցնելով նաև միգրացիայի և բարձրացնելով ծնելիության մա-

կարդակը, ինչը բարդ իրագործելի սցենար է: Հետևաբար` առավել իրատեսա-

կան է, որ ավագ դպրոցի շրջանավարտների թիվը կտատանվի 18-20 հազարի 

միջակայքում22: 

Այսպիսով` տնտեսագիտության, գործարարության և վարչարարության են-

թաոլորտների մասնագիտությունների նկատմամբ պահանջարկի անկման միտու-

մը պահպանվելու դեպքում հաջորդող 10 տարում բուհ ընդունվողների թիվը կտա-

տանվի 1450-4200-ի միջակայքում: Ընդ որում, 4200 ընդունվողի մասին հնարա-

վոր կլինի խոսել միայն 2028-2029 թթ. և բացառապես այն դեպքում, եթե դպրոցի 

շրջանավարտների թիվը դիտարկվի ըստ առավել լավատեսական (սակայն ոչ 

իրատեսական) սցենարի: Իրատեսական սցենարի պարագայում հաջորդող 10 

տարիներին տնտեսագիտության, գործարարության և վարչարարության ենթա-

ոլորտների մասնագիտություններով բուհ կընդունվի միջինը 2500-2700 ուսա-

նող23: 

Այս միտումների պահպանման դեպքում ՀՊՏՀ ընդունվողների միջին թիվը 

նույն ժամանակահատվածում կտատանվի 680-1880-ի միջակայքում: Ընդ որում, 

1880 ընդունվող հնարավոր կլինի արձանագրել 2028-2029 թթ. և բացառապես 

այն դեպքում, եթե դպրոցի շրջանավարտների և տնտեսագիտության, գործարա-

րության և վարչարարության ենթաոլորտների մասնագիտություններով բուհ ըն-

դունվողների քանակը դիտարկվի ըստ առավել լավատեսական (սակայն ոչ իրա-

տեսական) սցենարի: Առավել իրատեսական է, որ հաջորդող 10 տարիներին 

                                                            
22 Դպրոցի շրջանավարտների թվի կանխատեսման սցենարները և դրանց մեկնաբանությունները 
տե՛ս հավելված 8-ում: 
23 Տնտեսագիտության, գործարարության և վարչարարության ենթաոլորտների մասնագիտութ-
յուններով բուհ ընդունվողների թվաքանակի կանխատեսման սցենարները և դրանց մեկնաբանու-
թյունները տե՛ս հավելված 9-ում: 
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տնտեսագիտության, գործարարության և վարչարարության ենթաոլորտների 

մասնագիտություններով ՀՊՏՀ կընդունվի միջինը 749-925 ուսանող24: 

Հարկ է նշել, որ կանխատեսման սցենարները դիտարկվել են բացառապես 

ներկայիս կարգավորումների շրջանակներում` հաշվի առնելով, որ բակալավրիա-

տում ընդունելություն է կատարվում են ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա կրթա-

ձևերով: Այդ տրամաբանությամբ, բարձրագույն կրթության առաջին աստիճան 

ընդունվողների թվում ներառվել են ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա կրթաձևե-

րով ընդունվողների ցուցանիշները: Սակայն, ըստ «Բարձրագույն կրթության մա-

սին» ՀՀ օրենքի նախագծի, նախատեսվում է բացառել հեռակա կրթաձևը բարձ-

րագույն կրթության երկու աստիճանում էլ: 2012-2017 թթ. բարձրագույն կրթու-

թյան առաջին աստիճան ընդունվողների թվում հեռակա կրթաձևով ընդունված-

ների տեսակարար կշիռը տատանվել է 35-40%-ի միջակայքում (2017-ին՝ 39%): 

ՀՊՏՀ-ում հեռակա կրթաձևում սովորում է ուսանողների 32%-ը: Օրենքի ընդուն-

ման պարագայում կանխատեսված ցուցանիշները պակաս կլինեն շուրջ 20- 

25%-ով:  

Օրենքի գործողության 5-րդ տարվանից սկսած (երբ ավարտած կլինեն 2018-

2019 ուսումնական տարում հեռակա կրթաձև ընտրած ուսանողները), հաշվի առ-

նելով դպրոցի շրջանավարտների և տնտեսագիտության, գործարարության և 

վարչարարության ենթաոլորտների մասնագիտություններով ընդունվողների կան-

խատեսման սցենարները, ՀՊՏՀ ուսանողների թվաքանակը բոլոր կրթաձևերում, 

ներկայիս 6872-ի փոխարեն, կտատանվի 4000-4800-ի միջակայքում կամ ներկա 

ցուցանիշից պակաս կլինի 29-41%-ով: 

 

 

 

                                                            
24 Տնտեսագիտության, գործարարության և վարչարարության ենթաոլորտների մասնագիտութ-
յուններով բուհ ընդունվողների թվաքանակի կանխատեսման սցենարները և դրանց մեկնաբանու-
թյունները տե՛ս հավելված 9-ում: 
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2.6. Բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանից երկրորդին անցման 
փորձը ՀՊՏՀ-ում՝ ըստ առանձին մասնագիտությունների 

 

2014-2017 թթ. ՀՊՏՀ բակալավրիատից մագիստրատուրա անցման փորձը 

ենթարկվել է էական փոփոխությունների` ինչպես առանձին կրթաձևերի, այնպես 

էլ մասնագիտությունների առումով, իսկ միջին ցուցանիշը տատանվել է 29-30%-ի 

միջակայքում: 

Առաջին լուրջ փոփոխությունը կապված է հեռակա մագիստրատուրայի 

գրավչության անկման հետ: Առկա բակալավրիատից հեռակա մագիստրատուրա 

անցման միջին ցուցանիշը 2017 թ. կազմել է 28%` 2014 թ. 48%-ի փոխարեն: Նույն 

ժամանակամիջոցում առկա բակալավրիատից առկա մագիստրատուրա անցման 

ցուցանիշը կազմել է 39%՝ 2014 թ. 35%-ի դիմաց25: Այս միտումը հանգեցրել է 

նրան, որ 2017 թ. ՀՊՏՀ հեռակա մագիստրատուրա է ընդունվել 207 ուսանող՝ 

2014 թ. 381-ի փոխարեն (շուրջ 45% կրճատում): 

ՀՊՏՀ բակալավրիատից մագիստրատուրա անցման փորձը վկայում է, որ 

նույն մասնագիտությամբ կրթական ծրագրին անցումը տատանվել է 55-57%-ի, 

իսկ այլ մասնագիտություններով` 43-45%-ի միջակայքում:  

Տարբեր մասնագիտությունների շրջանավարտների մագիստրատուրա անց-

ման ցուցանիշների վերլուծությունից և մագիստրոսական կուրսերի կառուցված-

քային համադրումներից ակնհայտ է դառնում, որ ՀՊՏՀ-ում ձևավորվել են և՛ ըստ 

ՀՊՏՀ այլ մասնագիտությունները «սնող» բակալավրիական մասնագիտություն-

ների26, և՛ սեփական շրջանավարտներով համալրվող27, և՛ ընդգծված արտաքին 

                                                            
25 Տե՛ս հավելված 12: 
26 Բնօգտագործման տնտեսագիտություն, Տնտեսագիտության տեսություն, Հողագույքային 
հարաբերություններ, Զբոսաշրջության կառավարում, Պետական և մունիցիպալ կառավա-
րում, Ապրանքագիտություն, Վիճակագրություն և Մաթեմատիկական մեթոդները տնտե-
սագիտության մեջ հավելված 12:  
27 Մակրոտնտեսագիտություն, Բանկային գործ, Մաքսային գործ, Աուդիտ, Հաշվապա-
հական հաշվառում, Հակաճգնաժամային կառավարում, Զբոսաշրջության կառավարում:  
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համալրմամբ ձևավորվող28, և՛ հիմնականում այլ բուհերից համալրվող մագիստ-

րոսական կուրսեր29:  

2014-2017 թթ. ընթացքում արձանագրվել է մագիստրոսական մասնագիտա-

ցումների կրթական խմբերի թվի նվազում: Ֆինանսների ֆակուլտետում 2014-

2015 ուսումնական տարվա 11 մասնագիտացման խմբերի փոխարեն 2017-2018 

ուսումնական տարում ձևավորվել է 6-ը, կառավարման ֆակուլտետում 10-ի փո-

խարեն՝ 6-ը, մարքեթինգի և բիզնեսի կազմակերպման ֆակուլտետում 6-ի փոխա-

րեն` 3-ը, ինֆորմատիկայի և վիճակագրության ֆակուլտետում 4-ի փոխարեն` 1-ը: 

Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի, տնտեսության կարգավորման և միջ-

ազգային տնտեսական հարաբերությունների ֆակուլտետների ցուցանիշները 

մնացել են անփոփոխ, սակայն վերջինում դա տեղի է ունեցել փակված մասնագի-

տացումների փոխարեն նոր մասնագիտացումների ծրագրեր ներդնելու հաշվին: 

Մի շարք մասնագիտությունների ներքին համալրման ցածր ցուցանիշները 

փաստում են, որ բակալավրիական աստիճանում կրթական ծրագրերի թվի կրճա-

տումը էական տեղաշարժեր է առաջացնելու մագիստրատուրայի կառուցվածքում, 

ընդ որում, արդեն 3 տարի հետո, ինչը հանգեցնելու է որոշ մասնագիտացումների 

ներքին համալրման անհնարինությանը, հետևաբար` նաև փակմանը: 

 

2.7. Գիտություն-կրթություն-տնտեսություն համագործակցությունը և 
միջազգայնացումը ՀՊՏՀ-ում 

 
2012-2017 թթ. ՀՊՏՀ գիտական հետազոտությունների և մշակումների պե-

տական ֆինանսավորման ծավալը (դրամաշնորհների և պետական գնումների 

ձևով), միջազգային ծրագրերից և մասնավոր հատվածից ներգրավված պատվեր-

ների միջոցները տատանվել են 80-130 մլն դրամի սահմաններում, ինչը բուհի 

                                                            
28 Հանրային ֆինանսներ, Միջազգային արժութաֆինանսական հարաբերություններ, Շուկայա-
բանություն, Գործարար վարչարարություն տե՛ս հավելված 11:  
29 Բնօգտագործման տնտեսագիտության, միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկությունների տնտեսագի-
տության ամբիոնների մասնագիտացումներ: 
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գործառնական և ոչ գործառնական գործունեությունից ստացված եկամուտների 

3-3.7%-ն է:   

2016 թ. ՀՀ բուհերում ուսանած 3794 օտարերկրյա քաղաքացիներից (ներ-

առյալ սփյուռքահայերը) ՀՊՏՀ ուսանող է եղել 108-ը (շուրջ 2.9%-ը), որից 98-ը` 

սփյուռքի ներկայացուցիչ:   

 2015-2017 թթ. Հայաստանից շարժունությանը մասնակցած 504 ուսանողից 

69-ը (13%-ը) ՀՊՏՀ ուսանողներ են, դեպի Հայաստան շարժունությանը մասնակ-

ցած 267 ուսանողից 3-ը (1.1%-ը) այցելել է ՀՊՏՀ: 2015-2017 թթ. Հայաստանից 

շարժունությանը մասնակցած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի 509 աշ-

խատակցից 50-ը (10%-ը) ՀՊՏՀ հիմնական հաստիքային պրոֆեսորադասախո-

սական անձնակազմի ներկայացուցիչ է: 

2012-2017 թթ. տարբեր ձևաչափերով ՀՀ բուհերի կողմից միջազգային կա-

ռույցներից ներգրավված ընդհանուր 5.343.000 եվրոյի ֆինանսավորմամբ իրա-

կանացվող ծրագրերին ՀՊՏՀ-ն մասնակցել է տարբեր ձևաչափերով Եվրոպա-

կան միության` Տեմպուսի «Արարատ», «Մահաթմա», «Հեն-Գիր», «Վերիտաս», 

«Գովերն», «Փիփլ», «Էսպաք» և Էրազմուս+-ի «Հերիտագ», «Րիֆայն»  նախա-

գծեր:  

 

  

3. ՀՊՏՀ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԿԱ ՄՈԴԵԼԻ ԱՊԱՀՈՎԱԾ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԽՈՑԵԼԻ ԿՈՂՄԵՐԸ 

 

 

3.1. ՀՊՏՀ ձեռքբերումները և համեմատական առավելությունները 
 

 ՀՊՏՀ-ն բարձրագույն կրթական ծառայությունների շուկայի նշանակալի 

մասնակից է` գերակա դիրքեր ունենալով բարձրագույն կրթության տնտե-

սագիտության, գործարարության և վարչարարության ենթաոլորտների 

մասնագիտությունների հատվածում: 
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 ՀՊՏՀ-ն տնտեսագիտության, գործարարության և վարչարարության են-

թաոլորտների մասնագիտությունների բնագավառում դասավանդողների 

առաջատար գործատուն է:  

 ՀՊՏՀ-ում դիմորդների ներգրավման ցուցանիշն ավելի դանդաղորեն է 

նվազում, քան տնտեսագիտության, գործարարության և վարչարարության 

ենթաոլորտների բուհական մասնագիտությունների դիմորդների թիվը: 

 ՀՊՏՀ-ում ինչպես ուսանող - հիմնական դասավանդողներ, այնպես էլ ու-

սանող - հիմնական աշխատակազմ ցուցանիշների հարաբերակցությունն 

ավելի օպտիմալ է, քան ՀՀ մյուս բուհերում: 

 
3.2. ՀՊՏՀ բացթողումները 
 

 ՀՊՏՀ-ն արձանագրել է ուսանողների` դեպի արտերկիր շարժունության 

զգալիորեն բարձր մակարդակ, մինչդեռ արտերկրից ուսանողների ներ-

գրավման առումով հետնապահ է: 

 ՀՊՏՀ-ն աննշան տեսակարար կշիռ ունի ըստ ՀՀ բարձրագույն կրթական 

համակարգում ներգրավված օտարերկրյա ուսանողների թվի: 

 Որպես տնտեսագիտության, գործարարության և վարչարարության ենթա-

ոլորտների մասնագիտությունների բնագավառում գիտական աստիճան ու-

նեցողների 50%-ից ավելիի գործատու՝ ՀՊՏՀ-ն գրեթե մասնակցություն չու-

նի խորհրդատվական, մարքեթինգային, հաշվապահական և աուդիտորա-

կան, թրեյնինգի ծառայությունների շուկաներում:  

 Բարձրագույն կրթության երեք մակարդակում իրականացնելով կրթական 

ծրագրեր` ՀՊՏՀ-ում բավական դանդաղորեն է ընթանում կադրերի երի-

տասարդացման գործընթացը: Հիմնական դասավանդողներից ընդամենը 

32%-ի տարիքը չի գերազանցում 40-ը: Միաժամանակ, 14%-ի տարիքը 61-

65 միջակայքում է, իսկ 21%-ինը գերազանցում է 66-ը: 

 Սեփական միջոցների շուրջ 3%-ը նպատակաուղղելով հետազոտություննե-

րի ֆինանսավորմանը՝ ՀՊՏՀ-ն շոշափելի առաջընթաց չի ապահովել ինչ-
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պես տնտեսական օրակարգի ձևավորման քննարկումներում, կառավարու-

թյան տնտեսական բլոկի հետ համագործակցության բնագավառում, այն-

պես էլ մագիստրոսական կրթական ծրագրերում հետազոտական բաղադ-

րիչի տեսանելի ավելացման և հետազոտությունների արդյունքները կրթա-

կան գործընթացին լիարժեքորեն ինտեգրելու գործում: 

 ՀՊՏՀ գործառնական և ոչ գործառնական եկամուտների 82-85%-ը ձևա-

վորվում է բացառապես ուսանողական վարձերից, ինչի հետևանքով բուհը 

գերզգայուն է դարձել ուսանողների թվի փոփոխության նկատմամբ:  
 

 

3.3. ՀՊՏՀ առջև ծառացած նոր մարտահրավերները  

 
 2018-2022 թթ. բարձրագույն կրթության համակարգում ընթացող զարգա-

ցումների և մասնագիտական կողմնորոշման վերափոխումների հետևան-

քով ՀՊՏՀ ուսանողների թիվը կկրճատվի 29-41%-ով: 

 Բակալավրիական կրթության ծրագրերի խոշորացման հետևանքով ՀՊՏՀ 

մի շարք ամբիոնների սպասարկման բեռնվածության ծավալը կկրճատվի 

45-65%-ով:  

 Բակալավրիական կրթության ծրագրերի խոշորացման և համապատաս-

խան կրթաձևի ուսանողների թվի կրճատման հետևանքով, նույնիսկ բակա-

լավրիատից մագիստրատուրա անցման ցուցանիշի պահպանման պարա-

գայում, մի շարք ամբիոնների մագիստրոսական կրթական ծրագրերում 

ներգրավված ուսանողների թիվը կնվազի շուրջ 30%-ով՝ հանգեցնելով որոշ 

ծրագրերի փակմանը և մյուսների թերբեռնվածությանը: 

 Ուսանողների ներգրավման առկա միտումը, անձնակազմի համալրվածու-

թյան գործող ցուցանիշը, առկա վարչական կառուցվածքը և աշխատավար-

ձի դրույքաչափը պահպանելու պարագայում ՀՊՏՀ-ն ստիպված կլինի 1 

հաստիքը կիսել 1-ից ավելի աշխատակիցների միջև, ինչի հետևանքով իրա-

կան աշխատավարձը կկրճատվի 40-50%-ով: 
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3.4. Խնդիրների լուծման ուղիները 

 
 Սեփական շուկայական հատվածում դիրքերի ամրապնդման նպատակով 

էականորեն բարելավել կրթական ծրագրերի որակը: 

 Մշակել մրցակից բուհերի կրթական ծրագրերից ինքնատիպ կերպով տար-

բերվող ծրագրեր՝ շեշտադրելով դրանց կիրառական և հետազոտական բա-

ղադրիչները:  

 Որակյալ կրթության պահանջ ունեցող նոր ուսանողների ներգրավման 

ավելացման նպատակով մուտք գործել բարձրագույն կրթության այլ մաս-

նագիտությունների (հատկապես` միջոլորտային) բնագավառներ: 

 ՀՀ և արտերկրի բուհերի հետ իրականացնել համատեղ, մասնավորապես` 

միջոլորտային կրթական ծրագրեր՝ փորձելով ուսանողներ ներգրավել բարձ-

րագույն կրթության տարբեր ոլորտների հատման տիրույթում:  

 Ուսանողին ընձեռել ուսման տևողությունը, կրթական մոդուլով ապահովվող 

վերջնարդյունքին նպաստող դասընթացները, իսկ հետագայում` նաև դա-

սավանդողին ընտրելու հնարավորություն: 

 Կրթական ծրագրերում մեծացնել ուսանողների կամընտրության դրսևոր-

ման հնարավորությունը` ընտրովի դասընթացների տեսակարար կշիռը 

կրթական ծրագրի ներկայիս 7,5-12,5% մակարդակից հասցնելով մինչև 

25%-ի: 

 Ուսանողների կամընտրության մեծացման և անհատական կրեդիտային 

բեռնվածքի ընտրության հնարավորության ընձեռնման նպատակով ապա-

հովել տեխնիկական (էլեկտրոնային դեկանատ, ռեգիստրարներ), կադրա-

յին (մասնագիտական կողմնորոշման ստորաբաժանում), մեթոդական և 

իրավական հիմքեր: 

 Հեռակա կրթաձևի վերացումը փորձել լրացնել հեռավար ուսուցման ներ-

դրմամբ` այդ նպատակով ձևավորելով անհրաժեշտ տեխնիկական (Moodle 

համակարգ) և մեթոդական ռեսուրսներ: 
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 Moodle համակարգը ծառայեցնել իբրև հարթակ՝ առկա կրթաձևում դասա-

խոս-ուսանող արտալսարանային շփման (անհատական խորհրդատվու-

թյան) համար: 

 Եկամուտների բազմազանեցման նպատակով մուտք գործել խորհրդատվա-

կան, հաշվապահական, մարքեթինգային և թրեյնինգի ծառայությունների, 

ինչպես նաև փորձագիտության և կիրառական հետազոտությունների շու-

կաներ: 

 Ուսանողների թվի կրճատմանը զուգընթաց, կարևորելով երիտասարդ և 

կարող ուժերին պահպանելու անհրաժեշտությունը, իրականացնել կադրե-

րի օպտիմալացում: 

 Հստակ կանոնակարգել կադրերի մշտական թարմացման գործընթացը: 

 Ֆինանսական միջոցների տնտեսման նպատակով իրականացնել վարչա-

կան ծախսերի կրճատում՝ վարչական և ուսումնաօժանդակ հաստիքների, 

ինչպես նաև ոչ պրոֆիլային ակտիվների օպտիմալացմամբ: 

 Սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի ընդլայնմամբ, հաշվե-

տվողականության նոր սկզբունքների և կորպորատիվ մշակույթի ներ-

դրմամբ փորձել բարձրացնել ՀՊՏՀ վարկանիշը: 

 Հակակոռուպցիոն միջոցառումների (կույր գնահատում, կույր գրախոսում) 

և ակադեմիական ազնվությանը նպաստող գործիքների (հակագրագողու-

թյան համակարգ) ներդրմամբ անշրջելի դարձնել «գիտելիքի միջնորդու-

թյամբ» գնահատվելու մոտեցումը: 
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4. ՀՊՏՀ 2018-2023 ԹԹ. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ ԵՎ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

ՀՊՏՀ տեսլականն է մինչև 2025 թ. բուհը դարձնել տնտեսագիտության, 

ժամանակակից բիզնեսի և վարչարարության ոլորտների վերաբերյալ նորարարա-

կան և գործնական գիտելիքներ տրամադրող, կիրառական հետազոտություննե-

րով գիտելիք ստեղծող, պետական և մասնավոր հատվածի, ինչպես նաև հետա-

զոտական  կառույցների հետ սերտորեն համագործակցող առաջատար հաստա-

տություն։   

ՀՊՏՀ առաքելությունն է ակադեմիական ազատությունների և ինքնավա-

րության, կրթություն-աշխատաշուկա համագործակցության, ուսանողակենտրոն 

ուսումնառության և կիրառական գիտելիքի փոխանցման, կիրառական հետազո-

տությունների ուղղությամբ մասնագիտական ներուժի կենտրոնացման, դասա-

վանդման և ուսումնառության նորարարական միջավայրի ստեղծման ճանա-

պարհներով պատրաստել Հայաստանի Հանրապետության և միջազգային աշխա-

տաշուկաներում մրցունակ, տնտեսագիտության, ժամանակակից բիզնեսի և վար-

չարարության ենթաոլորտների կիրառական հմտություններով և կարողություննե-

րով զինված, սոցիալական պատասխանատվությամբ և ժողովրդավարական սկզ-

բունքներով առաջնորդվող մասնագետներ և վերապատրաստել հասարակության 

և տնտեսության փոփոխությունների իրականացմանն ունակ առաջնորդներ: 

Իր առաքելությունից բխող գործունեությունն իրականացնելիս ՀՊՏՀ-ն 

առաջնորդվում է հետևյալ արժեքներով. 

 Որակի բարձրացում 

Համալսարանը կարևորում է իր տեսլականի և առաքելության իրագործմանը 

միտված որակի ներքին ապահովման մշակույթի ամրապնդումը։ 

 Կիրառականություն 

Համալսարանը կրթական ծառայությունների շուկայում իր կրթական ծրագրերի 

արդյունավետ տարբերակման նպատակով կարևորում է կիրառական վերջնար-
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դյունքների վրա խարսխված կրթական ծրագրերի և հասցեական շահառուների 

պահանջմունքների բավարարմանը միտված կիրառական հետազոտությունների 

իրականացումը։ 

 Ակադեմիական ազատություններ 

Համալսարանը կարևորում է ակադեմիական քննարկումների, խոսքի, ուսում-

նառության, ինչպես նաև դասավանդման ձևերի ու մեթոդների ազատությունը, 

խրախուսում է գիտելիքի անկաշկանդ փոխանցումն ու ստացումը։ 

 Ուսանողակենտրոն ուսումնառություն 

Համալսարանի ուշադրության կենտրոնում, առաջին հերթին, ուսանողի կրթա-

կան ձեռքբերումներն են, ուսումնառությունից նրա բավարարվածությունը և հաջո-

ղությունները: Այդ նպատակով բուհը ուսանողի կարիքները հաշվի է առնում իր 

ակադեմիական գործունեության և օժանդակ ծառայությունների կազմակերպման, 

ինչպես նաև կրթական քաղաքականության ու կրթական ծրագրերի մշակման 

գործընթացներում: 

 Նորարարության հետևողական խրախուսում 

Համալսարանն արժևորում ու խրախուսում է աշխատակիցների և ուսանողների` 

համալսարանական խնդիրների լուծմանն ուղղված նորարարական գաղափար-

ներն ու մոտեցումները, ինչպես նաև դրանց հետագա կիրառումը և զարգացումը:  

 Գործունեության արդյունավետություն 

Համալսարանի գործունեության բոլոր բնագավառներում հատուկ նշանակու-

թյուն է տրվում արդյունավետությանը, ինչպես նաև արձանագրված արդյունքների 

որոշակիացման և չափելիության նպատակով` կատարողական ցուցանիշների 

համակարգի ներդրմանը, որն ընդունվում է որպես գործունեության տարբեր ուղ-

ղություններով բուհի և նրա առանձին ստորաբաժանումների ձեռքբերումների 

գնահատման կարևորագույն չափանիշ: 
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 Աշխատակիցների հմտությունների կատարելագործում և 

առաջխաղացում 

Գիտակցելով արագ փոփոխվող արտաքին միջավայրին արձագանքելու և ժա-

մանակին համընթաց շարժվելու կարևորությունը՝ համալսարանը կարևորում է 

աշխատակիցների հմտությունների զարգացման և մասնագիտական առաջխա-

ղացման իրական հնարավորությունների ձևավորումը: 
 

 Կորպորատիվ նոր էթիկայի և սոցիալական պատասխանատվության 

մշակույթի ձևավորում 

Համալսարանը կարևորում և խրախուսում է թիմային աշխատանքը, բուհի հեղի-

նակության նկատմամբ յուրաքանչյուր աշխատակցի և ուսանողի պատասխանա-

տվության գիտակցումը, ակադեմիական ազնվությունը և բարեվարքությունը, առ-

կա խնդիրների արդյունավետ լուծման նպատակով` համապատասխան ստորա-

բաժանումների միջև հորիզոնական համագործակցությունը, խնդիրների լուծման, 

ինչպես նաև բուհին առնչվող առանցքային որոշումների կայացման գործընթա-

ցում` ներքին և արտաքին շահակիցների ներգրավվածության մակարդակի բարձ-

րացումը, համայնքի, հասարակության և պետության նկատմամբ սոցիալական 

պատասխանատվության ստանձնումը, գործունեության թափանցիկությունը և 

հաշվետվողականությունը: 
 

5. ՀՊՏՀ 2018-2022 ԹԹ. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ  

ԳԵՐԱԿԱ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ   
 

1. Կրթական ծրագրերի որակի բարելավում:  

2. Գործունեության արդյունավետության մակարդակի բարձրացում: 

3. Կիրառական հետազոտություններ-կրթություն և կիրառական հետազո-

տություններ-տնտեսություն ոլորտներում միասնացման և համագործակ-

ցության ապահովում: 

4. Միջազգայնացման ընդլայնում: 
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5. Ակադեմիական էթիկայի և սոցիալական պատասխանատվության սկզբու-

նքների ներդրում (ներառյալ կրթության մատչելիության ապահովումը): 

Գերակա նպատակները պետք է դրսևորվեն հետևյալ պահանջներով. 

 Տարեկան ծրագրերում հստակ արտացոլված գործողություններ` ըստ յու-

րաքանչյուր գերակայության: 

 Տարեկան բյուջեում գերակայությունների ուղղությամբ կատարվող ծախ-

սերի համար ռեսուրսների բաշխման առաջնահերթություն: 

 Գիտական խորհրդի կիսամյակային ընդլայնված նիստի հրավիրում՝ 

նվիրված գերակայությունների ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների 

արդյունքների քննարկմանը։ 

Առաջիկա տարիներին համալսարանի ռեսուրսները բաշխվելու են ըստ զար-

գացման գերակա հռչակված ուղղությունների: Մյուս ուղղություններով հատկա-

ցումները պայմանավորված կլինեն այն հանգամանքով, թե որքանով դրանք 

կնպաստեն ուսումնական գործընթացի արդյունավետության և բուհի գրավչու-

թյան մակարդակի բարձրացմանը: 

5.1. ՀՊՏՀ ռազմավարական զարգացման նպատակներն ու 

ենթանպատակները 
 

 Ռազմավարական գերակա նպատակների ուղղությամբ լիարժեք նվաճում-

ներ ունենալու և 2025 թ. տեսլականն իրականություն դարձնելու համար սահման-

վել են ՀՊՏՀ 2018-2022 թթ. նպատակներն ու դրանցից բխող ենթանպատակ-

ները: 
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Նպատակներ Ենթանպատակներ 
Ենթանպատակ 1.1  
Կրթական ծրագրերի մշակման, իրականացման, գնահատման և փոփոխու-
թյան շրջափուլերում շահակիցների հետ համագործակցության արդյունա-
վետ համակարգի ձևավորում: 
Ենթանպատակ 1.2 
Կրթական ծրագրերում կիրառական և դասավանդման նորարարական 
մեթոդների վրա հիմնված դասընթացների տեսակարար կշռի ավելացում: 
Ենթանպատակ 1.3  
Կրթական ծրագրերի իրականացման ռեսուրսային ապահովվածության 
համապատասխանեցում կիրառական հենքով ծրագրերի իրականացման 
պայմաններին: 
Ենթանպատակ 1.4  
Ներբուհական և միջբուհական միջոլորտային, ինչպես նաև գործատուների 
մասնակցությամբ իրականացվող կրթական ծրագրերի թվի մեծացում 
մագիստրատուրայում: 

Նպատակ 1   
Կրթական ծրագրերի 
որակի բարելավում: 

Ենթանպատակ 1.5 
Ուսանողներին` անհատական կրեդիտային բեռնվածք ձևավորելու հնարա-
վորության ընձեռում: 

Ենթանպատակ 2.1  
Գործընթացների կանոնակարգում: 
Ենթանպատակ 2.2  
Կազմակերպական կառուցվածքի օպտիմալացում: 
Ենթանպատակ 2.3  
Տնօրինվող ակտիվների օպտիմալացում: 
Ենթանպատակ 2.4  
Գործունեության բազմազանեցում: 

Նպատակ 2  
ՀՊՏՀ գործունեության
արդյունավետության 
մակարդակի բարձրա-
ցում: 

Ենթանպատակ 2.5  
Կայունության և զարգացման հնարավորությունների ձևավորում: 
Ենթանպատակ 3.1  
ՀՊՏՀ հետազոտական կարողությունների ընդլայնում:  
Ենթանպատակ 3.2  
Կրթական ծրագրերում ՀՊՏՀ հետազոտական արդյունքների ինտեգրման  
կառուցակարգի ձևավորում:    

Նպատակ 3  
Կիրառական հետազո-
տություններ-կրթու-
թյուն և կիրառական 
հետազոտություններ-
տնտեսություն 
ոլորտներում միաս-
նացման և համագոր-
ծակցության ապա-
հովում: 

Ենթանպատակ 3.3  
Հետազոտությունների բնագավառում արտաքին շահառուների հետ համա-
գործակցության հարթակների ձևավորում և ՀՊՏՀ հետազոտությունների 
վերակողմնորոշում դեպի հեշտ առևտրայնացվող կիրառական ոլորտ: 

Ենթանպատակ 4.1  
Միջազգային ծրագրերին մասնակցության ընդլայնում: Նպատակ 4  

Միջազգայնացման 
ընդլայնում: Ենթանպատակ 4.2  

Ուսանողների և դասախոսների շարժունության մեծացում: 
Ենթանպատակ 5.1  
Ակադեմիական էթիկայի միջավայրի ձևավորում: 

Նպատակ 5   
Ակադեմիական էթի-
կայի և սոցիալական 
պատասխանատվու-
թյան սկզբունքների 
ներդրում: 

Ենթանպատակ 5.2  
Սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերի իրականացում: 
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6. ՀՊՏՀ 2018-2022 ԹԹ. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ  

ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ 
 

Գործողություններ  Նպատակներ և 
ենթանպատակներ 2018 2019 2020 2021 2022 

Նպատակ 1.  Կրթական ծրագրերի որակի բարելավում 
Ենթանպատակ 1.1 
Կրթական ծրագրերի 
մշակման, իրականաց-
ման, գնահատման և 
փոփոխության շրջափու-
լերում շահակիցների 
հետ համագործակցու-
թյան արդյունավետ հա-
մակարգի ձևավորում: 

1. Մասնագիտական 
կրթական ծրագրերի 
և դասընթացների 
ծրագրերի (syllabus) 
մշակման, իրակա-
նացման, գնահատ-
ման և վերանայման 
ակադեմիական կար-
գի պատրաստում և 
հաստատում:  

  1. Կրթական ծրագրի 
մոդուլավորում և մո-
դուլների կրեդիտային 
բեռնվածության փոխ-
կապակցում ուսում-
նառությանն անհրա-
ժեշտ ժամանակի ծա-
վալին: 

  

  

1. Փորձագետների 
ընտրության չափա-
նիշների հաստատում 
և փորձագիտական 
խմբի ձևավորում:    

1. Գործող կրթական 
ծրագրերի փորձագի-
տական գնահատում:    

1. Կրթական ծրագրի 
յուրաքանչյուր բա-
ղադրիչի մուտքային 
հստակ պահանջների 
սահմանում և մոդու-
լային հաջորդականու-
թյան կառուցակար-
գերի հաստատում բո-
լոր կրթական ծրագ-
րերում: 

  

  

1.1.1. Կրթական ծրագրե-
րի ներքին փորձագի-
տության ինստիտուտի 
ձևավորում և գործող 
կրթական ծրագրերի 
վերանայում: 

2. Կրթական ծրագրի 
առանձին բաղադրիչ-
ներից ուսանողների 
բավարարվածության 
գնահատման ընթա-
ցակարգի մշակում և 
հաստատում: 

2. Գործող կրթական 
ծրագրերի առանձին 
մոդուլներից ուսանող-
ների բավարարվածու-
թյան և նպատակա-
դրված վերջնարդյուն-
քով ակնկալվող հմտու-
թյունների ապահովման
գնահատում:                 

2. Կրթական ծրագրի 
կամընտրական մոդուլ-
ների ընտրության ըն-
թացակարգերի մշա-
կում, փորձարկում և 
սահմանում:  

1. Կրթական ծրագրում 
ընտրովի մոդուլների 
25% ծավալի ապահո-
վում: 
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 3. Կրթական ծրագրե-
րում միևնույն վերջնար-
դյունքը ձևավորող և 
բովանդակային առու-
մով միմյանց կրկնող 
դասընթացների կամ 
առանձին դասընթացի 
բաղադրիչների բացա-
ռում: 

   

    

1. Շարժունության նպա-
տակով արտերկրի հա-
մալսարանների ՄԿԾ-
ների հետ համեմատա-
կան վերլուծության մե-
թոդաբանության մշա-
կում և հաստատում:      

1. Կրթական միասնա-
կան տեղեկատվական 
համակարգի ձևավո-
րում:                            

1. Շրջանավարտների 
կարիերայի հետագծի 
տվյալների բազայի 
ձևավորում:     

2. ՄԿԾ-ների հետ հա-
մեմատական  վերլու-
ծության օբյեկտների 
կայուն ցանկի ձևավո-
րում:     

2. Շարժունության և 
ՄԿԾ-ների բարելավ-
ման նպատակով արտ-
երկրի համալսարան-
ների ՄԿԾ-ների հետ 
համեմատական վերլու-
ծությունների, հարցում-
ների և աշխատաշու-
կայի մշտադիտարկ-
ման տվյալների բազա-
ների ձևավորում:       

  

    

3. Կրթական ծրագրի 
մշակման և իրականաց-
ման աշխատանքներում
ՀՊՏՀ-ի հետ համա-
գործակցող գործատու-
ների խմբի  ձևավորում:

3. Կրթական ծրագրի 
հետադարձ կապի 
տվյալների բազայի 
ձևավորում: 

  

    

1.1.2. Կրթական ծրագրե-
րի մշակման և գնահատ-
ման աշխատանքներում 
համեմատական  վերլու-
ծության և հարցումների 
միասնական տեղեկա-
տվական համակարգի 
ձևավորում: 

4. Շահառուների հար-
ցումների և աշխատա-
շուկայի մշտադիտարկ-
ման կարգի մշակում և 
հաստատում:  
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 1. Դասավանդման և ու-
սումնառության կիրա-
ռական բաղադրիչի 
գնահատման և կրթա-
կան ծրագրում չափորո-
շիչների և մեթոդական 
ուղեցույցների մշակում:

1. Կիրառական գիտե-
լիք հաղորդող դասա-
վանդման մեթոդների 
ներդրում կրթական 
ծրագրի առանձին մո-
դուլների առնվազն 
20%-ում:                        

1. Կիրառական գիտե-
լիք հաղորդող դասա-
վանդման մեթոդների 
ներդրում կրթական 
ծրագրի առանձին մո-
դուլների առնվազն 
30%-ում:                       

1. Կիրառական գիտե-
լիք հաղորդող դասա-
վանդման մեթոդների 
ներդրում կրթական 
ծրագրի առանձին 
մոդուլների առնվազն 
50%-ում:                       

Ենթանպատակ 1.2 
Կրթական ծրագրերում 
կիրառական և դասա-
վանդման նորարարական
մեթոդների վրա հիմնված 
դասընթացների տեսա-
կարար կշռի բարձրա-
ցում:    2. ՀՀ-ում կարճ պար-

բերաշրջանով կրթու-
թյան մոդելի ներդրման 
դեպքում՝ բակալավ-
րիական կրթության 
մասնագիտությունների 
համար կարճ պարբե-
րաշրջանով կրթական 
ծրագրերի մշակում: 

2. Բակալավրիական 
կրթության մասնագի-
տությունների համար 
մշակված կարճ պար-
բերաշրջանով կրթա-
կան ծրագրերի փորձա-
քննության իրականա-
ցում: 

    

Ենթանպատակ 1.3 
Կրթական ծրագրերի 
իրականացման ռեսուր-
սային ապահովվածու-
թյան համապատասխա-
նեցում կիրառական հեն-
քով ծրագրերի իրակա-
նացման պայմաններին: 

1. Դասախոսների ընտ-
րության, աշխատանքի 
ընդունման և առաջըն-
թացի քաղաքականու-
թյան, դասավանդման 
ու հետազոտական 
բեռնվածությամբ ապա-
հովման կարգի մշա-
կում և հաստատում: 

1. Գործող կրթական 
ծրագրերի որակյալ 
սպասարկման օպտի-
մալ կադրային ապա-
հովվածության չափա-
նիշների մշակում և 
հաստատում: 

  

  
  

  
  

1.3.1. Կրթական ծրագրի 
առանձին բաղադրիչները 
որակով սպասարկելուն 
ամբողջությամբ և մա-
սամբ համապատասխա-
նող պրոֆեսորադասա-
խոսական կազմի որոշում 
և ամբիոններում արդյու-
նավետ սերնդափոխու-
թյան ապահովում: 

1. Պրոֆեսորադասա-
խոսական կազմի որա-
կավորմանը և դասա-
վանդման հմտություն-
ներին ներկայացվող 
պահանջների մշակում 
և հաստատում: 

1. Պրոֆեսորադասա-
խոսական կազմի որա-
կավորման գնահա-
տում, կրթական ծրա-
գրի որակով կատար-
ման տեսանկյունից` 
1.3.1 ենթանպատակի 
1-ին կետի պահանջնե-
րին համապատասխա-
նող և չհամապատաս-
խանող պրոֆեսորա-
դասախոսական կազմի 
սահմանում: 

1.3.1 ենթանպատակի 
1-ին կետի պահանջնե-
րին չհամապատասխա-
նող դասախոսների 
վերապատրաստման 
արդյունքների գնահա-
տում և պրոֆեսորադա-
սախոսական կազմի 
օպտիմալ կառուցված-
քի ձևավորում: 
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2. Պրոֆեսորադասա-
խոսական կազմի գոր-
ծունեության գնահատ-
ման կատարողական 
ցուցանիշների սահմա-
նում, նրանց որակա-
վորման գնահատման 
և վարկանշավորման 
կարգի քննարկում և 
հաստատում: 

2. Մոդուլից և դասա-
վանդողից ուսանողնե-
րի բավարարվածու-
թյան գնահատման, 
դասավանդողների 
ինքնավերլուծության 
արդյունքների և վերա-
պատրաստման գործ-
ընթացների փոխկա-
պակցում ՝ թիրախավո-
րելով նրանց հասցեա-
կան վերապատրաստ-
ման ուղղությունները:  

 

   

3. Ամբիոններում մաս-
նագիտական հետազո-
տական թեմաների 
հստակեցման կարգի 
մշակում և հաստա-
տում:  
 

3. 1.3.1 ենթանպատա-
կի 1-ին կետի պահանջ-
ներին չհամապատաս-
խանող դասախոսների 
վերապատրաստում և 
փորձաշրջանի սահ-
մանում: 

  

    

4. Ամբիոնի վարիչների 
պարտականություննե-
րի վերանայում և կըր-
թական ծրագրի որա-
կով սպասարկման, կա-
յուն սերնդափոխության
իրականացման պա-
տասխանատվության ու
դրա գնահատման կա-
տարողական ցուցա-
նիշների սահմանում: 

4. Դասախոսական 
կազմի երիտասարդաց-
ման կարգի մշակում՝ 
ըստ թիրախավորված 
կրթական ծրագրի 
սպասարկման նպա-
տակով աշխատակազ-
մի համալրման (ասպի-
րանտական տեղերի և 
կադրային քաղաքակա-
նության միջև փոխկապ-
վածության ապահով-
ման վրա հիմնվելով): 

  

    

 

5. Ամբիոնների վարիչ-
ների ընտրության կար-
գի վերանայում՝ ելնելով 
նույն անձի կողմից եր-
կու անընդմեջ ժամկե-
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տից (10 տարուց ոչ ա-
վելի՝ ներառյալ ժամա-
նակավոր պաշտոնա-
վարման ժամկետը) ա-
վելի տևողությամբ վա-
րիչի պարտականու-
թյուն ստանձնելու սահ-
մանափակման կիրա-
ռումից (անկախ գիտա-
կան աստիճանից և կո-
չումից): 
1. Դրսեկ որակավոր-
ված մասնագետների 
դասավանդման գործ-
ընթացում ներգրավ-
ման կարգի մշակում և 
հաստատում: 

1. Դրսեկ որակավոր-
ված մասնագետների 
ներգրավման և վար-
ձատրության սկզբունք-
ների վերանայում: 

  

    

1.3.2. Կրթական ծրագրի 
որոշակի, հատկապես` 
կիրառական բաղադրիչ 
պարունակող մոդուլների 
դասավանդման նպատա-
կով ոլորտի որակավոր-
ված և հեղինակավոր 
մասնագետների ներգրա-
վում: 

2. Դրսեկ որակավոր-
ված մասնագետներին 
դասավանդման 
խորհրդատվության 
տրամադրում: 

2. ՀՊՏՀ առանձին մո-
դուլների շրջանակում 
տնտեսական քաղաքա-
կանության պատաս-
խանատուների մաս-
նակցությամբ վարպե-
տաց դասերի ինստի-
տուտի ձևավորում: 

  

    

1. Ընթերցասրահի հան-
րայնացում (աշխատա-
ժամանակի երկարա-
ձգում մինչև 22.00-ն): 

1. Էլեկտրոնային գրա-
դարանի ռեսուրսային 
ապահովվածություն: 

1. Դասախոսության 
նյութերի առկայության 
մոտիվացնող համա-
կարգի ձևավորում:  

1. ՀՊՏՀ կրթական 
ծրագրերում ներառված 
դասընթացների 50%-ի 
ապահովում հայալեզու 
տպագիր և էլեկտրոնա-
յին գրականությամբ:  

  

1.3.3. Գրադարանի,  տե-
ղեկատվական և հետա-
զոտական ռեսուրսների 
բարելավում: 

  2. ՀՊՏՀ ընթերցասրա-
հի նստատեղերի 20%-ի 
ապահովում համացան-
ցային հասանելիու-
թյամբ համակարգչա-
յին տեխնիկայով: 
 

2. ՀՊՏՀ ընթերցասրա-
հի նստատեղերի 30%-ի 
ապահովում համացան-
ցային հասանելիու-
թյամբ համակարգչա-
յին տեխնիկայով:  
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 1. WiFi հասանելիու-
թյամբ 2 գոտիների 
ձևավորում: 

1. Լսարանային ֆոնդի 
առնվազն 20%-ի վերա-
զինում պրոյեկտորնե-
րով:   

1. Լսարանային ֆոնդի 
առնվազն 30%-ի վերա-
զինում պրոյեկտորնե-
րով:   

1. Լսարանային ֆոնդի 
առնվազն 40%-ի վերա-
զինում պրոյեկտորնե-
րով:   

  2. Լսարանային ֆոնդի 
առնվազն 20%-ի վերա-
զինում սմարթ գրա-
տախտակներով կամ 
նույն նպատակին ծա-
ռայող տեխնիկական 
միջոցներով: 

2. Լսարանային ֆոնդի 
առնվազն 30%-ի վերա-
զինում սմարթ գրա-
տախտակներով կամ 
նույն նպատակին ծա-
ռայող տեխնիկական 
միջոցներով: 

  

1.3.4. Լսարանային ֆոն-
դի և ուսանողական տա-
րածքների վերազինում:  
Դասախոսների համար 
աշխատանքային տա-
րածքների ձևավորում:  

  3. QR գրադարանների 
զարգացում 

    

1. Աշխատաշուկայում 
պահանջված և ՀՊՏՀ 
մասնագիտական ուղ-
ղվածությանը համա- 
պատասխանող միջո-
լորտային մասնագիտու-
թյունների համատեղ 
կրթական ծրագրերի ի-
րականացման բանակ-
ցությունների վարում  
ՀՀ այլ բուհերի հետ: 

1. Միջոլորտային մաս-
նագիտությունների հա-
մատեղ կրթական ծրա-
գրերի մշակում և հաս-
տատում գործընկեր 
բուհերի հետ, կրթա-
կան ծրագրի իրակա-
նացման լիցենզիայի 
ստացում: 

1. Միջոլորտային մաս-
նագիտությունների հա-
մատեղ կրթական ծրա-
գրերի ընդունելության 
կազմակերպում: 

    

Ենթանպատակ 1.4 
Ներբուհական և միջբու-
հական միջոլորտային, 
ինչպես նաև գործատու-
ների մասնակցությամբ 
իրականացվող կրթական 
ծրագրերի թվի ավելա-
ցում մագիստրատուրա-
յում: 

  2. Գործատուների հետ 
համատեղ կրթական 
ծրագրերի իրականաց-
ման բանակցություն-
ների վարում: 

2. Գործատուների հետ 
համատեղ` կրթական 
ծրագրերի մշակում, 
հաստատում և իրակա-
նացման լիցենզիաների 
ստացում: 

1. Գործատուների հետ 
համատեղ իրականաց-
վող կրթական ծրագրե-
րի ընդունելության 
կազմակերպում: 

  

1. Էլեկտրոնային դեկա-
նատի համակարգի 
ձեռքբերում և փորձնա-
կան ներդրում որևէ 
ֆակուլտետում: 

1. Էլեկտրոնային դեկա-
նատի համակարգի 
ներդրում ՀՊՏՀ բոլոր 
ֆակուլտետներում: 

  

    

Ենթանպատակ 1.5 
Ուսանողներին անհա-
տական կրեդիտային 
բեռնվածք ձևավորելու 
հնարավորությունների 
տրամադրում: 2. Քննաշրջանի գործող 

սկզբունքի վերանայում՝ 
մոդուլի ավարտին ու-

 1. Ֆակուլտետների 
գործառույթների վերա-
փոխում՝ հարմարեցնե-
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սանողի ուսումնառու-
թյան արդյունքների 
ստուգման մոտեցման 
ամրագրում:  

լով անհատական կրե-
դիտային բեռնվածքով 
սովորող ուսանողների 
ուսումնական գործըն-
թացի կազմակերպման 
պահանջներին: 

3. Քննաշրջանի նոր 
համակարգի փորձա-
րարական հիմունքնե-
րով ներդրում 2018-
2019 ուսումնական 
տարվա մագիստրա-
տուրայի առաջին կուր-
սերում: 

 2. Բակալավրիատի 
ռեգիստրարի առանձ-
նացված ստորաբա-
ժանման հիմնում: 

1. Գործող կրթական 
ծրագրերի ընտրովի 
դասընթացների մաս-
նագիտական կողմնո-
րոշման գործառույթի 
փոխանցում ֆակուլ-
տետներից ռեգիստրա-
րի ստորաբաժանմանը:

  

4. Moodle համակարգի 
փորձնական ներդրման
և դրա սպասարկման 
նպատակով ՊԴ կազմի 
վերապատրաստում: 

2. Moodle համակարգի 
փորձնական ներդրում:

3. Moodle համակար-
գով կրթության կազ-
մակերպմանը և ուսում-
նառությանը նպաստող 
մեթոդական բազայի 
(էլեկտրոնային մեթո-
դական նյութեր, տեսա-
դասախոսություններ, 
քեյսեր և այլն) ձևավո-
րումգործող ՄԿԾ-նե-
րում ներառված դասըն-
թացների առնվազն 
40%-ի համար 

2. Moodle համակար-
գով կրթության կազմա-
կերպման և ուսումնա-
ռությանը նպաստող 
մեթոդական բազայի 
(էլեկտրոնային մեթո-
դական նյութեր, տեսա-
դասախոսություններ, 
քեյսեր և այլն) ձևավոր-
ում գործող ՄԿԾ-նե-
րում ներառված դասըն-
թացների առնվազն 
70%-ի համար 

1. Moodle համակարգով 
կրթության կազմա-
կերպմանը և ուսումնա-
ռությանը նպաստող 
մեթոդական բազայի 
(էլեկտրոնային մեթո-
դական նյութեր, տեսա-
դասախոսություններ, 
քեյսեր և այլն) ձևավո-
րում` գործող ՄԿԾ-նե-
րում ներառված դաս-
ընթացների առնվազն 
100%-ի համար 

5. Դասավանդողների 
մասնագիտական պար-
տականությունների վե-
րանայում և դասա-
վանդվող մոդուլների 
մասնագիտական նյու-
թերով ապահովման ու 
պարբերաբար թար-
մացման կարգի մշա-
կում և հաստատում 

3. Բոլոր կրթական և 
դասընթացների ծրա-
գրերի էլեկտրոնային 
տարբերակով հրապա-
րակում: 

4. Moodle համակար-
գով հեռավար կրթու-
թյան կազմակերպման և
ուսումնառությանը 
նպաստող մեթոդական 
բազայի (էլեկտրոնային
մեթոդական նյութեր, 
տեսադասախոսություն-
ներ, քեյսեր և այլն) 
ձևավորում` առնվազն 
3 ՄԿԾ-ի համար 

3. Moodle համակար--
գով հեռավար կրթու-
թյան կազմակերպմանը
և ուսումնառությանը 
նպաստող մեթոդական 
բազայի (էլեկտրոնային
մեթոդական նյութեր, 
տեսադասախոսություն-
ներ, քեյսեր և այլն) 
ձևավորում` առնվազն 
6 ՄԿԾ-ի համար: 

 2. Moodle համակար-
գով հեռավար կրթու-
թյան կազմակերպմանը
և ուսումնառությանը 
նպաստող մեթոդական 
բազայի (էլեկտրոնային
մեթոդական նյութեր, 
տեսադասախոսությու-
ններ, քեյսեր և այլն) 
ձևավորում` բոլոր գոր-
ծող  ՄԿԾ-ների համար:
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Նպատակ 2. ՀՊՏՀ գործունեության արդյունավետության մակարդակի բարձրացում: 
1. Գործընթացների 
գնահատման և կանո-
նակարգման փորձա-
գիտական խմբի ձևա-
վորում: 

1. Գործընթացների 
օպտիմալացում: 

  

    

2. Տարբեր կառուցված-
քային ստորաբաժա-
նումների գործառույթ-
ների նկարագրում: 

2. Կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների 
հիմնական կատարո-
ղական ցուցիչների 
մշակում և հաստա-
տում: 

1. Ըստ հիմնական կա-
տարողական ցուցա-
նիշների կառուցված-
քային ստորաբաժա-
նումների հաշվետվո-
ղականության համա-
կարգի ներդրում: 

1. Կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների 
անձնակազմի հավելա-
վճարների փոխկա-
պակցում հիմնական 
կատարողական ցուցա-
նիշների  հաշվետվողա-
կանության արդյունքնե-
րին: 

  

3. Տարբեր կառուցված-
քային ստորաբաժա-
նումների կողմից իրա-
կանացվող գործա-
ռույթների կատարող-
ների արձանագրում: 

    2.Պրոֆեսորադասախո
սական անձնակազմի 
հավելավճարների 
փոխկապակցում վար-
կանշավորման ար-
դյունքների հետ: 

  

4. Գործառույթների 
հստակեցում: 

        

5. Գործառույթների 
իրականացմանն ան-
հրաժեշտ հաստիքների 
և դրանց նկարագրերի 
սահմանում: 

    

    

Ենթանպատակ 2.1 
Գործընթացների 
կանոնակարգում: 

6. Գործընթացների օպ-
տիմալացման կառու-
ցակարգի և ժամանա-
կացույցի հաստատում: 

    
    

Ենթանպատակ 2.2 
Կազմակերպական 
կառուցվածքի 
օպտիմալացում: 

1. Նպատակ 2.1-ում 
սահմանված գործա-
ռույթների լիարժեք կա-
տարմանը նպաստող 
նոր կառուցվածքի ձևա-
վորում: 

1. Արտապատվիրման 
հնարավորություն ըն-
ձեռող գործառույթների 
և դասընթացների 
հստակեցում: 

1. Գործառույթների ար-
տապատվիրման պայ-
մանագրերի կնքում և 
փոխանցում մասնագի-
տացած կազմակերպու-
թյուններին: 
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2. Նոր կառուցվածքին 
համապատասխանող 
կառուցվածքային ստո-
րաբաժանումների և 
հաստիքների հաստա-
տում: 

2. Մասնագիտացած 
կազմակերպություննե-
րին առաջադրվող գոր-
ծառույթների և դասըն-
թացներ  պատվիրելու 
չափանիշների վերա-
բերյալ տեխնիկակա-
կան առաջադրանքի 
մշակում և հաստա-
տում: 

2. Միևնույն մասնագի-
տության ոլորտում բա-
կալավրիական միևնույն
կրթական ծրագիրն ի-
րականացնող ամբիոն-
ների միավորում մեկ 
ամբիոնի շրջանակում՝ 
ըստ հաստատված չա-
փանիշների և օպտիմալ
հարաբերակցության: 

   

3. Տարբեր կառուցված-
քային ստորաբաժա-
նումների իրականաց-
րած գործառույթների և 
որոշ դասընթացների 
արտապատվիրման 
հնարավորության գնա-
հատում: 

 3. Միևնույն մասնագի-
տության ոլորտում և 
միևնույն որակավորու-
մը շնորհող կրթական 
ծրագրեր իրականցնող 
ամբիոնների միավո-
րում մեկ ֆակուլտետի 
շրջանակում: 

  

 4. Ամբիոնների խոշո-
րացման չափանիշների 
մշակում և հաստատում՝
հիմքում ունենալով ու-
սանող-դասավանդող-
ներ, ուսանող վարչա-
կան անձնակազմ, ու-
սանող-ուսումնաօժան-
դակ անձնակազմ, ոչ 
ակադեմիական անձ-
նակազմ-ակադեմիա-
կան անձնակազմ օպ-
տիմալ հարաբերակցու-
թյան, ամբիոններում 
հետազոտական բավա-
րար ներուժի առկայու-
թյանը նպաստող ժա-
մաքանակի (առնվազն 
15 լրիվ հաստիքներ) և 
բարձրագույն կրթու-
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թյան երեք մակարդա-
կում կրթական ծրագիր 
իրականացնելու նախա-
պայմանը:   
1. Որոշ առկա ակտիվ-
ներ ծառայության տես-
քով ձեռք բերելու և 
պահպանելու հնարա-
վորությունների գնա-
հատում՝ ըստ համեմա-
տական վերլուծության 
արդյունքների: 

1. Ակտիվների օպտի-
մալացում՝ դրանցից 
բխող ծառայություն-
ների ձեռքբերման 
ճանապարհով:  

  

    

 2. Ձեռնարկատիրական
նպատակով ակտիվնե-
րի օգտագործման կա-
ռուցակարգերի ձևա-
վորում: 

1. Պայմանագրային կա-
տարողներից ծառայու-
թյունների ձեռքբերման 
պայմանների տեխնի-
կական նկարագրերի և 
ընթացակարգերի մշա-
կում և համաձայնեցում 
ոլորտը կարգավորողի 
հետ: 

   

Ենթանպատակ 2.3 
Տնօրինվող ակտիվների 
օպտիմալացում: 

2. Ավտոպարկի կրճա-
տում: 

    
   

 1. Խորհրդատվության, 
հաշվապահական, աու-
դիտի և մարքեթինգա-
յին ծառայությունների, 
շուկա մուտք գործելու 
հնարավորությունների 
գնահատում: 

1. Խորհրդատվության, 
հաշվապահական, աու-
դիտի և մարքեթինգա-
յին ծառայությունների 
մատուցման նպատա-
կով փորձարարական 
լաբորատորիաների 
հիմնում: 

    

Ենթանպատակ 2.4 
Գործունեության բազմա-
զանեցում: 

1. Ըստ հարցումների` 
ուսանողներին լրա-
ցուցիչ ծառայություննե-
րի մատուցման հնա-
րավորությունների գնա-
հատում և դրանց ցան-
կի որոշում: 

2. Ուսանողներին մա-
տուցվող նոր ծառայու-
թյունների մշակում և 
հաստատում: 

2. Ամառային և ձմեռա-
յին դպրոցների հիմ-
նում: 
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  3. Ուսանողներին մա-
տուցվող նոր ծառայու-
թյունների ներդրում: 

3. Վճարովի լրացուցիչ 
կրթական ծառայու-
թյունների ներդրում: 

    

  4. ՀՊՏՀ խորհրդանիշ-
ներով պարագաների 
(հագուստ, գրիչներ, 
թվային կրիչներ, գրե-
նական պիտույքներ, 
հուշանվերներ) թո-
ղարկման և բուհի տա-
րածքում վաճառքի 
հնարավորությունների 
գնահատում: 

4. ՀՊՏՀ խորհրդանիշ-
ներով պարագաների 
(հագուստ, գրիչներ, 
թվային կրիչներ, գրե-
նական պիտույքներ, 
հուշանվերներ) թո-
ղարկման և վաճառքի 
կազմակերպում բուհի 
տարածքում: 

    

   1. Կայունության և զար-
գացման հիմնադրամի 
ձևավորում: 

    
Ենթանպատակ 2.5 
Կայունության և զար-
գացման հնարավորու-
թյունների ձևավորում:    2. ՀՊՏՀ ընթացիկ բյու-

ջեում  կայունության և 
զարգացման հիմնա-
դրամին նպատակա-
ուղղված միջոցների 
չափի հաստատում: 

    

Նպատակ 3.  Կիրառական հետազոտություններ-կրթություն և կիրառական հետազոտություններ-տնտեսություն ոլորտներում 
միասնացման և համագործակցության ապահովում: 

1. Համալսարանի հե-
տազոտական կառույց-
ներում դասավանդող-
ների ներգրավման ու 
հերթափոխի կառուցա-
կարգերի մշակում: 

1. Հետազոտություննե-
րում ներգրավված դա-
սախոսների թվի ավե-
լացում 

  

    

Ենթանպատակ 3.1 
ՀՊՏՀ հետազոտական 
կարողությունների 
ընդլայնում:  

2. Բակալավրիատի ա-
վարտական կուրսերի և
մագիստրատուրայի 
ուսանողների` ՀՊՏՀ 
հետազոտական կենտ-
րոնների և  ամբիոննե-
րի ընթացիկ հետազո-
տություններում ներ-

2. Հետազոտական 
վճարովի ռեսուրսներին
բաժանորդագրություն 
(RBK, Bloomberg): 

1. Բակալավրիատի 
ավարտական կուրսերի 
և մագիստրատուրայի 
ուսանողների 10%-ի 
ներգրավվածության 
ապահովում ՀՊՏՀ հե-
տազոտական կենտ-
րոնների և  ամբիոննե-

1. Բակալավրիատի 
ավարտական կուրսերի 
և մագիստրատուրայի 
ուսանողների 20%-ի 
ներգրավվածության 
ապահովում ՀՊՏՀ հե-
տազոտական կենտ-
րոնների և  ամբիոննե-

1. Բակալավրիատի ա-
վարտական կուրսերի և
մագիստրատուրայի ու-
սանողների 30%-ի ներ-
գրավվածության ապա-
հովում ՀՊՏՀ հետազո-
տական կենտրոնների 
և  ամբիոնների ընթա-
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գրավման կարգի մշա-
կում և հաստատում:      

րի ընթացիկ հետազո-
տական աշխատանք-
ներում:     

րի ընթացիկ հետազո-
տական աշխատանք-
ներում:     

ցիկ հետազոտական 
աշխատանքներում:     

Ենթանպատակ 3.2 
Կրթական ծրագրերում 
ՀՊՏՀ հետազոտական 
արդյունքների ինտե-
գրման  կառուցակարգի 
ձևավորում:    

 1. Դասընթացների հե-
տազոտական և կիրա-
ռական բաղադրիչների 
մշտադիտարկման մե-
թոդաբանության մշա-
կում և հաստատում: 

 

    

 1. ՀՊՏՀ հետազոտու-
թյունների արդյունքնե-
րի ինտեգրում կրթա-
կան ծրագրերի առան-
ձին բաղադրիչների 
դասավանդման գործ-
ընթացում:  

1. Հետազոտություն-
ների առևտրայնացման 
և ֆանդրայզինգի ռազ-
մավարության մշակում 
և հաստատում: 

1. Հետազոտություննե-
րի և մշակումների ար-
տաքին ֆինանսավոր-
ման հանրային հիմնա-
դրամի ձևավորում: 

  

Ենթանպատակ 3.3 
Հետազոտությունների 
բնագավառում արտաքին 
շահառուների հետ հա-
մագործակցության հար-
թակների ձևավորում  և  
հետազոտությունների 
վերակողմնորոշում դեպի 
հեշտ առևտրայնացվող 
կիրառական ոլորտներ: 

 2. Արտաքին շահառու-
ների հետ իրականաց-
վող հետազոտություն-
ների ուղղությունների 
հստակեցման կառու-
ցակարգերի և համա-
գործակցության հար-
թակների ձևավորում: 

2. Հանրային հե-
տաքրքրության ոլորտ-
ներում հետազոտու-
թյունների իրականաց-
ման նպատակով պե-
տական կառավարման 
մարմինների հետ հա-
մագործակցության 
ձևաչափերի մշակում: 

    

Նպատակ 4.  Միջազգայնացման ընդլայնում: 
 1. Միջազգային ծրա-

գրերին մասնակցու-
թյան ընդլայնման 
նպատակով առանձ-
նացված ստորաբա-
ժանման գործառույթ-
ների սահմանում: 

1. Միջազգային ծրա-
գրերին մասնակցու-
թյան ընդլայնման 
նպատակով ֆանդրայ-
զինգի ստորաբաժան-
ման հիմնադրում: 

    

Ենթանպատակ 4.1 
Միջազգային ծրագրերին 
մասնակցության 
ընդլայնում: 

   2. Միջազգային հիմնա-
դրամներից ֆինանսա-
վորման նպատակով 
արտերկրի հետազո-
տական հաստատու-
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թյունների և կոնսոր-
ցիումների հետ կապե-
րի ընդլայնում:  

  2. Միջազգային մա-
կարդակով գրախոսվող
և հղման բարձր համա-
թվով ամսագրերում 
հրապարակումների 
նպատակով հիմնա-
դրամի ձևավորում: 

3. Օտարալեզու հետա-
զոտությունների իրա-
կանացում և հրապա-
րակում:     

  3. Օտարալեզու հետա-
զոտությունների իրա-
կանացման և հրապա-
րակման ինստիտուցիո-
նալ կարողությունների 
ձևավորում: 

4. Արտերկրի գործըն-
կերների հետ համա-
տեղ և կրկնակի որա-
կավորում շնորհող նոր  
կրթական ծրագրերի 
մշակում և հաստա-
տում: 

    

  4. Արտերկրի կրթական 
հաստատությունների 
հետ համատեղ և 
կրկնակի որակավորում 
շնորհող նոր 
մագիստրոսական 
կրթական ծրագրերի 
ստեղծման բանակցու-
թյունների վարում: 

5. Արտերկրի կրթական
հաստատությունների 
հետ համատեղ և կրկ-
նակի որակավորում 
շնորհող նոր մագիստ-
րոսական կրթական 
ծրագրերի իրականաց-
ման լիցենզիաների 
ստացում: 

1. Արտերկրի կրթական 
հաստատությունների 
հետ համատեղ և կրկ-
նակի որակավորում 
շնորհող նոր  մագիստ-
րոսական կրթական 
ծրագրերում ընդունե-
լության կազմակեր-
պում: 

  

   6․ Մագիստրոսական 
ՄԿԾ-ներում ընտրովի 
օտար լեզվով դասա-
վանդվող դասընթաց-
ների ներառում: 

  

Ենթանպատակ 4.2 
Ուսանողների և դասա-
խոսների շարժունության 
մեծացում: 

1. Արտերկրի կրթական 
հաստատությունների 
հետ կապերի ընդլայ-
նում և նոր կոնսորցիում
ներում ներգրավում: 

1. Դասախոսների օ-
տար լեզվի իմացության
մակարդակի բարձրաց-
ման նպատակով մի-
ջոցների հատկացում: 
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Նպատակ 5.   Ակադեմիական էթիկայի և սոցիալական պատասխանատվության  սկզբունքների ներդրում: 
1. Ուսանողների ուսում-
նառության արդյունք-
ների «կույր գնահատ-
ման» համակարգի ներ-
դրման հնարավորու-
թյունների ստեղծում: 

1. Հակակոռուպցիոն 
միջոցառումների շրջա-
նակում ուսանողների 
ուսումնառության ար-
դյունքների «կույր գնա-
հատման» կանոնա-
կարգի մշակում և հաս-
տատում: 

  

    

2. Անհատական և ա-
վարտական աշխա--
տանքների ու մագիստ-
րոսական թեզերի  
«կույր գրախոսման»  
համակարգի ներդրման
հնարավորությունների 
գնահատում: 

2. Ուսանողների ուսում-
նառության արդյունք-
ների «կույր գնահատ-
ման» համակարգի ներ-
դրում: 

  

    

3. Էթիկայի հանձնա-
ժողովի ձևավորում: 

3. Հակակոռուպցիոն 
միջոցառումների շրջա-
նակում անհատական և
ավարտական աշխա-
տանքների ու մագիստ-
րոսական թեզերի 
«կույր գրախոսման» 
կանոնակարգի մշա-
կում և հաստատում: 

  

    

4. Էթիկայի կանոնների
մշակում և հաստա-
տում:  

4. Անհատական և ա-
վարտական աշխա-
տանքների ու մագիստ-
րոսական թեզերի 
«կույր գրախոսման» 
համակարգի ներդրում:

  

    

Ենթանպատակ 5.1 
Ակադեմիական էթիկայի 
միջավայրի ձևավորում: 

 5. Հակագրագողության
համակարգի ներդրում:

      

Ենթանպատակ 5.2 
Սոցիալական պատաս-
խանատվության ծրա-
գրերի իրականացում: 

 1. Համայնքի առաջնա-
հերթ հետազոտական 
կարիքների չափորո-
շում և որոշակի ուղղու-

1. Հասարակության 
հատուկ կարիքներով և 
խոցելի խմբերի համար 
վերաորակավորման 
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թյուններով ՀՊՏՀ հե-
տազոտական ներուժը 
ծառայեցնելու ծրագրե-
րի մշակում և հաստա-
տում: 

դասընթացների կազ-
մակերպում: 

1. Անապահով և բարձր 
առաջադիմությամբ ու-
սանողներին կրթաթո-
շակների տրամա-
դրման հնարավորու-
թյունների գնահատում: 

2. Կրթության մատչե-
լիության բարձրացման 
նպատակով անապա-
հով ուսանողներին 
կրթաթոշակների տրա-
մադրման հիմնադրամի
ձևավորում: 

  

    

2. Անապահով և բարձր 
առաջադիմությամբ ու-
սանողներին կրթաթո-
շակներ տրամադրելու 
կանոնակարգի մշա-
կում, այս առումով,  
թափանցիկ չափանիշ-
ների հաստատում: 

3. Բարձր առաջադի-
մությամբ ուսանողնե-
րին կրթաթոշակների  
տրամադրման հիմ-
նադրամի ձևավորում: 

  

    

  4. Ուսանողական ծա-
ռայությունների ընդ-
լայնմանն ուղղված 
ծրագրերի ավելացում: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1  
ԸՆԴՈՒՆՎՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ  

ԵՎ ՀՊՏՀ-ՈՒՄ 2007-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ 
 

  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

ՀՀ բուհեր ընդունվածների թիվ 26157 27657 26491 26443 7584 21342 19034 17473 18061 17649 

ՀՀ բուհերում սովորողների թիվ 112244 114399 114629 111003 95308 90145 85922 79623 84591 81648 
Տնտեսագիտություն և կառավա-
րում ընդուվածների թիվ 5025 4791 5057 5164 1399 4222 3732 3484 3837 2728 
Տնտեսագիտություն և կառավարու-
մում սովորողների թիվ 19080 17052 19164 19854 17670 16635 16116 14570 16545 1545030 

ՀՊՏՀ Ընդունվածների թիվ - - - - - - 995 1035 978 908 

ՀՊՏՀ սովորողների թիվ - - - - - - 6824 7036 7184 6797 

  

                                                            
30 2016-2017 ուստարում «Տնտեսագիտություն և կառավարում» դասը վերանվանվել է «Գործարարություն և վարչարարություն» դասի: 
Վերջինիս մեջ ներառվել են բարձրագույն կրթության երկու աստիճաններում «կառավարում» (բակալավր, մագիստրոս) մասնագի-
տությամբ որակավորում շնորհող մասնագիտությունները, իսկ «տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ որակավորում շնորհող 
մասնագիտությունները ներառվել են «Սոցիալական և վարքաբանական գիտություններ» դասում: 2016-2017 ուստարում պաշտոնական 
վիճակագրությամբ «գործարարություն և վարչարարություն» մասնագիտությամբ ընդունվողների թիվը կազմել է 2227, իսկ սովորող-
ներինը՝ 12140: Տվյալ տարում ընդունվողների թվին ավելացվել է ՀՀ ԳԹԿ-ի հրապարակած հատկացված և թափուր մնացած տեղերի 
հաշվարկով բոլոր բուհերում «տնտեսագիտություն» և «միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտություններով ըն-
դունված 501 ուսանողներին: Նույն կերպ սովորողների թվին ավելացվել է բոլոր բուհերում «տնտեսագիտություն» և «միջազգային 
տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտություններով սովորող 3310 ուսանողներին: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2  
ԸՆԴՈՒՆՎՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԵՎ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌՆԵՐԸ ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ  

ԵՎ ՀՊՏՀ-ՈՒՄ 2007-2017 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ 
 

 2008 
-2009 

2009 -
2010 

2010 -
2011 

2011 -
2012 

2012 -
2013 

2013 -
2014 

2014 -
2015 

2015 -
2016 

2016 -
2017 

2017թ.` 
2007 թ 
համե-

մատու-
թյամբ 

2007-
2017 

միջին 
դինա-
միկա 

ՀՀ բուհեր ընդունվածների թվի դինամիկա 6% -4% 0% -71% 181% -11% -8% 3% -2% -33% -3% 
ՀՀ բուհերում սովորողների թվի դինամիկա 2% 0% -3% -14% -5% -5% -7% 6% -3% -27% -3% 
Տնտեսագիտություն և կառավարում մասնագի-
տությամբ բուհ ընդուվածների թվի դինամիկա -5% 6% 2% -73% 202% -12% -7% 10% -29% -46% -5% 

Տնտեսագիտություն և կառավարում մասնա-
գիտությամբ բուհում սովորողների թվի 
դինամիկա 

-11% 12% 4% -11% -6% -3% -10% 14% -7% -19% -2% 

Տնտեսագիտություն և կառավարում մասնագի-
տությամբ բուհ ընդուվածների տեսակարար 
կշիռն ընդամենն ընդունվածների թվում 

17% 19% 20% 18% 20% 20% 20% 21% 15% - - 

Տնտեսագիտություն և կառավարում մասնա-
գիտությամբ բուհում սովորողների տեսակա-
րար կշիռն ընդամենը սովորողների թվում 

15% 17% 18% 19% 18% 19% 18% 20% 19% - - 

ՀՊՏՀ ընդունվածների տեսակարար կշիռը 
ընդամենը ընդունվածների թվում - - - - - 5% 6% 5% 5% - - 

ՀՊՏՀ ընդունվածների տեսակարար կշիռը 
տնտեսագիտություն և վարչարարություն մաս-
նագիտություններ ընդունվածների թվում ըն-
դունվածների թվում 

- - - - - 26,7% 29,7% 25,5% 33,3% - - 

ՀՊՏՀ ուսանողների տեսակարար կշիռը ըն-
դամենն ուսանողների թվում - - - - - 7,9% 8,8% 8,5% 8,3% - - 

ՀՊՏՀ ուսանողների տեսակարար կշիռը 
տնտեսագիտություն և վարչարարություն մաս-
նագիտության ուսանողների թվում 

- - - - - 42% 48% 43% 44% - - 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3 
ՀՊՏՀ ՏԵՍԱԿԱՐԱՐ ԿՇԻՌԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ «ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ», «ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ, ԹԱՓՈՒՐ ՄՆԱՑԱԾ ՏԵՂԵՐԻ ԵՎ 
ԸՆԴՈՒՆՎՈՂՆԵՐԻ ԹՎՈՒՄ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4  

«ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ», «ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԳՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ 

 

Մասնագիտությունը Բուհը Ուսման վարձը 
հազ. դ 

Երևանի պետական համալսարան 650 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 600 
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան (Երևանի կրթահամալիր) 522 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 504 
Հայ-Ռուսական (սլավոնական) համալսարան (Հայկական բաժանմունք) 500 
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ 480 
ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղ 450 
Գավառի պետական համալսարան 390 
ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղ 360 
ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ 360 
ԵԿՏԱ Գյումրի մասնաճյուղ 360 
ԵԿՏԱ Վանաձորի մասնաճյուղ 360 
ԵԿՏԱ Գավառի մասնաճյուղ 360 
ԵԿՏԱ Իջևանի մասնաճյուղ 360 
«Յու Էս Ի Էլ» համալսարան 296 
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան 250 
Երևանի «Հյուսիսային համալսարան» 250 
Երևանի Մովսես Խորենացու անվան համալսարան 220 
Երևանի «Անանիա Շիրակացի» միջազգային հարաբերությունների համալսարան 200 
Երևանի «Մանց» համալսարան 200 

Տնտեսագիտություն 

«Հայբուսակ» համալսարանի «Շիրակացի» մասնաճյուղ 175 
Երևանի պետական համալսարան 650 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 600 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 550 
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ 510 

Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) 

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 500 
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Հայ-Ռուսական (սլավոնական) համալսարան (Հայկական բաժանմունք) 500 
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ 400 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 400 
Գավառի պետական համալսարան 390 
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 350 
Երևանի «Գլաձոր» կառավարման համալսարան 330 
Երևանի «ՄՖԲ» ֆինանսական ակադեմիա 300 
Եվրասիա միջազգային համալսարան 280 
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան 250 
Երևանի գյուղատնտեսական համալսարան 220 
«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան 200 
«Սյունիք» ինստիտուտ 200 
Երևանի «Մանց» համալսարան 200 
Էջմիածնի «Գրիգոր Լուսավորիչ» համալսարան 200 
Գյումրիի «Պրոգրես» համալսարան 195 
Հրազդանի հումանիտար ինստիտուտ 190 
«Մարտիգ» արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան 187 
Ա. Մկրտչյանի անվան Երևանի տնտեսաիրավագիտական համալսարան 180 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 600 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 550 
Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան 522 
Հայ-Ռուսական (սլավոնական) համալսարան (Հայկական բաժանմունք) 500 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 400 
Գավառի պետական համալսարան 390 
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 350 
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան 350 
Երևանի «Գլաձոր» կառավարման համալսարան 330 
Երևանի «ՄՖԲ» ֆինանսական ակադեմիա 300 
Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան համալսարան 200 
Էջմիածնի «Գրիգոր Լուսավորիչ» համալսարան 200 

Հաշվապահական հաշվառում 
և հարկում (ըստ ոլորտի) 

«Մարտիգ» արտաքին տնտեսական կապերի համալսարան 187 
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Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 550 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան 500 

Հայ-Ռուսական (սլավոնական) համալսարան (Հայկական բաժանմունք) 500 

Շուկայագիտություն 
(մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի) 

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան 350 
Երևանի պետական համալսարան 650 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 600 
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ 510 
Հայ-Ռուսական (սլավոնական) համալսարան (Հայկական բաժանմունք) 500 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 400 
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 400 

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 385 
ԵԿՏԱ Գյումրի մասնաճյուղ 360 
ԵԿՏԱ Վանաձորի մասնաճյուղ 360 
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 350 
Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան 350 
Գորիսի պետական համալսարան 350 
Եվրասիա միջազգային համալսարան 340 
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան 250 
Երևանի «Սուրբ Թերեզայի անվան համալսարան» 250 
«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարան 200 

Կառավարում (ըստ ոլորտի) 

Երևանի «Հյուսիսային համալսարան» 0 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5 
ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ԳԵՐԱՌԱՋԱՐԿԻ ՊԱՏԿԵՐԸ ՀՀ ԲՈՒՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 2013-2017 ԹԹ. 

 
ՀՀ բուհերին հատկացված և թափուր մնացած վճարովի 

հիմունքներով կրթական տեղերի շարժընթացը 
 

Դպրոցների շրջանավարտների, բուհերին հատկացված 
տեղերի և բուհ ընդունվածների թիվը ՀՀ-ում 2006-2016 թթ 

 
 

 
ՀՀ դպրոցների շրջանավարտների, բուհերին հատկացված 

տեղերի և բուհ ընդունվածների թվի շարժընթացը  
2007-2016 թթ 

 
Դպրոցների շրջանավարտների, բուհերին հատկացված 

տեղերի և բուհ ընդունվածների թվի շարժընթացը  
ՀՀ-ում 2014-2016 թթ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6  
ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ԹՎԻ ԿՐՃԱՏՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲՈՒՀԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ՏԵՂԵՐԻ ՊԼԱՆԱՅԻՆ ԵՎ 

ՓԱՍՏԱՑԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՐԱ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7  
ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱ՞Ծ ԵՆ ԱՐԴՅՈՔ «ԱՌԱՎԵԼ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿՎԱԾ» 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

ՀՀ բուհերում առավելագույն 15 թափուր տեղ ունեցող մասնագիտությունների մասնաբաժինը 
2016-2017 ուս տարվա ընդունելության արդյունքներով թափուր մնացած տեղերում 

 
 

ՀՀ բուհերում առավելագույն 15 թափուր տեղ ունեցող մասնագիտությունների մասնաբաժինը 
2017-2018 ուս տարվա ընդունելության արդյունքներով թափուր մնացած տեղերում 
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ՀՀ բուհերում առավելագույն 15 թափուր տեղ ունեցող մասնագիտությունների մասնաբաժինը 
2017-2018 ուս. տարվա ընդունելության արդյունքներով թափուր մնացած տեղերում՝ մեծ խմբերով 

 
 

Հայաստանյան բուհերի տեսակարար կշիռը տնտե-
սագիտության և վարչարարության մասնագիտու-
թյունների գծով 2017-2018 ուս տարում ընդունե-

լության արդյունքներով թափուր մնացած տեղերում 
 

Հայաստանյան բուհերի 
ուսանողների կառուցվածքն 

 ըստ մասնագիտական խմբերի 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8  
ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԹՎԻ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ 2018-2028 ԹԹ.՝ ԸՍՏ ՏԱՐԲԵՐ ՍՑԵՆԱՐՆԵՐԻ31 

Սցենարը 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 
B132 18720 19609 20650 20870 20832 20588 21582 21796 23031 23116 
B1+ 33 19214 21168 22390 22771 22900 22750 24045 24454 26078 26359 
B1++ 34 19463 21970 23290 23760 23983 23889 25350 25873 27717 28113 
B1++A 35 19463 26370 27954 28518 28786 28673 30427 31055 33267 33743 
B1- 36 18232 18111 18986 19068 18891 18573 19309 19362 20272 20203 
B1-- 37 17991 17383 18183 18203 17967 17617 18240 18225 18993 18861 
T1- 38 18509 18446 19370 19332 19014 18608 19154 19012 19636 19387 
T1+ 39 18634 19040 20128 20643 20863 20981 22266 22799 24369 24957 
T1+A 40 18634 23261 24591 25175 25397 25496 27011 27610 29463 30124 

                                                            
31 Սցենարները կապված են հետևյալ գործոնների փոփոխություններով՝ ծնելիություն (առաջին դասարան գնացողների թվի փոփոխություններ), միգրացիա և մանկամահացություն (դասարանից 
դասարան աշակերտների թվի փոփոխություններ), ավագ դպրոց (հանրակրթական դպրոցից ավագ դպրոց անցման ցուցանիշի փոփոխություններ): Սցենարներն առաջադրվել են 2006-2016 
թթ. միտումների պահպանման, խորացման և լավարկման համատեքստերում:  
32 Ենթադրությունը հետևյալն է, որ 2011 թ-ից սկսած ծնունդների թվի տարեկան միջինում 3 տոկոսով կրճատման տեմպը կպահպանվի (բացառելով վերջին տարիներին անկման տեմպի ուժե-
ղացման միտումը): Մենք այս սցենարում ենթադրում ենք, որ տարեցտարի ծնունդները կպակասեն` տարեկան 3 տոկոս կայուն տեմպով: Դասարանից դասարան փոխադրման գործակիցը 
կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում լինելու է կայուն և կազմելու է կանխատեսմանը նախորդած այն տարիների միջին ցուցանիշը, որի ընթացքում փոխադրման գործակցի ստանդարտ 
շեղումը (սիգման) եղել է նվազագույնը: 
33 Դիտարկվող ամբողջ ժամանակահատվածում արձանագրվել են տարիներ, երբ ծնունդների թիվը ընթացիկ տարում նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է, առավելագույնը 3 տոկոսով: 
Որպես լավատեսական սցենարի կանխադրույթ, դիտարկվել է իրավիճակ, երբ 2017-ից ծնունդների թիվը աճում է տարեկան 3 տոկոսով: Դասարանից դասարան փոխադրման գործակիցը 
կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում լինելու է կայուն և կազմելու է B1` բազային սցենարով նախատեսված մակարդակից բարձր երկու ստանդարտ շեղման (սիգմայի չափով): 
34 Ենթադրությունը  խիստ լավատեսական է: Որպես խիստ լավատեսական սցենարի կանխադրույթ, դիտարկվել է իրավիճակ, երբ 2017-ից ծնունդների թիվը ընդհակառակը կաճի տարեկան 7 
տոկոսով (դիտարկվող ժամանակահատվածում նմանօրինակ աճի արձանագրման նախադեպեր եղել են, օրինակ` 2007 և 2009թվականներին): Դասարանից դասարան փոխադրման գործա-
կիցը կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում լինելու է կայուն և կազմելու է B1` բազային սցենարով նախատեսված մակարդակից բարձր երկու ստանդարտ շեղման (սիգմայի չափով): 
35 Ենթադրությունը  կատարյալ լավատեսական է: Որպես այս սցենարի կանխադրույթ, դիտարկվել է իրավիճակ, երբ 2017-ից ծնունդների թիվը ընդհակառակը  կաճի տարեկան 7 տոկոսով 
(դիտարկվող ժամանակահատվածում նմանօրինակ աճի արձանագրման նախադեպեր եղել են, օրինակ` 2007 և 2009թվականներին); Դասարանից դասարան փոխադրման գործակիցը կան-
խատեսման ողջ ժամանակահատվածում լինելու է կայուն և կազմելու է B1` բազային սցենարով նախատեսված մակարդակից բարձր երկու ստանդարտ շեղման (սիգմայի չափով): Մյուս կողմից 
ենթադրվում է, որ ավագ դպրոցում հնարավոր կլինի ճեղքում արձանագրել և դրանում աշակերտների ընդգրկվածությունն կաճի: Ենթադրվել է, որ հիմնական դպրոցից ավագ դպրոց փո-
խադրման գործակիցը կանխատեսվող ժամանակահատվածի համար միջինում կաճի 15 տոկոսային կետով: 
36 Ենթադրությունը հետևյալն է, որ ծնունդների թիվը տարեցտարի կկրճատվի ոչ թե նախորդող 10 տարվա միջին տեմպով, այլ  2017թ.-ին 2016-ի համեմատությամբ արձանագրված անկման չա-
փով` տարեկան 7 տոկոսով: Դասարանից դասարան փոխադրման գործակիցը կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում լինելու է կայուն և կազմելու է B1` բազային սցենարով նախատես-
ված մակարդակից ցածր երկու ստանդարտ շեղման (սիգմայի չափով): 
37 Ենթադրությունը հետևյալն է, որ ծնունդների թիվը տարեցտարի կկրճատվի` վերջին տարիներին արձանագրված միտումների պահպանմամբ. այն է` անկումը կխորանա և սույն ցուցանիշը 
կկազմի տարեկան 10 տոկոս: Դասարանից դասարան փոխադրման գործակիցը կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում լինելու է կայուն և կազմելու է B1` բազային սցենարով նախատես-
ված մակարդակից ցածր երեք ստանդարտ շեղման (սիգմայի չափով):   
38 Ենթադրությունը հետևյալն է, որ վերջին տարիներին ծնունդների թվի անկման տեմպի ուժեղացումը կպահպանվի: Կանխատեսվել է, որ ծնունդների նվազումը տարեցտարի կարագանա, այն 
է՝ ծնունդների թիվը տարեկան 1 տոկոսային կետով կպակասի: Միևնույն ժամանակ ենթադրվել է, որ դասարանից դասարան փոխադրման գործակիցը ոչ թե կմնա հաստատուն այլ կանխա-
տեսման ողջ ժամանակահատվածում կշարունակի վերջին 5 տարիներին արձանագրած միտումները: Այսպես, բացասական միտումները խորանալու են` վերջին 5 տարիների համար հաշ-
վարկված միջին տարեկան տեմպի չափով: 
39 Ենթադրությունները խիստ լավատեսական է: Ենթադրվել է, որ ծնունդների թվի տարեցտարի նվազման միտումը վերափոխվելու է աճի, 2017-ից սկսած, յուրաքանչյուր հաջորդ տարի, նախոր-
դի համեմատությամբ, ծնունդների թիվը կավելանա 1 տոկոսային կետով: Իսկ դասարանից դասարան փոխադրման գործակցի պարագայում կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում 
դրսևորվելու է վերջին 5 տարիներին արձանագրված միտումներին հակադարձ իրավիճակ: Այսինքն ենթադրվել է, որ 2017-ին դիտարկվող ցուցանիշները գրանցել են իրենց վատագույն ար-
դյունքը, իսկ 2017-ից հետո սկիզբ է առնում արմատական բարելավման փուլը: Ցուցանիշների արժեքների տարեկան փոփոխությունը (աճը) տեղի է ունենում նույն տեմպով, ինչ միջին տա-
րեկան տեմպով որ դրանք նվազել են նախորդ 5 տարիների ընթացքում: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9  
ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԴՈՒՆՎՈՂՆԵՐԻ  

ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԹՎԻ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ 2018-2028 ԹԹ.՝ ԸՍՏ ՏԱՐԲԵՐ ՍՑԵՆԱՐՆԵՐԻ 
 

Սցենարը 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 
B1.1.3.41 
իրատեսական   1556 2962 3073 3205 3208 3170 3102 3219 3218 3365 3342 
B1--.5.3.42 
վատատեսական  1441 2847 2688 2747 2687 2590 2479 2505 2442 2482 2403 
T1+.4.1. 43 
լավատեսական   1561 3004 3089 3286 3391 3448 3489 3726 3838 4127 4252 
T1+.4.2. 44 առավել 
լավատեսական   1638 3182 3303 3545 3692 3788 3868 4166 4329 4696 4880 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              
40 Ենթադրությունը հետևյալն են, որ խիստ լավատեսական T1+ սցենարի բոլոր կանխադրույթները կպահպանվեն և դրան զուգահեռ ենթադրվում է, որ ավագ դպրոցում աշակերտների 
ընդգրկվածությունը կաճի: Ենթադրվել է, որ հիմնական դպրոցից ավագ դպրոց փոխադրման գործակիցը կանխատեսվող ժամանակահատվածի համար կաճի միջինում 15 տոկոսային կետով: 
41 Ենթադրության հիմքում ընկած է հետևյալ կանխադրույթները. տեղի կունենա ավագ դպրոցի շրջանավարտների թվի կանխատեսման B1 սցենարը (2011թ-ից սկսած ծնունդների թվի 
տարեկան միջինում 3 տոկոսով կրճատման տեմպը կպահպանվի (բացառելով վերջին տարիներին անկման տեմպի ուժեղացման միտումը): Մենք այս սցենարում ենթադրում ենք, որ 
տարեցտարի ծնունդները կպակասեն` տարեկան 3 տոկոս կայուն տեմպով: Դասարանից դասարան փոխադրման գործակիցը կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում լինելու է կայուն և 
կազմելու է կանխատեսմանը նախորդած այն տարիների միջին ցուցանիշը, որի ընթացքում փոխադրման գործակցի ստանդարտ շեղումը (սիգման) եղել է նվազագույնը), բուհ ընդունվածների 
տեսակարար կշիռը դպրոցի շրջանավարտների թվաքանակում լինելու է կայուն և կազմելու է վերջին 3 տարիների համար հաշվարկված տարեկան միջինը, տնտեսագիտություն և 
կառավարում (գործարարություն և վարչարարություն) ընդունվածների մասնաբաժինը բուհ ընդունվածների թվաքանակում կպակասեն տարեկան 0.2 տոկոսով: 
42 Ենթադրությունը վատատեսական է և որպես այս սցենարի կանխադրույթ, դիտարկվել է իրավիճակ, երբ 2017-ին դիտարկվող ցուցանիշները գրանցել են իրենց լավագույն արդյունքը, իսկ 
2017-ից հետո դիտարկվող ցուցանիշները նվազման միտումներ կարձանագրեն. տեղի կունենա ավագ դպրոցի շրջանավարտների թվի կանխատեսման B1-- սցենարը (ծնունդների թիվը 
տարեցտարի կկրճատվի` վերջին տարիներին արձանագրված միտումների պահպանմամբ. այն է` անկումը կխորանա և սույն ցուցանիշը կկազմի տարեկան 10 տոկոս: Դասարանից դասարան 
փոխադրման գործակիցը կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում լինելու է կայուն և կազմելու է B1` բազային սցենարով նախատեսված մակարդակից ցածր երեք ստանդարտ շեղման 
(սիգմայի չափով)), բուհ ընդունվածների տեսակարար կշիռը դպրոցի շրջանավարտների թվաքանակում առաջիկա 10 տարում կպակասի 10 տոկոսով, իսկ տնտեսագիտություն և կառավարում 
(գործարարություն և վարչարարություն) ընդունվածների մասնաբաժինը բուհ ընդունվածների թվաքանակում կնվազի տարեկան 0.2 տոկոսային կետով: 
43 Ենթադրության հիմքում ընկած է ավագ դպրոցի շրջանավարտների թվի կանխատեսման T1+ սցենարը (ծնունդների թվի տարեցտարի նվազման միտումը վերափոխվելու է աճի, 2017-ից 
սկսած, յուրաքանչյուր հաջորդ տարի, նախորդի համեմատությամբ, ծնունդների թիվը կավելանա 1 տոկոսային կետով: Իսկ դասարանից դասարան փոխադրման գործակցի պարագայում 
կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում դրսևորվելու է վերջին 5 տարիներին արձանագրված միտումներին հակադարձ իրավիճակ: Այսինքն ենթադրվել է, որ 2017-ին դիտարկվող 
ցուցանիշները գրանցել են իրենց վատագույն արդյունքը, իսկ 2017-ից հետո սկիզբ է առնում արմատական բարելավման փուլը: Ցուցանիշների արժեքների տարեկան փոփոխությունը (աճը) 
տեղի է ունենում նույն տեմպով, ինչ միջին տարեկան տեմպով որ դրանք նվազել են նախորդ 5 տարիների ընթացքում): Այս սցենարում ենթադրում ենք, որ բուհ ընդունվածների տեսակարար 
կշիռը դպրոցի շրջանավարտների թվաքանակում ցուցանիշը դրական փոփոխություն կարձանագրի և առաջիկա 10 տարում կաճի 5 տոկոսով, իսկ տնտեսագիտություն և կառավարում 
(գործարարություն և վարչարարություն) ընդունվածների մասնաբաժինը բուհ ընդունվածների թվաքանակում կայուն է և կազմելու է վերջին 7 տարիների (բացառությամբ 2016թ.)  համար 
հաշվարկված տարեկան միջինը: 
44 Ենթադրությունը լավատեսական է և որպես սցենարի կանխադրույթ, դիտարկվել է իրավիճակ, երբ դիտարկվող ցուցանիշները կանխատեսվող ժամանակահատվածում կբարելավվեն. տեղի 
կունենա ավագ դպրոցի շրջանավարտների թվի կանխատեսման T1+ սցենարը (ծնունդների թվի տարեցտարի նվազման միտումը վերափոխվելու է աճի, 2017-ից սկսած, յուրաքանչյուր հաջորդ 
տարի, նախորդի համեմատությամբ, ծնունդների թիվը կավելանա 1 տոկոսային կետով: Իսկ դասարանից դասարան փոխադրման գործակցի պարագայում կանխատեսման ողջ ժամանակա-
հատվածում դրսևորվելու է վերջին 5 տարիներին արձանագրված միտումներին հակադարձ իրավիճակ: Այսինքն ենթադրվել է, որ 2017-ին դիտարկվող ցուցանիշները գրանցել են իրենց 
վատագույն արդյունքը, իսկ 2017-ից հետո սկիզբ է առնում արմատական բարելավման փուլը: Ցուցանիշների արժեքների տարեկան փոփոխությունը (աճը) տեղի է ունենում նույն տեմպով, ինչ 
միջին տարեկան տեմպով որ դրանք նվազել են նախորդ 5 տարիների ընթացքում), բուհ ընդունվածների տեսակարար կշիռը դպրոցի շրջանավարտների թվաքանակում առաջիկա 10 տարում 
կավելանա 5 տոկոս  կետով, իսկ տնտեսագիտություն և կառավարում (գործարարություն և վարչարարություն) ընդունվածների մասնաբաժինը բուհ ընդունվածների թվաքանակում կաճի 
տարեկան 0.2 տոկոսային կետով: 
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ԸՍՏ ՏԱՐԲԵՐ ՍՑԵՆԱՐՆԵՐԻ 
Սցենարը 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 

T1+.4.2.1.45 
իրատեսական  426 827 859 922 960 985 1006 1083 1126 1221 1269 
0B1.146 վատատե-
սական սցենար 403 749 784 826 835 833 824 863 872 921 925 
B1--.5.3.1.47 առավել 
վատատեսական 390 682 699 714 699 673 644 651 635 645 625 
0B1--.248  
լավատեսական 500 934 1007 1162 1272 1364 1443 1603 1711 1897 1997 
T1-.4.1.3.49 առավել 
լավատեսական 654 1301 1349 1473 

1527 
1559 1581 1686 1731 1849 1886 

 
                                                            
45 Մենք ենթադրում ենք, որ ավագ դպրոցի շրջանավարտների թվի կանխատեսման T1+ սցենարի (ծնունդների թվի տարեցտարի նվազման միտումը վերափոխվելու է աճի, 2017-ից սկսած, յու-
րաքանչյուր հաջորդ տարի, նախորդի համեմատությամբ, ծնունդների թիվը կավելանա 1 տոկոսային կետով: Իսկ դասարանից դասարան փոխադրման գործակցի պարագայում կանխատես-
ման ողջ ժամանակահատվածում դրսևորվելու է վերջին 5 տարիներին արձանագրված միտումներին հակադարձ իրավիճակ: Այսինքն, ենթադրվել է, որ 2017-ին դիտարկվող ցուցանիշները 
գրանցել են իրենց վատագույն արդյունքը, իսկ 2017-ից հետո սկիզբ է առնում արմատական բարելավման փուլը: Ցուցանիշների արժեքների տարեկան փոփոխությունը (աճը) տեղի է ունենում 
նույն տեմպով, ինչ միջին տարեկան տեմպով որ դրանք նվազել են նախորդ 5 տարիների ընթացքում) դեպքում, բուհ ընդունվածների տեսակարար կշիռը դպրոցի շրջանավարտների թվաքա-
նակում դրական միտում կարձանագրի և առաջիկա 10 տարում կավելանա 5 տոկոսով, տնտեսագիտություն և կառավարում (գործարարություն և վարչարարություն) ընդունվածների մասնա-
բաժինը բուհ ընդունվածների թվաքանակում կաճի տարեկան 0.2 տոկոսով, իսկ ՀՊՏՀ առկա բակալավրիատ ընդունվածների տեսակարար կշիռը տնտեսագիտություն և կառավարում (գոր-
ծարարություն և վարչարարություն) թվաքանակում կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում լինելու է կայուն և կազմելու է վերջին 6 տարիների (բացառությամբ 2011թ. և 2016թ.) համար 
հաշվարկված տարեկան միջին մասնաբաժինը: 
46 Ենթադրության հիմքում ընկած է ավագ դպրոցի շրջանավարտների թվի կանխատեսման B1 սցենարը, որի համաձայն  2011 թ-ից սկսած ծնունդների թվի տարեկան միջինում 3 տոկոսով 
կրճատման տեմպը կպահպանվի (բացառելով վերջին տարիներին անկման տեմպի ուժեղացման միտումը): Մենք այս սցենարում ենթադրում ենք, որ տարեցտարի ծնունդները կպակասեն` 
տարեկան 3 տոկոս կայուն տեմպով: Դասարանից դասարան փոխադրման գործակիցը կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում լինելու է կայուն և կազմելու է կանխատեսմանը նախոր-
դած այն տարիների միջին ցուցանիշը, որի ընթացքում փոխադրման գործակցի ստանդարտ շեղումը (սիգման) եղել է նվազագույնը: Միևնույն ժամանակ ենթադրվում է, որ ՀՊՏՀ առկա բակա-
լավրիատ ընդունվածների մասնաբաժինը դպրոցի շրջանավարտների թվաքանակում կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում լինելու է կայուն և կազմելու է 4 տոկոս:  
47 Ենթադրությունը վատատեսական է, և որպես այս սցենարի կանխադրույթ, դիտարկվել է իրավիճակ, երբ այս դեպքում ևս տեղի կունենա ավագ դպրոցի շրջանավարտների թվի կանխատես-
ման B1-- սցենարը (ծնունդների թիվը տարեցտարի կկրճատվի` վերջին տարիներին արձանագրված միտումների պահպանմամբ. այն է` անկումը կխորանա և սույն ցուցանիշը կկազմի տարե-
կան 10 տոկոս: Դասարանից դասարան փոխադրման գործակիցը կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում լինելու է կայուն և կազմելու է B1` բազային սցենարով նախատեսված մակար-
դակից ցածր երեք ստանդարտ շեղման (սիգմայի չափով)), բացասական միտումները խորանալու են, այսպես բուհ ընդունվածների մասնաբաժինը դպրոցի շրջանավարտների թվաքանակում 
առաջիկա 10 տարում կրճատվելու է 10 տոկոսային կետով, տնտեսագիտություն և կառավարում (գործարարություն և վարչարարություն) ընդունվածների մասնաբաժինը բուհ ընդունվածների 
թվաքանակում կպակասի տարեկան 0,2 տոկոսային կետով, իսկ ՀՊՏՀ առկա բակալավրիատ ընդունվածների տեսակարար կշիռը տնտեսագիտություն և կառավարում (գործարարություն և 
վարչարարություն) ընդունվածների թվաքանակում կպահպանվի՝ վերջին 6 տարիների (բացառությամբ 2011թ. և 2016թ.) համար հաշվարկված միջին տարեկան մասնաբաժնի չափով: 
48 Այս սցենարում ավագ դպրոցի շրջանավարտների թիվը կանխատեսվում է B1- - սցենարին համապատասխան (ծնունդների թիվը տարեցտարի կկրճատվի` վերջին տարիներին արձանա-
գրված միտումների պահպանմամբ. այն է` անկումը կխորանա և սույն ցուցանիշը կկազմի տարեկան 10 տոկոս: Դասարանից դասարան փոխադրման գործակիցը կանխատեսման ողջ ժամա-
նակահատվածում լինելու է կայուն և կազմելու է B1` բազային սցենարով նախատեսված մակարդակից ցածր երեք ստանդարտ շեղման (սիգմայի չափով)), և ենթադրվում է, որ 2017-ից ՀՊՏՀ 
առկա բակալավրիատ ընդունվածների մասնաբաժինը դպրոցի շրջանավարտների թվաքանակում կաճի տարեկան 0.6 տոկոսային կետով:  
49 Ենթադրությունը հետևյալն է, որ ավագ դպրոցի շրջանավարտների թվի կանխատեսումները կհամապատասխանեն T1- սցենարին (վերջին տարիներին ծնունդների թվի անկման տեմպի 
ուժեղացումը կպահպանվի: Կանխատեսվել է, որ ծնունդների նվազումը տարեցտարի կարագանա, այն է՝ ծնունդների թիվը տարեկան 1 տոկոսային կետով կպակասի: Միևնույն ժամանակ 
ենթադրվել է, որ դասարանից դասարան փոխադրման գործակիցը ոչ թե կմնա հաստատուն այլ կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում կշարունակի վերջին 5 տարիներին արձանագրած 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11 
2014-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀՊՏՀ-ՈՒՄ 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                              
միտումները: Այսպես, բացասական միտումները խորանալու են` վերջին 5 տարիների համար հաշվարկված միջին տարեկան տեմպի չափով), բուհ ընդունվածների տեսակարար կշիռը 
դպրոցի շրջանավարտների թվաքանակում առաջիկա 10 տարիներին կաճի 5 տոկոսով, տնտեսագիտություն և կառավարում (գործարարություն և վարչարարություն) ընդունվածները բուհ 
ընդունվածների թվաքանակում կունենան նույն մասնաբաժինը, ինչ միջին մասնաբաժինը որ ունեցել են նախորդ 7 տարիների (բացառությամբ 2016թ.) ընթացքում, իսկ ՀՊՏՀ առկա 
բակալավրիատ ընդունվածների տեսակարար կշիռը տնտեսագիտություն և կառավարում (գործարարություն և վարչարարություն) թվաքանակում կաճի տարեկան 1.5 տոկոսային կետով: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 12  
2014-2017 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԾՐԱԳՐԻՑ ՎՃԱՐՈՎԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ ԱՆՑՄԱՆ (ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ) ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀՊՏՀ-ՈՒՄ   
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 13  
ՀՊՏՀ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿԱԶՄԻ ԵՎ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ-ԴՐՍԵԿ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՀՊՏՀ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԴԿ ԿԱԶՄԸ՝ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ 
ԽՄԲԵՐԻ ԵՎ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 

N Ամբիոնի անվանումը մինչև 55 
տարեկան 56-60 61-65 66 և 

բարձր
1 Աշխատանքի տնտեսագիտության 5 2 2 0 
2 Բանկային գործի և ապահովագրության 10 1 2 1 
3 Բարձրագույն մաթեմատիկայի 2 0 1 9 
4 Բնօգտագործման տնտեսագիտության 7 3 3 2 
5 Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման 8 2 1 9 
6 Կառավարման 16 2 2 3 
7 Տնտեսագիտության տեսության 9 3 1 3 

8 Տնտեսական ինֆորմատիկայի և 
տեղեկատվական համակարգերի 7 0 4 4 

9 Վիճակագրության 8 2 0 5 
10 Փիլիսոփայության և հայոց պատմության 3 0 3 7 
11 Ֆինանսների 24 3 0 0 
12 Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների 8 0 1 1 

13 Միջազգային տնտեսական 
հարաբերությունների 16 0 0 1 

14 Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական 
գործունեության կազմակերպման 10 3 2 1 

15 Իրավագիտության և քաղաքագիտության 2 1 3 1 
16 Մարքեթինգի 16 0 0 1 

17 Ֆիզդաստիարակության, քաղպաշտպանու-
թյան և արտակարգ իրավիճակների 4 1 6 5 

18 Լեզուների 9 3 9 14 
19 Ֆինանսական հաշվառման 9 2 3 2 
20 Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի 8 1 2 1 

21 Հակաճգնաժամային կառավարման և 
զբոսաշրջության 4 1 0 1 

22 Մակրոէկոնոմիկայի 8 1 2 2 
Ընդամենը 193 31 47 73 
Տեսակարար կշիռը 56% 9% 14% 21% 
Ամբիոնի վարիչներ 7 5  10 
Տեսակարար կշիռը 32% 23% 0% 45% 

 

ՀՊՏՀ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԴԿ ԿԱԶՄԸ՝ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ 

 
մինչև 40 

տարեկան 41-55 56-60 61-65 66 և 
բարձր 

Ընդամենը 344 դասախոսներ  110 83 31 47 73 
Տեսակարար կշիռը 32% 24% 9% 14% 21% 
Ընդամենը 22 ամբիոնի վարիչներ 3 4 5 4 6 
Տեսակարար կշիռը 14% 18% 23% 18% 27% 
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ՀԱՄԱՏԵՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳՈՎ ՀՊՏՀ-ՈՒՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂ ՊԴԿ ԿԱԶՄԸ՝  
ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 

 

N Ամբիոնի անվանումը Դասավանդողների 
թվաքանակը 

1 Աշխատանքի տնտեսագիտության 0 
2 Բանկային գործի և ապահովագրության 10 
3 Բարձրագույն մաթեմատիկայի 1 
4 Բնօգտագործման տնտեսագիտության 1 
5 Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման 3 
6 Կառավարման 8 
7 Տնտեսագիտության տեսության 2 
8 Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի 2 
9 Վիճակագրության 0 
10 Փիլիսոփայության և հայոց պատմության 1 
11 Ֆինանսների 15 
12 Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների 2 
13 Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների 4 

14 Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական գործունեության 
կազմակերպման 3 

15 Իրավագիտության և քաղաքագիտության 2 
16 Մարքեթինգի 2 

17 Ֆիզդաստիարակության, քաղպաշտպանության և արտակարգ 
իրավիճակների 0 

18 Լեզուների 1 
19 Ֆինանսական հաշվառման 3 
20 Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի 4 
21 Հակաճգնաժամային կառավարման և զբոսաշրջության 4 
22 Մակրոէկոնոմիկայի 0 
23 Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 15 

Ընդամենը 83 
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ԺԱՄԱՎՃԱՐԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ՀՊՏՀ-ՈՒՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂ ՊԴԿ ԿԱԶՄԸ՝  
ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԻ 

 

Հ/Հ Ամբիոնի անվանումը Դասավանդողների 
թվաքանակը 

1 Մակրոէկոնոմիկայի 1 
3 Բնօգտագործման տնտեսագիտության  0 
4 Միջազգային տնտ.հարաբերությունների 3 
5 Փիլիսոփայության և հայոց պատմության 0 
6 Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման 1 
8 Լեզուների 1 

9 Ֆիզդաստիարակության, արտակարգ իրավիճակների և 
քաղպաշտպանության 1 

10 Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական համակարգերի 0 
11 Իրավագիտության և քաղաքագիտության 1 
12 Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի 4 
13 Ֆինանսական հաշվառման   
14 Կառավարման 2 
15 Հակաճգնաժամային և զբոսաշրջության կառավարման 0 
16 Աշխատանքի տնտեսագիտության 0 
17 Միկրոէկոնոմիկայի 1 
18 Բարձրագույն մաթեմատիկայի 3 
19 Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների 0 
21 Ֆինանսների 4 
22 Բանկային և ապահովագրական գործի 0 

Ընդամենը 22 
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1 Կառավարման 22804 1541 0 21263 5941 
2 Ֆինանսների 29325 4011 0 25314 6078 
3 Բանկային գործի և ապահովագրության 16296 2006 3186 11104 4326 

4 Միկրոէկոնոմիկայի և ձեռնարկատիրական 
գործունեության կազմակերպման 10016 2307 1102 6607 1640 

5 Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների 11038 952 2340 7746 1814 

6 Տնտեսական ինֆորմատիկայի և տեղեկատվական 
համակարգերի 10309 615 1757 7937 432 

7 Բնօգտագործման տնտեսագիտության 11948 2395 2286 7267 1185 
8 Տնտեսագիտության տեսության 12555 0 0 12555 1155 
9 Մարքեթինգի 13415 0 0 13415 3373 
10 Աշխատանքի տնտեսագիտության 8437 2287 1044 5106 821 
11 Մակրոէկոնոմիկայի 9541 2016 1716 5809 844 
12 Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների 7619 1877 1359 4383 827 
13 Ֆինանսական հաշվառման 14007 0 0 14007 3588 
14 Վիճակագրության 9185 178 0 9007 1374 
15 Կառավարչական հաշվառման և աուդիտի 12411 2229 1829 8353 2814 

16 Հակաճգնաժամային կառավարման և 
զբոսաշրջության 5097 923 2129 2045 0 

17 Կոմերցիայի և բիզնեսի կազմակերպման 14093 2319 3927 7847 2901 
Ընդամենը 218096 25656 22675 169765 39113 

 




