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Հիմնաբառեր.  գիտաչափություն, Scimago 
  Journal & Country Rank, գիտական 
  հրապարակում, հարաբերական 
  մասնագիտացման ինդեքս

Հոդվածի նպատակն է քանակական ցուցանիշ նե-
րի միջոցով ուսումնասիրել ՀՀ գիտության ներկայիս 
վիճակն ու շարժընթացը, բացահայտել մրցունակ 
ուղղությունները։ Հետազոտության աղբյուրը Scopus 
շտեմարանն է, իսկ տվյալները քաղված են Scimago 
Journal & Country Rank տեղեկատվական հարթա-
կից։ Վերջին տասը տարիների ընթացքում, բացա- 
ռու թյամբ 2020 թ., միջազգային բարձր վարկանիշ 
ունեցող ամսագրերում հրապարակված ՀՀ գիտա  -
կան հոդվածների թիվն աճել է։ Չնայած դրան՝ աշ-
խարհի երկրների շարքում այս առումով ՀՀ դիրքն 
անընդհատ վատացել է, ինչը պայմանավոր ված է 
նշված ժամանակահատվածում համաշխարհային 
գիտական արդյունքի աճի ավելի բարձր տեմպե-
րով։ Հայաստանյան գիտությունն ունի խորհրդա յին 
մոդելին բնորոշ կառուցվածքային անհամամաս նու-
յուններ: Առաջատար ուղղություններն են ճշգրիտ գի-
տությունները` ֆիզիկա, աստղագիտություն, մաթե-
մատիկա, երկրագիտություն և մոլորակագիտություն:

Վերջին տարիներին ՀՀ գիտության հետ կապ-
ված խնդիրները հասարակության ուշադ-  

րության կենտրոնում են։ Հիմնական շեշտը դրվում է 
գի տության ֆինանսավորման ցածր մակարդակի ու դրա 
հետևանքով ուղեղների արտահոսքի վրա։ Կառա վա րու - 
թյան հնգամյա ծրագիրը (2021-2026 թթ.)1 գի տությու-
նը դիտարկում է որպես ՀՀ կայուն զարգաց ման ան-
կյունաքարային ոլորտներից մեկն ու առանձ նացնում 
գիտության ոլորտի չորս խնդիրներ՝ գիտական ենթա-

1 ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ. ծրագիր, https://www.gov.am/files/
docs/4586.pdf 
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կա ռուցվածքների զարգացում, պետական 
ֆինանսավորման արդյունավետության 
բարձրացում, իրավական կարգավորման 
բարելավում ու գիտաշխատողների որա-  
ավորման բարձրացում, որոնք, համա  ձայն 
ծրագրի, պետք է լուծվեն առաջի կա 5 տա-   
րում: Թե այս ծրագիրը որքանով կարող 
է նպաստել գիտության առա ջխա ղաց մա- 
նը, դժվար է ասել։ 2022 թ., 2021 թ. հա մե - 
մատ, պետական բյուջեով գիտության ֆի-   
նանսավորումը կավելանա 83%-ով՝ կազ-
մելով 25.15 մլրդ դրամ: Իհարկե, ֆի նան-
սավորման ավելացումը դրական քայլ է, 
սակայն նշված ծրագրում բացակայում է 
խնդրի հստակ ձևակերպումը, այն է՝ ի՞նչ 
վիճակում է ՀՀ գիտությունը, որո՞նք են 
ոլոր տի խնդիրները, և ինչպե՞ս են դրանք 
լուծվելու, նշված միջոցառումներն ի՞նչ չա- 
 փով են նպաստելու գիտության զարգաց-
մանն ու ի՞նչ կետի են հասցնելու, և, ի վեր-  
ջո, գիտական արդյունքի առևտ րայ նաց -
ման ի՞նչ կառուցակարգեր են կիրառվե լու, 
որպեսզի գիտությունը նպաստի տնտեսա- 
կան զարգացմանը։ Վերջին խնդիրը հատ-
կապես կարևոր է, քանի որ Հայաստանում 
գիտության արդյունքի նկատմամբ պա-
հան ջարկը վտանգավոր աստիճանի ցածր 
է2։ Հասկանալու համար գիտության ոլոր-
տի առաջնահերթությունները, նախևա -
ռաջ, կարևոր է գնահատել երկրի գիտա-
կան կարողությունները։

Գիտական համակարգերի արդյու նա- 
 վետության միջերկրային համեմատու-
թյան համար առավել հաճախ կիրառ վում 
է գիտաչափական վերլուծությու նը, որը 
գի տության ուսումնասիրու թյունն է քա-
նա կական ցուցանիշնե րի միջոցով: Գի -
տա չափական ցուցանիշների օգտա գործ - 
ման նպա տակահարմարու թյունը դեռևս  
2003 թ. հաստատել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Վի-
ճակա գրա կան ինստիտուտը՝ որպես գի-   
տական ար դյունքի չափման պարա մետ-  
րեր ներմու ծելով գիտաչափա կան տվյալ- 
ներ (հրա պա րակումների, մեջբե րումն երի, 
արտոնա գրերի քանակ)3:

2  Աշոտ Թավադյան (2016), Գիտության ֆինանսավորման նվազագույն շեմը և գիտության արդյունքների նկատմամբ 
պահանջարկի ձևավորման ու ներդրման հիմնախնդիրները, «21-րդ դար», (6 (70)), 63-69:

3 Стародубов, В. И., Куракова, Н. Г., & Цветкова, Л. А. (2011). Новые критерии результативности академической и 
вузовской медицинской науки в России. Социальные аспекты здоровья населения, 18 (2), 1.

4 Մեջբերվող հրապարակումներ են հոդվածները, ակնարկները և գիտաժողովի հոդվածները։ Այլ գիտական նյութերը 
համարվում են չմեջբերվող հրապարակումներ։ 

5 SCImago, (n.d.). SJR — SCImago Journal & Country Rank [Portal]. Retrieved 21/02/2022, from http://www.scimagojr.com

Գիտության ձեռքբերումների և այլ եր-
կըրների հետ համեմատության տես ան-  
կյունից, Scimago Journal & Country Rank 
բաց գիտաչափական հարթակը հար մար 
գործիք է, որը տրամադրում է ամսագրե-
րի ու երկրների գիտական ար դյունքի վե-
րաբերյալ տվյալներ և իրա կա  նացնում գի-  
տական ամսագրերի ու երկրների վար-
կանշավորում՝ հիմնվելով Scopus շտե մա-
րանի գիտական տվյալնե րի վրա։ Հար - 
թակը հիմնադրվել է Scimago լաբը, որն 
իսպանական մի շարք հետազոտա կան 
և կրթական ինստիտուտների խումբ է։ 
Երկրների վարկանշավորումը կա տար-
վում է ըստ վեց ցուցանիշի՝ գիտա  կան հրա- 
 պարակումների քանակ, մեջբերվող հրա - 
պարակումներ4, մեջբերումն  ե րի (հղում-
նե րի) քանակ, ինքնամեջբե րում ների քա-
նակ, մեկ հրապարակման հաշվով մեջ-
բե րումների քանակ և Հիրշի գործակից։ 
Scimago-ն ներառում է 1996-2020 թթ. 
հրապարակումների մասին տվյալները։ 
Նշված ժամանակահատվածում գիտա-  
կան հրապարակումների քանակով աշ-
խար հում առաջատարն ԱՄՆ-ն է, այնու-
հետև՝ Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան, 
Գերմանիան, Ճապոնիան։ Հայաստանը 
նշված ժամանակահատվածում հրապա-
րա կել է 21177 գիտական աշխատանքներ և 
այս ցուցանիշով աշխարհում զբաղեցնում 
է 89-րդ տեղը5։ Համեմատության համար 
նշենք, որ հարևան երկրներից Վրաս տա  - 
նը զբաղեցնում է 84-րդ տեղը (24390), 
իսկ Ադրբեջանը հետ է մնում Հայաս տա-
նից՝ 17809 գիտական աշխատությամբ 
զբաղեցնելով 93-րդ տեղը։ Գիտական աշ - 
խատանքների որակի գնահատման տես- 
 անկյունից, կարևոր է նաև հրա պա րա-   
կումն երին արված մեջբերումների քա նա-
կը։ Հայաստանի գիտական հրապարա-
կումներն ունեն 416854 մեջբերում, ընդ 
որում, համեմատաբար բարձր է ՀՀ հրա-
պարակումների ինքնամեջբերումների թի-  
վը՝ 77917։ Վրաստանի մեջբերումների 
թիվը 467818 է, ինքնամեջբերումներինը՝  
56125։ ՀՀ միավոր հրապարակմանը բա-
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ժին է ընկնում 19.68 մեջբերում։ Այս ցու-
ցանիշով Հայաստանը փոքր-ինչ գե րա  - 
զանցում է Վրաստանին (19.18), ինչպես 
նաև Ադրբեջանին (10.11)։ 

Եթե դիտարկենք վերջին 10 տարվա 
շարժընթացը, ապա կնկատենք, որ, չնա-
յած հոդվածների թվի ավելացմանը, վար-
կանշային աղյուսակում ՀՀ դիրքը վատ-
թարացել է: Սա պայմանավորված է այն 
հանգամանքով, որ համաշխարհային գի-
տական հրապարակումների թիվն աճում 
է ավելի բարձր տեմպերով: 

2020 թ. Scopus-ում ինդեքսավորված 
ամ սագրերում հայաստանյան գիտնա կան - 
   ները տպագրել են 1516 հոդված, և այս 
ցուցանիշով երկիրը զբաղեցրել է 95-րդ 
տեղը։ Նախորդ տարվա համեմա տու-
թյամբ հոդվածների թիվը նվազել է 214-ով։ 
2019 թ. հրապարակվել է 1730 հոդված 
(աղ յուսակ 1)։ 

Գծապատկեր 1-ում համեմատական է 
տարվում հարևան երկրների հրապա րա-
կումների շարժընթացի հետ։ Հայաստա-  
նի՝ Scopus-ում տարեկան հրապարակում-
նե րի թիվը 2010-2016 թթ. գրեթե կայուն է 
եղել, այնուհետև զգալիորեն աճել է մին չև 
2019 թ.-ը, իսկ 2020 թ.-ին կտրուկ ան կում 
գրանցել։ Մինչև 2014 թ.-ը՝ Հայաս տանի 
և Վրաստանի գիտական հրապարա կում-
ների թիվը գրեթե հավասար է եղել։ Երկու 
երկրներից հետ է մնացել Ադրբեջանը։ 
2014 թ.-ից սկսած՝ հարևան երկրների գի-
տական հոդվածների թիվն աճել է բարձր 
տեմպերով, որով պայմանավորված՝  

Scopus շտեմարանում ընդգրկված գիտական ամսագրերում տպագրված ՀՀ 
հոդվածների  թիվը, 2010-2020 թթ.

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1

2020 թ.-ին Հայաստանը հետ է մնա ցել եր- 
կու երկրից էլ։ Գիտական հրապա րա  կում- 
ների քանակի բավական մեծ աճ է գրան-
ցել Վրաստանը, որը տեղի է ունե  ցել 
կրթու թյան և գիտության ոլոր տում պետա- 
կան քաղաքականության փոփո խու   թյուն-  
ների արդյունքում։  Կարևոր դեր է խա ղա-
ցել նաև վրացական գիտա կան կազմա - 
կերպությունների և համալսա րան ների հա- 
սանելիությունը Elsevier գիտա կան էլեկտ- 
 րոնային բազային6, ինչի շնորհիվ՝ ապա- 
 հովվել է հա սանելիություն ոչ միայն Scopus 
շտեմարանին, այլև հսկայական քանա կու - 
թյամբ գիտական աշխատանքների, գի-
տա կան տեղեկությունների փնտրման մի 
շարք այլ գործիքների, գիտական նախա-  
գծերի ֆինանսավորման հնարավո րու-
թյունների։ Հայաստանում հետազոտող-
նե րի՝ աշխարհի գիտական ձեռք բերում-
նե  րին հասանելիությունն ապահով վում 
է հիմնականում Sci-Hub հար թակի միջո - 
ցով, որը թեև հնարավորու թյուն է տալիս 
անվճար ձեռք բերելու հսկա յա կան քա նա-
կությամբ գիտական աշխա տու  թյուններ, 
այնուամենայնիվ, չունի փնտրման այն 
գոր ծիքները, ինչ Elsevier-ը։

Միջազգային տվյալների շտեմարանի 
վիճակագրությունը թույլ է տալիս հաս-
կա  նալ, թե գիտության որ ոլորտներում 
են առավել հաճախ հրապարակվում հա-
յաս  տանյան գիտնականները: Երկրի գի-
տական հրապարակումների թեմա տիկ 
կառուցվածքը համեմատելով  համաշխար-
հայինի հետ՝ կարելի է որոշել գիտական 

6  Грузинские ученые получат доступ к крупнейшей электронной научной базе "Эльзевир", 4.06.2014, https://sputnik-georgia.
ru/20140604/216600328.html

    Տարի  Հրատարակումների քանակ                     ՀՀ դիրքն աշխարհի երկրների շարքում



մասնագիտացման ուղղությունները: Հա -
րաբերական մասնագիտացման ինդեք սը 
(RSI) հաշվարկվում է թեմատիկ մաս նա-
գիտացման ինդեքսի (TSI) հիման վրա7:  
Թեմատիկ մասնագիտաց ման ինդեքսը 
երկրի ընդհանուր հրապարակումների 
մեջ i-րդ ոլորտի հրապարակումների մաս -
նաբաժնի և համաշխարհային հրա պա-
րա կումների կառուցվածքում տվյալ ոլոր-

տի հրապարակումների մասնաբաժ նի 
հա րաբերակցությունն է։ Հարաբերական 
մասնագիտացման ինդեքսը (RSI) որոշ-
վում է թեմատիկ մասնագիտացման ին-
դեք սի հիման վրա՝ հետևյալ բանաձևով.

RSI=  (TSI-1)/(TSI+1): 

Հարաբերական մասնագիտացման ին  - 
դեքսը կարող է ընդունել -1-ից +1 արժեք-

ՀՀ գիտության հարաբերական մասնագիտացման ինդեքսն ըստ գիտության 27 
ոլորտի, 2020 թ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

Գիտական արդյունքի շարժընթացը Հարավային Կովկասի երկրներում,  
2010-2020 թթ.

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

7  Zacca-González, G., Chinchilla-Rodríguez, Z., Vargas-Quesada, B., & de Moya-Anegón, F. (2014). Bibliometric analysis of re-
gional Latin America's scientific output in Public Health through SCImago Journal & Country Rank. BMC public health, 14, 632, 
https://doi.org/10.1186/1471-2458-14-632

2022/1. Ա
Մ

Բ
Ե

Ր
Դ

 ՏԵ
Ղ

Ե
Կ

ԱԳ
Ի

Ր
 . AM

BERD
 BU

LLETIN
 . АМ

БЕРД
 БЮ

ЛЛЕТЕН
Ь

49



ներ։ Ինդեքսի՝ 0-ից փոքր լինելը վկա յում 
է միջինից ցածր, 0-ից մեծ լինելը՝ միջի-
նից բարձր գիտական ակտիվության մա-
սին։ Ինդեքսի՝ զրոյական ցուցանիշին 
մոտ արժեք ունենալն արտացոլում է հա-
վասարակշռված իրավիճակ, երբ երկրի՝ 
տվյալ ոլորտի գիտական արդյունքի մաս-
նաբաժինն այնքան է, որքան ընդհանուր 
համաշխարհային գիտության մեջ ոլորտի 
մասնաբաժինը։ 

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է 
2020 թ. ՀՀ հարաբերական մասնա գի-
տաց  ման ինդեքսն ըստ գիտության 27 
ոլորտի։

Գիտական ակտիվությունը բարձր է 
«Ֆիզիկա և աստղագիտություն» ոլորտում։ 
2020 թ. Scopus-ում հրատարակված ՀՀ 
հոդվածների 35 %-ը վերաբերում է ֆիզի-
կային և աստղագիտությանը։ Մասնա գի-   
տացման միջինից բարձր աստի ճան ունեն 
նաև մաթեմատիկայի, իմունաբա  նության 
և մանրէաբանության, երկրագիտության 
և մոլորակագիտու թյան գիտական ուղղու-
թյունները: Քիմիայի և նյութագիտության 
ոլորտի հրապարակումների մասնաբա-
ժինը գրեթե նույնական է համաշխարհային  
ցուցանիշի հետ։ Մյուս ուղղություններում 
գիտական գործունեության մակարդակը 
չափազանց ցածր է։ Այնուամենայնիվ, 
պետք է ընդգծել, որ հատկապես հասա-
րակական գիտությունների բնագավա-
ռում առկա է էական դրական տեղաշարժ, 
եթե դիտարկում ենք գիտական մասնա-
գիտացման աստիճանը նախորդ տարի-
ների համեմատ։ Օրինակ՝ ոչ բավարար  
գի տական ակտիվություն է դրսևորվում 
նաև տնտեսագիտական ուղղություն նե-
րում («Տնտեսագիտություն, էկոնոմետրի-
կա և ֆինանսներ» և «Գործարարություն, 
կառավարում և հաշվապահական հաշ-

վառում»), սակայն, սկսած  2016 թ.-ից, շեշ  - 
տակիորեն ավելացել է տպագրվող հոդ-
վածների թիվը։ 2000-2015 թթ. տա րե-
կան տպագրվել է միջինում 2 հոդված, 
իսկ, 2016 թ.-ից սկսած, տարե կան հրա - 
պարակումների միջին թիվը կազ մել է 
13։ Կարծում ենք՝ այսպիսի ակտի վությու-
նը պայմանավորված է նաև գիտա կան 
աստիճանաշնորհման կանոնակար գի փո - 
փոխությամբ8, որի համաձայն՝ դոկ տո րա-
կան ատենախոսությունների պաշտ պա-
նու թյան համար պարտադիր է դարձել 
հոդվածների հրատարակումը Scopus-ում 
և Web of Science–ում ինդեքսավորված 
ամ  սագրերում, ինչը թույլ է տալիս ենթադ-
րել, որ որոշակի խթանների առկայության 
պարագայում այդ ոլորտը կարող է ապա-
հովել մրցունակ գիտական արդյունք:  

Այսպիսով՝ ՀՀ գիտությունը մասնա գի-   
տացած է ճշգրիտ գիտական ուղղու թյուն-
ներում։ Հասարակական գիտություն նե րի 
մասնաբաժինը ՀՀ գիտական ար  դյուն -
քում փոքր է՝ համեմատած համաշ խարհա-
յին գիտության մեջ այդ ուղ ղու թյուննե-
րի մասնաբաժնի։ Դրական միտում է, որ 
2016-2019 թթ., գիտական քա ղա քակա  -
նությամբ պայմանավոր ված, ավելացել է 
նշված ոլորտի հրապա րակումն երի թիվը։  
Scopus շտեմարանում ընդգրկված ամսա-
գրերում տպագրված ՀՀ հոդվածնե րի 
ընդ  հանուր թիվը 2016-2019 թթ. ան շեղո-
րեն աճել է, սակայն աճի տեմպերը փոքր 
են եղել համաշխարհային գիտական ար-
դյունքի աճի տեմպերից, ինչի հետևանքով 
ՀՀ դիրքերը վատթարացել են։ 2020 թ.-ին, 
նախորդ տարվա համեմատ, ՀՀ հոդված-
ների քանակը նվազել է, և ՀՀ-ն հետ է մնա- 
ցել Հարավային Կովկասի երկու երկրնե-
րից։ 

8  Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգ, https://www.bok.am/sites/default/
files/inline-files/git_ast_kanonakarg_1.pdf
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Шушан МОВСИСЯН 
Эксперт исследовательского центра «Амберд», АГЭУ 

ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ, ЗНАНИЯ
НАУКА АРМЕНИИ В ЦИФРАХ

Цель статьи - изучить текущее состояние и динамику науки Армении через количественные по-
казатели, выявить конкурентоспособные направления науки. Источник данных - база дан ных Sco-
pus, данные взяты с информационной платформы Scimago Journal & Country Rank. За последние 
десять лет, кроме 2020 года, увеличилось количество научных статей РА, опубликованных в вы-
соко рейтинговых международных журналах. Несмотря на это, положение Армении среди стран 
мира постоянно ухудшалось, что обусловлено более высокими темпами роста мировой научной 
продукции в указанный период. Армянская наука имеет структурные диспропорции, характерные 
для советской модели науки. Ведущими направлениями являются точные науки: физика, астро-
номия, математика, география и планетология.
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EDUCATION, INNOVATION, KNOWLEDGE 
SCIENCE OF ARMENIA IN NUMBERS

The aim of the paper is to analyze the current state and dynamics of science through quantitative 
indicators, reveal competitive areas of science in Armenia. The source of data is Scopus database, data 
are taken from Scimago Journal and Country Rank platform. The number of scientific articles of the 
Republic of Armenia published in high-ranking international journals has increased over the past ten 
years, except for 2020. However, Armenia’s position in Scimago Country Rank has worsened over time 
due to the higher growth rate of world scientific output. Science in Armenia has structural dispropor-
tions typical of the Soviet model of science. The leading areas of science are exact sciences: physics, 
astronomy, mathematics, earth and planetary science.
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