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Արմեն Գրիգորյան 
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական 
կենտրոնի տնօրեն

Հարգելի' բարեկամ 

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը 

հրապարակում է իր գործունեության հինգերորդ 

տարվա հաշվետվությունը: 

Այստեղ ներկայացված են Կենտրոնի 2017 թվականի  

արդյունքները, ձեռքբերումները, իրականացրած 

հետազոտությունները, հրապարակումները, 

միջազգային համագործակցության ուղղությունները: 

2017 թվականին մեր ուշադրության կենտրոնում են 

եղել ֆինանսական հատվածի, գնաճի, 

արտահանման, գյուղատնտեսության, միջազգային 

շուկայում հայրենական արտադրողների 

մրցունակության և կրթության բնագավառի 

հիմնախնդիրները, ինչպես նաև հայաստանյան ու 

արտերկրի ուղեղային կենտրոնների 

գործունեությունը: Կենտրոնն ակտիվ 

մասնակցությունն է ունեցել նաև ՀՊՏՀ 

գործունեության բարելավման ծրագրի 

շրջանակներում իրականացվող հետազոտությունների 

ու մշակումների աշխատանքներին: 

2017 թվականը Կենտրոնի ձեռքբերումների առումով 

նշանակալից էր: Մենք համագործակցության 

հուշագիր ենք ստորագրել ՀՀ Ազգային ժողովի 

տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի 

հետ՝ դառնալով Հանձնաժողովի պաշտոնական 

գիտական խորհրդատուն: Սա Հայաստանի 

հանրային քաղաքականության բնագավառում 

որոշում կայացնողների և ուղեղային կենտրոնների 

ինստիտուցիոնալ համագործակցության 

տեսանկյունից աննախադեպ երևույթ է: 2017 

թվականին Կենտրոնի միջազգային 

համագործակցությունը համալրվել է ևս երկու 

հետազոտական կառույցների հետ ստորագրված 

պայմանագրերով: Նշանակալից ձեռքբերում է նաև 

ԱՄՆ Փենսիլվանիայի համալսարանի «Ուղեղային 

կենտրոններ և քաղաքացիական հասարակություն» 

ծրագրի «Աշխարհի առաջատար ուղեղային 

կենտրոնների» 2017 թ. հեղինակավոր վարկանիշային 

զեկույցում Կենտրոնական Ասիայի լավագույն 

ուղեղային կենտրոնների շարքում Հայաստանի 

պետական տնտեսագիտական համալսարանի 

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի ներառումը, 

որով մեր Կենտրոնը պաշտոնապես իր ճանաչումն ու 

տեղը գտավ առաջատար ուղեղային կենտրոնների 

գլոբալ ընտանիքում: 
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Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի «Ամբերդ» 

հետազոտական կենտրոնը ստեղծվել է 2013 թվականին: «Ամբերդը» Հայաստանի 

առաջատար ուղեղային կենտրոններից է, որն իրականացնում է հանրային 

քաղաքականության և տնտեսության տարբեր ոլորտներին առնչվող 

հետազոտություններ, վերլուծություններ և մշակումներ: 

Մեր առաքելությունն է արդի բազմամակարդակ մարտահրավերների պայմաններում 

նորարարական գաղափարների մշակման, հետազոտությունների, վերլուծությունների, 

կրթական ծրագրերի իրականացման և հանրային քաղաքականության ոլորտում 

հաղորդակցային դերակատարության միջոցով նպաստել Հայաստանի 

հասարակության և պետության առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը և բնականոն 

զարգացման ապահովմանը:  



ՄԵՐ ԹԻՄԸ
ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Վարդան Աթոյան
տ.գ.թ., դոցենտ, 
նախագահի տեղակալ  

Դավիթ Հախվերդյան

տ.գ.դ., պրոֆեսոր

Թաթուլ Մկրտչյան

տ.գ.դ., դոցենտ
Մանուկ Մովսիսյան
տ.գ.թ., դոցենտ  

Գրիգոր Նազարյան
տ.գ.թ., դոցենտ  

Աղավնի Հակոբյան 
տ.գ.թ., դոցենտ  

Լիլիթ Դադայան    
տ.գ.թ., դոցենտ  

Մերի Բադալյան    
տ.գ.թ., դոցենտ  

Քնարիկ Վարդանյան 
 տ.գ.թ., դոցենտ  

Կարեն Գրիգորյան  
 տ.գ.թ., դոցենտ  

Էդգար Աղաբեկյան 
 տ.գ.թ., դոցենտ  

Վադիմ Գրիգորյան  
 տ.գ.թ., դոցենտ  
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ՄԵՐ ԹԻՄԸ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Արմեն Գրիգորյան   
Տնօրեն     

Սամվել Ավետիսյան    
Ավագ հետազոտող, 
ծրագրի համակարգող

Սոֆյա Օհանյան    
Ավագ հետազոտող    

Գայանե Թովմասյան   
Հետազոտող    

Շուշան Մովսիսյան    
Կրտսեր հետազոտող  

Անի Խաչատրյան      
Հետազոտող    

Աշոտ Կիրակոսյան     
Կրտսեր հետազոտող 

Աստղիկ Հովհաննիսյան  
 Կրտսեր հետազոտող  

Թերեզա Շահրիմանյան  
Տնօրենի օգնական     
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Արմեն Քթոյան    
Ավագ հետազոտող, 
ծրագրի համակարգող 
  



ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ
«Ամբերդը» մասնագիտացել է տնտեսագիտական, հանրային քաղաքականության, ազգային
անվտանգության, կրթական գործընթացի և տեխնոլոգիաների հետազոտությունների 
բնագավառներում:

Հանրային քաղաքականության և անվտանգության 

հետազոտությունների բնագավառում «Ամբերդը» մասնագիտացել է 

պարենային անվտանգության, ընդերքի անվտանգ շահագործման և 

ֆինանսական անվտանգության ոլորտներում հետազոտությունների 

իրականացման, ինչպես նաև հանրային քաղաքականության 

բնագավառում ուղեղային կենտրոնների մասնակցության ընդլայնման 

ձևաչափերի մշակման հետազոտություններում: 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տնտեսագիտական հետազոտությունների բնագավառում «Ամբերդը» 

մասնագիտացել է մակրոտնտեսական վերլուծությունների և 

կանխատեսումների իրականացման, տնտեսության ճյուղերի և 

ոլորտների համալիր հետազոտությունների, տնտեսության ճյուղերի 

զարգացման ծրագրերի մշակման, պետական կառավարման և 

տեղական ինքնակառավարման համակարգերի, սոցիալական 

ոլորտի, տնային տնտեսությունների, ֆինանսական շուկաների և 

ապրանքային շուկաների մարքեթինգային հետազոտությունների 

իրականացման ուղղություններում:

ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կրթական գործընթացի և տեխնոլոգիաների 

հետազոտությունների ու մշակումների բնագավառում «Ամբերդը» 

մասնագիտացել է կրթական շուկայի և աշխատաշուկայի 

մշտադիտարկումների, արտերկրի կրթական հաստատությունների 

մասնագիտական կրթական ծրագրերի, կրթական գործընթացի և 

դասավանդման տեխնոլոգիաների բենչմարքինգի, կրթական 

գործընթացի մշտադիտարկումների, ուսանողական հարցումների և 

կրթական գործընթացից ու ենթակառուցվածքներից 

բավարարվածության վերլուծությունների ուղղություններում:

Հաշվետվություն  2017
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ԱՄԲԵՐԴԸ՝ 
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 
ԱՍԻԱՅԻ 
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ 
ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ 
ՇԱՐՔՈՒՄ

Փենսիլվանիայի համալսարանի «Ուղեղային 
կենտրոններ և քաղաքացիական հասարակություն»

ծրագրի «Աշխարհի առաջատար ուղեղային 
կենտրոնների» 2017 թ. վարկանիշային զեկույցի 

տվյալներով Հայաստանի պետական 
տնտեսագիտական համալսարանի «Ամբերդ» 

հետազոտական կենտրոնը Կենտրոնական Ասիայի 
լավագույն ուղեղային կենտրոնների շարքում 

զբաղեցրել է 65-րդ տեղը:
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ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

ՀՀ ֆինանսական շուկաների վիճակը և զարգացումները 

հետազոտական թեման մեկնարկել է 2016 թ. և նպատակ ունի 

վերլուծել ՀՀ և միջազգային ֆինանսական շուկաների ու ՀՀ 

ֆինանսական հաստատությունների զարգացումները: 

2017 թ. նախագիծն իրականացրել է ՀՀ և միջազգային ֆինանսական 

շուկաների ամսական մշտադիտարկումներ և եռամսյակային 

պարբերականությամբ հրապարակել է վերլուծական 

հաշվետվություններ. 

 - «Համաշխարհային ֆինանսական շուկաների զարգացումները» 

 - «ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականությունը և արտարժույթի 

շուկաները» 

- «ՀՀ արժեթղթերի և միջբանկային վարկային շուկաներ» 

2017 թ. մայիսին իրականացվել է ՀՀ բանկային համակարգի, 

ապահովագրական ընկերությունների, ներդրումային 

ընկերությունների և ներդրումային ֆոնդերի ցուցանիշների 

մշտադիտարկում և հրապարակվել են վերլուծական 

հաշվետվություններ.  

- «ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների զարգացումները», 

- «ՀՀ ներդրումային ընկերությունների զարգացումները», 

- «ՀՀ ներդրումային ֆոնդերի զարգացումները», 

- «ՀՀ բանկային համակարգի զարգացումները»:   

Հաշվետվություն  2017

Կենտրոնի գործունեության արդյունքները

Ֆինանսական 
շուկաների վիճակը 
 և զարգացումները
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ՀՀ ֆինանսական շուկաների 
վիճակը և զարգացումները

ՀՀ ԱՎԾ 2018 թ. տարեկան գործունեության ծրագրի 

վերաբերյալ, 

ՀՀ ՏՄՊՊՀ 2017 թ. տարեկան գործունեության 

հաշվետվության և 2018 թ. տարեկան 

գործունեության ծրագրի վերաբերյալ, 

«Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ, 

«Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ 

օրենքի նախագծի վերաբերյալ, 

«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ, 

 «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ, 

 «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ կատարելու մասին ՀՀ օրենքի 

նախագծի վերաբերյալ, 

 «Հայաստանի Հանրապետության հարկային 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ, 

 ՀՀ օրենքի նախագիծը «Հայաստանի 

Հանրապետության 2018թ պետական բյուջեի» 

մասին, 

ՀՀ ներդրումների և տնտեսական զարգացման 

նախարարության կողմից պատվերով 

իրականացված ՀՀ համեմատական 

առավելությունների և ՕՈՒՆ մրցունակության 

հետազոտությունների վերաբերյալ, 

Զուգահեռ ներմուծման բնագավառում ՀՀ ՏՄՊՊՀ 

առաջարկած փոփոխությունների առաջարկի 

փաթեթի վերաբերյալ, 

ԱՊՀ «Հանրային մասնավոր համագործակցության 

մոդելային օրենքի» նախագծի վերաբերյալ 

«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային 

օրենսգրքի մասին» պայմանագրի վերաբերյալ: 

2017 թ. ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական 

հանձնաժողովի հետ համագործակցության 

շրջանակներում Կենտրոնը փորձաքննության է 

ենթարկել և համապատասխան առաջարկությունների 

փաթեթ մշակել՝ 

Հաշվետվություն  2017

Համագործակցություն ԱԺ 
տնտեսական հարցերի 

մշտական հանձնաժողովի 
հետ
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      Նախագիծը մեկնարկել է 2016 թ. ՀՊՏՀ կրթական գործընթացի 

որակի ապահովման կառուցակարգերի մշակման, բարելավման, 

ինչպես նաև ՀՊՏՀ տեղեկատվական կարիքների 

բավարարման նպատակով: 

      2017 թ. ամփոփվել են նախորդ տարի մեկնարկած ՀՊՏՀ վեց 

բակալավրական մասնագիտական կրթության ծրագրերի մատուցման 

միջազգային փորձի բենչմարքինգի արդյունքները, որոնք տրամադրվել 

են մասնագիտական կրթական ծրագրերը (ՄԿԾ) մշակող 

ամբիոններին և ՀՊՏՀ որակի ապահովման բաժնին՝ բուհի կրթական 

ծրագրերի փաթեթների բենչմարքինգի հիմնավորումները 

ամբողջացնելու համար: 

     2017 թ. ՀՊՏՀ գործունեության բարելավման գործողությունների 

ծրագրին աջակցության նախաձեռնության շրջանակներում Կենտրոնը 

ՀՊՏՀ տարբեր ստորաբաժանումների հետ համագործակցելով բուհում 

իրականացրել է 7 հարցումներ, որոնցում ընդհանուր ներգրավված են 

եղել շուրջ 3000 հարցվածներ. 
ՀՊՏՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի (ՊԴԿ) վարկանիշավորում՝ 

շուրջ 2500 ուսանողների հարցումների, ՀՊՏՀ ՊԴԿ 

ներկայացուցիչների 5 տարվա գիտական և մեթոդական 

գործունեության արդյունքների գնահատման հիման վրա:  

ՀՊՏՀ բակալավրական և մագիստրոսական ուսուցման համակարգում 

սովորողների (շուրջ 230 մագիստրոսի և բակալավրիատի 1-4-րդ 

կուրսի 200 ուսանողի շրջանակներում) հարցում՝ բացահայտելու 

մասնագիտական կողմորոշման հիմնական շարժառիթները և 

ստացվող կրթությունից ուսանողների բավարարվածության 

աստիճանը:

ՀՊՏՀ բակալավրիական և մագիստրոսական ուսուցման 

համակարգում սովորողներից կազմված ֆոկուս խմբերի հարցում (շուրջ 

96 ուսանողի շրջանակներում)՝ բացահայտելու համար ՀՊՏՀ 

տեղեկատվական հոսքերից և ռեսուրսներից (կրթական 

ենթակառուցավածքներից) ուսանողների բավարարվածության 

աստիճանը:

ՀՊՏՀ վարչական ստորաբաժանման ղեկավարներից, ամբիոնի 

վարիչներից, վարչական աշխատակիցներից և ՊԴԿ 

ներկայացուցիչներից կազմված ֆոկուս խմբերի հարցում (17 ամբիոնի 

վարիչ և ստորաբաժանման ղեկավար, 23 վարչական աշխատակից 40 

դասախոս)՝ բացահայտելու համար ՀՊՏՀ տեղեկատվական հոսքերից 

և ռեսուրսներից (կրթական ենթակառուցվածքներից) ՀՊՏՀ 

աշխատակիցների բավարարվածության աստիճանը: 

մշակել և ՀՊՏՀ շարունակական կրթության և կարիերայի բաժնին է 

տրամադրել աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշման հարցման 

հարցաթերթեր, որից հետո մշակվել և վերլուծվել են ստորաբաժանման 

կողմից թվով 5 դպրոցի շուրջ 180 ռեսպոնդենտի շրջանում կատարված 

հարցման արդյունքները: 
Հարցումների արդյունքների ամփոփ հաշվետությունը 
տրամադրվել է շահառուներին:

Կրթական ծրագրերի 
ու տեխնոլոգիաների 
հետազոտություններ 

և մշակումներ

Հաշվետվություն  2017
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«ՀՀ բարձրագույն կրթության 
բարեփոխումների 

ռազմավարության և 
երկարաժամկետ զարգացման 

ծրագիր»

Հաշվետվություն  2017
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2017 թվականի դեկտեմբերին
Կենտրոնը պետական 

գնումների համակարգում 
մասնակցել է գնանշման 1 մրցույթի և

հաղթող ճանաչվելով՝
«Կրթության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի

հետ կնքել է «ՀՀ բարձրագույն
կրթության բարեփոխումների 

ռազմավարության և երկարաժամկետ 
զարգացման ծրագրի փաստաթղթի ստեղծման»
աշխատանքների կատարման պայմանագիր:



ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

2017 թվականի հուլիսին ՀՀ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի և 

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր, որով 

Կենտրոնը դարձել է ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի փորձագիտական և 

խորհրդատվական գործընկեր: Կողմերը նպատակ են հետապնդում տնտեսական 

քաղաքականության մշակման գործում օգտագործել ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական 

հանձնաժողովին օրենքով վերապահված դերակատարումը և երկխոսություն ձևավորել 

տնտեսագիտական հանրույթի, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և 

տնտեսական քաղաքականության մշակման պատասխանատուների միջև:  
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«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը՝ ՀՀ ԱԺ տնտեսական 
հարցերի մշտական հանձնաժողովի գիտական խորհրդատու- 
գործընկեր



2017 թ. հունվարին կնքվել է համագործակցության համաձայնագիր չինական առաջատար 

ուղեղային կենտրոններից մեկի՝ Շենսիի համալսարանի Կենտրոնական Ասիայի 

ինստիտուտի հետ, որով Կենտրոնը չինական գործընկերոջ հետ հաստատել է գիտական և 

հետազոտական զարգացման ոլորտներում համագործակցություն: Հաստատությունները 

ծրագրում են համագործակցել գիտական ու հետազոտական մի շարք բնագավառներում, 

որոնց շարքում հատկապես կարևոր են փոխադարձ հետաքրքրության տիրույթում գտնվող 

համատեղ հետազոտական նախագծերի իրականացումը, հետազոտողների 

փոխանակումը, համատեղ հրապարակումների իրականացումը, միջազգային 

համաժողովների, գիտաժողովների, աշխատաժողովների կազմակերպումը: 

Կենտրոնական Ասիայի ինստիտուտի հետ ջանքերի ակտիվացումը հնարավորություն է 

ընձեռել, որ Կենտրոնի երկու հետազոտողներ մասնակցեն տարբեր աշխատաժողովների՝ 

ներկայացնելով Չինաստանում թրենդային համարվող «Մեկ ուղի-մեկ ճանապարհ» ծրագրի 

շրջանակներում հայ-չինական առևտրատնտեսական կապերի խորացման հեռանկարների 

առնչությամբ Կենտրոնի իրականացրած հետազոտությունների արդյունքները: 
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Համագործակցության հուշագիր Չինաստանի Շենսիի 
մանկավարժական համալսարանի Կենտրոնական Ասիայի 
ինստիտուտի հետ



2017 թ. նոյեմբերին «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի և ՀՊՏՀ հետ համատեղ 

գործարար կառավարման (MBA) մագիստրատուրայի կրկնակի աստիճանաշնորհման 

կրթական ծրագիր իրականացնող ՈՒՄԵՖ համալսարանի միջև համագործակցության 

համաձայնագիր է կնքվել: «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը և շվեյցարական 

ՈՒՄԵՖ համալսարանը նախաձեռնել են համագործակցություն գիտական ու 

հետազոտական ներուժի զարգացման բնագավառում՝ համատեղ հետազոտական 

ծրագրերի իրականացում, հետազոտողների փոխանակում, հետազոտական 

արդյունքների համատեղ հրապարակում, միջազգային աշխատաժողովների և 

գիտաժողովների համատեղ կազմակերպում: Համատեղ աշխատանքի մեկնարկը տրվել 

է 2018 թ. հունվարից: 

Համագործակցություն շվեյցարական ՈՒՄԵՖ 
համալսարանի հետ

15
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«ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ պատվերով իրականացվել է 

Կենտրոնական գործընկերոջ համակարգի ՀՀ-ում ներդրման 

հնարավորությունների հետազոտություն: Ուսումնասիրվել են 

արժեթղթերի շուկայում գործարքների կատարման համակարգերի 

և կենտրոնական գործընկերոջ համակարգի Թուրքիայի, 

Լիտվայի, Լատվիայի, Էստոնիայի, Լեհաստանի, Շվեդիայի, 

Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Ղազախստանի, ԱՄՆ-ի փորձը: 

Այնուհետև հետազոտվել է ՀՀ-ում կենտրոնական գործընկերոջ 

համակարգի ներդրման նպատակահարմարությունը և 

հնարավորությունները:

«Կենտրոնական գործընկերոջ 
համակարգի միջազգային փորձի 
և ՀՀ-ում դրա ներդրման 
հնարավորությունների 
վերլուծություն»

«ՀՀ կենսաթոշակային ֆոնդերի 
ներդրումային 
արդյունավետության 
վերլուծությունը և 
եկամտաբերության վրա ազդող 
գործոնները»

Ուսումնասիրվել է ՀՀ-ում գործող կենսաթոշակային ֆոնդերի 

ներդրումային գործունեությունը, դրա հետ կապված ծախսերը, 

ռիսկերը, իրականացվել է ներդրումային արդյունավետության 

գնահատում: Հետազոտության առանցքային մասն է կազմում նաև 

ներդրումային գործունեության և եկամտաբերության վրա ազդող 

գործոնների համակարգային վերլուծությունը: Կատարված 

գործոնային վերլուծության արդյունքում բացահայտվել են ֆոնդերի 

եկամտաբերության և ռիսկի վրա ազդող հիմնական գործոնները, 

տրվել է դրանց քանակական և որակական գնահատականը:
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Հետազոտության մեջ ներկայացված են ՀՀ մասնավոր հատվածի 

գործատուների աշխատանքի հայտարարությունների 

մշտադիտարկման ամփոփ արդյունքները, որոնք հնարավորություն են 

տվել ներկայացնել մարքեթինգի և վաճառքների, կառավարման, 

ֆինանսների, հաշվապահական հաշվառման և հարկման բնագավառի 

մասնագիտությունների ու մասնագիտացումների տեսակարար կշիռը 

աշխատաշուկայի պահանջարկում, գործատուների կողմից այդ 

մասնագետների ընդհանրական և մասնագիտական որակներին ու 

հմտություններին ներկայացվող պահանջները և նշյալ 

մասնագիտություններն ունեցող աշխատողների աշխատանքային 

գործառույթների նկարագրերը:

«Աշխատաշուկայի միտումները 
Հայաստանում-2017» զեկույց 

«Ուղեղային կենտրոնները 
քաղաքական համակարգում» 
ձեռնարկ

Վերջին տասնամյակների քաղաքական գործընթացներում 

աստիճանաբար մեծանում է հանրային քաղաքականության նոր 

սուբյեկտների, հետազոտական, վերլուծական հատուկ կառույցների` 

ուղեղային կենտրոնների (think tanks) դերակատարությունը: 

Աշխատանքում քննարկվում են ժամանակակից քաղաքական 

գործընթացներին այդ կենտրոնների մասնակցության 

հիմնահարցերը, մասնավորապես՝ դիտարկվում են ուղեղային 

կենտրոնների էությունը, դրանց ձևավորման ու զարգացման 

պայմանները, նշանակությունն արդի քաղաքական 

դերակատարների համակարգում և, այդ համատեքստում, 

Հայաստանի ուղեղային կենտրոնների կայացման 

առանձնահատկություններն ու զարգացման հեռանկարները:
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Փորձագիտության զարգացման, հանրության շրջանում Կենտրոնի փորձագիտական 

կարողությունների ընդգծման և դիրքավորման նպատակով 2017 թ. սեպտեմբերից 

գործարկվել է փորձագիտական հակիրճ վերլուծականների հրապարակման 

գործընթացը: 

2017 թ. ընթացքում «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի հետազոտողների և 

փորձագետների կողմից պատրաստվել և հրապարակվել են թվով 15 վերլուծական 

ակնարկներ՝ ՀՀ տնտեսության և հանրային կյանքի առանցքային 

խնդիրների վերաբերյալ:

ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Զ
Լ
Մ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
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համալիր 

հետազոտություն

 մենագրություն

գիտական հոդված 

վերլուծական

վերլուծական 

ակնարկ

համագործակցության 

համաձայնագիր 

(2-ը արտերկրի 

կառույցի հետ)

Ոլորտային 

նախարարությունների 

իրականացրած համալիր 

հետազոտություն

միջազգային 

պայմանագիր

միջազգային մոդելային 

օրենքի նախագիծ

օրենսդրական 

նախաձեռնություն

Փորձաքննություն

3

2

11

7

4

2

39

31

30

Հրապարակումներ

(15-ը՝ արտերկրում)

վիճակագրական 

հաշվետվություն

Համագործակցություն Մասնակցություն 

միջոցառումների

 գիտաժողով 

(5 արտերկրում)

24

աշխատաժողով 

(2-ը միջազգային)

3

Erasmus+ -ի 

փոխանակման 

ծրագիր

3

ՀՀ Ազգային Ժողովի 

աշխատանքային 

լսումներ

7

«Ամբերդը» մեդիայում

13

4
հարցազրույցներ, 

մեկնաբանություններ

ԶԼՄ-ները  «Ամբերդի» 

մասին



Մեր հասցեն է՝ 

Երևան, Նալբանդյան 128, թիվ 3 մասնաշենք 

Հեռ.՝ (+37410) 593-479 

Էլ. հասցե՝  info@amberd.am 

«Ամբերդը» համացանցում՝ 

www.amberd.am 

https://www.facebook.com/asue.amberd/ 

https://www.linkedin.com/company/3877336/  

ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ

https://www.facebook.com/asue.amberd/

