
ԱՄԲԵՐԴ 

ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020

www.amberd.am

ՀՊՏՀ հետազոտական կենտրոն



ՄԵՐ  ՄԱՍԻՆ

2

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: 

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: Հետազոտությունների

արդյունքները ներկայացվում են հանրային և մասնավոր հատվածի շահառուներին՝

նպատակ ունենալով նպաստել ոլորտի հիմնախնդիրների լուծմանն ու տնտեսական

առաջընթացի ապահովմանը: 

Կենտրոնում հետազոտություններն իրականացվում են մշտական անձնակազմի և

հրավիրյալ փորձագետների կողմից:

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ



Հարգելի՛ բարեկամ, 

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը

հրապարակում է իր գործունեության ութերորդ

տարվա հաշվետվությունը: Այստեղ

ներկայացված են 2020 թ. «Ամբերդի»

արձանագրած արդյունքները,

ձեռքբերումները, իրականացրած

հետազոտությունները, հրապարակումները,

միջազգային համագործակցության

ուղղությունները: 

2020 թ. ծանր տարի էր ամբողջ աշխարհի,

հատկապես Հայաստանի Հանրապետության

համար՝ պայմանավորված պատերազմով և

կորոնավիրուսի համավարակով: Հայաստանի

առջև ծառացած մարտահրավերները եղել են

«Ամբերդ» տեղեկագրի հոդվածների

առանցքում: 2020 թ. Կենտրոնի կողմից

իրականացված տասնչորս հետազոտական

թեմաներից տասը իրականացվել է պետական

կառավարման մարմիների առաջարկով: Երեք

հետազոտություն իրականացվել է

բացառապես ՀՊՏՀ ուսանողներից և

ասպիրանտներից բաղկացած հետազոտական

խմբերի միջոցով: 

Դավիթ Հախվերդյան
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական

կենտրոնի տնօրեն

«Ամբերդի» ուշադրության կենտրոնում են

եղել տարածքային կառավարման,

միջհամայքային համագործակցության,

պարենային անվտանգության,

աղբահանության ոլորտի, բժշկական

կազմակերպությունների կառավարման

խնդիրները, միջազգային տնտեսական

համագործակցության, զբոսաշրջության

զարգացման հեռանկարները:

2020 թ. Փենսիլվանիայի համալսարանի

ուղեղային կենտրոնների վարկանիշային

զեկույցի (Global Go To Think Tank Index

2020 of the Think Tanks and Civil Societies

Program of the University of Pennsylvania)

համաձայն՝ «Ամբերդը»  «Աշխարհի

լավագույն համալսարանական ուղեղային

կենտրոններ» դասակարգման մեջ

զբաղեցրել է 94-րդ, իսկ «Կենտրոնական

Ասիայի լավագույն ուղեղային

կենտրոններ» դասակարգման մեջ՝ 50-րդ

հորիզոնականը:
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Գրիգոր Նազարյան  

ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Դավիթ ՀախվերդյանԹաթուլ Մկրտչյան Վարդան Աթոյան 

Թերեզա Շահրիմանյան

4

քաղաքական

գիտությունների դոկտոր

Էդգար Աղաբեկյան

Տիգրան Մարտիրոսյան

Վադիմ Գրիգորյան

Յուրի Հովականյան

Արմեն Քթոյան

տնտեսագիտության

դոկտոր

տնտեսագիտության

թեկնածու

տնտեսագիտության

դոկտոր

փիլիսոփայական

գիտությունների

թեկնածու

Եվգենյա Բազինյան

տնտեսագիտության

թեկնածու
տնտեսագիտության

թեկնածու

տնտեսագիտության

թեկնածու

տնտեսագիտության

դոկտոր

տնտեսագիտության

թեկնածու



ՄԵՐ ԹԻՄԸ

Դավիթ Հախվերդյան

տնօրեն     
Սամվել Ավետիսյան

ավագ փորձագետ

Վարդան Աթոյան

փոխտնօրեն-ավագ

փորձագետ    

Գայանե Թովմասյան

ավագ հետազոտող

Շուշան Մովսիսյան

փորձագետ  

Ալբերտ Հայրապետյան

ավագ հետազոտող  

Թերեզա Շահրիմանյան

տնօրենի օգնական     

5

Ռուզաննա Թադևոսյան

կրտսեր հետազոտող

տնտեսագիտության

դոկտոր 
քաղաքական

գիտությունների դոկտոր

տնտեսագիտության

թեկնածու

Տաթև Եղյան 

ավագ հետազոտող -

արտաքին

դրամաշնորհների

պատասխանատու  

Համազասպ Գալստյան

հետազոտող  

Վահե Բուլանիկյան

ավագ հետազոտող

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

տնտեսագիտության

դոկտոր 

տնտեսագիտության

թեկնածու

տնտեսագիտության

թեկնածու

տնտեսագիտության

թեկնածու



ՄԵՐ ԹԻՄԸ

Վարդան Սարգսյան

Թաթուլ Մկրտչյան

Զոյա Թադևոսյան 

Արմեն Քթոյան

 

Սոս Խաչիկյան 

Կարինե Հարությունյան

Գրիգոր Նազարյան

Արփինե Հովակիմյան 

Աննա Փախլյան

Հայկ Բեջանյան

Եվգենյա Բազինյան

Արթուր Այրումյան

Ելենա Մանուկյան

Անուշ Շիրինյան 

Աննա Մատինյան

Գուրգեն Օհանյան

Զարուհի Մելքումյան

6

ՀՐԱՎԻՐՅԱԼ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐ

տ. գ. դ. պրոֆեսոր

տ. գ. թ. դոցենտ

Սուսաննա Աղաջանյան

Կարմեն Գրիգորյան

Գագիկ Աղաջանյան 

Ալիսա Գևորգյան 

Նորա Այվազյան

Գարիկ Սիրոյան

Լիանա Ֆիդանյան 

Ծովինար Կարապետյան 

Մանուկ Մովսիսյան

Հայկ Քամալյան 

Բագրատ Գեղամյան

Արմեն Ղազարյան

Գայանե Հարությունյան

Ֆրիդա Բահարյան

Թադևոս Ավետիսյան

Արման Սարգսյան

Տաթևիկ Մկրտչյան

Լիլիթ Հակոբյան

Էմմա Մովսիսյան

Մարիաննա Խչեյան 

Նարեկ Կարապետյան

Դավիթ Հարությունյան 

Վազգեն Պողոսյան 

Ծովակ Ոսկանյան

Անի Տերտերյան

Մարիամ Խաչատրյան

Անդրանիկ Սարգսյան

Մելինե Այվազյան

Դիանա Մաթևոսյան

Մհեր Շահինյան

Տաթևիկ Ռոստոմյան

Անի Բարսեղյան

Լուսինե Ստեփանյան

Կամո Դավթյան

Աստղիկ Խաչատրյան

Գագիկ Բադադյան

Սասուն Սահակյան

Քրիստինե Թաթոսյան

Արգինե Ռուշանյան

Ինգա Գալուստյան

Լուսյա Միրիջանյան

Մերի Հովսեփյան

Տաթևիկ Առուստամյան

Նարինե Պետրոսյան

Մարիետա Ազատյան 

Լուսինե Խաչիկյան 

Տիգրան Ղալալյան

Ռաֆայել Պետրոսյան

Տաճատ Պապոյան 

տ. գ. դ. դոցենտ

տ. գ. դ. պրոֆեսոր

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. 

տ. գ. թ. 

տ. գ. թ. 

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. 

տ. գ. թ. 

տ. գ. թ. 

տ. գ. թ. 

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. 

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. դոցենտ

ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու,

դոցենտ

ֆիզ.մաթ.գիտ. թեկնածու,

դոցենտ

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. 

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. դոցենտ

տ. գ. թ. 

տ. գ. թ. 

տ. գ. թ. 

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

ՀՊՏՀ հայցորդ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

ՀՊՏՀ ասպիրանտ

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ՀՊՏՀ ուսանող

ասիստենտ

ասիստենտ



ԱՄԲԵՐԴԸ՝ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ
ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ

Փենսիլվանիայի համալսարանի ուղեղային կենտրոնների 2020 թվականի

համաշխարհային վարկանիշավորման զեկույցում ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական

կենտրոնը աշխարհի լավագույն համալսարանական ուղեղային կենտրոնների

շարքում զբաղեցրել է 94-րդ տեղը,Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի

առաջատար կենտրոնների շարքում նախորդ տարվա համեմատ բարելավել է իր

դիրքը 9 նիշով և զբաղեցրել 50-րդ հորիզոնականը:
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բարձրացնել Հայաստանի և Վրաստանի ՓՄՁ-ների, գիտահետազոտական

ինստիտուտների իրազեկվածությունը համատեղ գիտահետազոտական գործունեության

առավելությունների վերաբերյալ,

ընդլայնել և ամրապնդել գիտելիքի և տեխնոլոգիայի փոխադրման համար

պատասխանատու աշխատակազմի գիտելիքներն ու կարողությունները, 

մշակել ՓՄՁ-ների և գիտահետազոտական ենթակառուցվածքների միջև

համագործակցության հայեցակարգ:

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը՝ ի դեմս «Ամբերդ»

հետազոտական կենտրոնի, դարձել է  «Վիշեգրադյան քառյակի փորձի յուրացումը գիտելիքի

և տեխնոլոգիաների փոխադրման բնագավառում» (Transferring V4 expertise in

knowledge/technology transfer) նախագծի համակարգող: 

Ծրագրի նպատակն է խթանել ձեռնարկություն-գիտահետազոտական ենթակառուցվածք
համագործակցության մշակույթը Հայաստանում և Վրաստանում` հիմնվելով
վիշեգրադյան գործընկեր երկրների հաջողված փորձի վրա։ 

Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է. 

Ծրագրի գործընկերներն են «ՔԵՆԴԼ» Սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտը

(Հայաստան), Իվանե Ջավախիշվիլու անվան Թբիլիսիի պետական (Վրաստան), Սիլեզիայի

տեխնոլոգիական (Լեհաստան), Կոշիցեի տեխնիկական  (Սլովակիա) և Մասարիկի

համալսարանները (Չեխիա):

Տևողություն: 2020 թ. նոյեմբեր - 2022 թ. ապրիլ

ՎԻՇԵԳՐԱԴՅԱՆ ՔԱՌՅԱԿԻ ՓՈՐՁԻ ՅՈՒՐԱՑՈՒՄԸ

ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԵՒ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ

ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ
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Կենտրոնը մասնակցել է

‹‹Տնտեսագիտության բարձրագույն

դպրոց›› ազգային հետազոտա կան

համալսարանի կողմից անցկացվող

Տնտեսության և հասարակության

զարգացման խնդիրների վերաբերյալ

ապրիլյան միջազգային 21-րդ գիտա -

ժողովի ‹‹Առևտրի միջազգային

կարգավորման նոր սահմաններ›› հատուկ

բաժնի աշխատանքներին և վերջինիս

շրջանակներում ‹‹ԵԱՏՄ ինտեգրացիոն

գործընթացների գնահատում առևտրի

ոլորտում›› միջազգային զեկույցի 

 պատրաստմանը:

«Ամբերդը» որպես համակատարող

ընդգրկվել է «Տնտեսագիտության

բարձրագույն դպրոցի» կողմից

իրականացվող Եվրասիական

տնտեսական հանձնաժողովի (ԵՏՀ)

«Եվրասիական տնտեսական միության

զարգացման հեռանկարների և ռիսկերի

վերլուծություն՝ գլոբալ շուկայում

առևտրային պատերազմների,

ֆինանսական պատժամիջոցների և

հովանավորչության աճի պայմաններում»

թեմայով գիտահետազոտական

աշխատանքներում:

Տևողություն: 2019 թ. դեկտեմբեր - 2020

թ. հունիս

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
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«Ամբերդը» շարունակել է համագործակցությունը «Տնտեսագիտության

բարձրագույն դպրոց» ազգային հետազոտական համալսարանի հետ մի շարք

նախագծերում.



ՀՀ Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսա կան զարգացման մոդելի մշակում

Հայաստան տնտեսության վրա բացասաբար ազդող գործոնները, դրանք

բնութագրող ցուցանիշների ընտրությունը և այդ ցուցանիշների համար

առավելագույն կամ նվազագույն շեմերի սահմանման հնարավորությունները

Կրթական հաստատությունների գործունեության ֆինանսավորման

արդյունավետության գնահատում

ՀՀ ցորենի և ալյուրի շուկաների ուսումնասիրություն

Էլեկտրոնային առևտուր. հնարավոր ռիսկեր, կորուստներ և զարգացման

հնարավորություններ

Աղբահանության ոլորտում աղբի հավաքման, փոխադրման, պահման,

հեռացման և/կամ օգտահանման ու վերամշակման գործընթացների

ֆինանսատնտեսական վերլուծություն և ծախսարդյունավետության

գնահատում

Միջհամայնքային համագործակցու թյան առանձնահատկությունները ՀՀ

Վայոց ձորի մարզի տնտեսական զարգացման համատեքստում

ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգի հեռանկարները

տեխնոլոգիական գործիքակազմի ներդրմամբ

Արհես տական բանա կա նության կիրա ռական լուծումները ՀՀ ֆինանսական

ենթա կա ռուց վածք ներում

Պարենային անվտանգության գնահա տում և մոդելավորում կարճաժամկետ

և երկարաժամկետ հատվածներում

Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկայի վերլուծություն և

զբաղվածության պետական կարգավորման ծրագրային լուծումներ

Պետական մասնակցությամբ բժշկական կազմակերպությունների

կառավարում

Ագրոզբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունների գնահատումը ՀՀ

մարզերում (ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերի օրինակով)

Հայաստան-Չինաստան տնտեսական համագործակցության հեռանկարները

«Մեկ գոտի, Մեկ ճանապարհ» նախագծի շրջանակներում
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2020 թվականին Կենտրոնի կողմից իրականացված տասնչորս հետազոտական

թեմաներից տասը իրականացվել է պետական կառավարման մարմիների

առաջարկով: «Հայաստան-Չինաստան տնտեսական համագործակցության

հեռանկարները «Մեկ գոտի, Մեկ ճանապարհ» նախագծի շրջանակներում»,

«Ագրոզբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունների գնահատումը ՀՀ

մարզերում (ՀՀ Լոռու և Տավուշի մարզերի օրինակով)» և  «Պետական

մասնակցությամբ բժշկական կազմակերպությունների կառավարում» 

 հետազոտություններն իրականացվել է բացառապես ՀՊՏՀ ուսանողներից

բաղկացած հետազոտական խմբերի միջոցով:
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«ԱՄԲԵՐԴ» ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
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«Ամբերդ» տեղեկագիրը լույս է տեսնում 2019 թվականի դեկտեմբերից: Տեղեկագիրը

գիտահանրամատչելի հանդես է, ունի բաց հասանելիություն, լույս է տեսնում

տարեկան 6 անգամ:

2020 թ. վերջինս ներառվել է Cyberleninka էլեկտրոնային գիտական գրադարանում:

«Ամբերդ» տեղեկագրի վեց թողարկումների առանցքում եղել է կորոնավիրուսի

համավարակը և Արցախյան պատերազմը: Հետազոտողները վերլուծել են COVID-19

համավարակի հետ կապված սահմանափակումների հետևանքներն ու

ազդեցությունն աշխարհում, տնտեսության տարբեր ոլորտների և մարդկության

զարգացման վրա, առաջ բերած տնտեսական և քաղաքական հիմնախնդիրները,

համավարակի պայմաններում տնտեսության տարբեր ճյուղերի գործունեությունը,

ինչպես նաև Արցախյան պատերազմի տնտեսական և քաղաքական հետևանքներն

ու ազդեցությունը:

2020 թ. ընթացքում Կենտրոնի մշտական աշխատակազմի և հրավիրյալ

փորձագետների կողմից հրապարակվել է 91 հոդված:



ՀՀ 2019 թ. պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն,

««Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում

փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ,

«Անձեռնմխելի կապիտալով հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ,

««Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի

նախագիծ,

««Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ

օրենքի նախագիծ,

««Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ

օրենքի նախագիծ,

«Հայաստանի Հանրապետության Հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու

մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ,

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապե տու թյան

օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ,

«Անձի ֆունկցիոնալության գնահատման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծ,

«Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի

նախագիծ

«Պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի վարձակալության տրա -

մադրման գործընթացը կանոնակարգելու, Հայաստանի Հանրապետության

կառավա րու թյան 2000 թվականի նոյեմբերի  9-ի N731, 2001 թվականի

փետրվարի 22-ի N125 և 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N1106-ն որոշումներն

ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության որոշման նախագիծ:

Կենտրոնում փորձաքննության են ենթարկվել և համապատասխան

առաջարկությունների փաթեթներ են մշակվել հետևյալ իրավական ակտերի

վերաբերյալ.
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ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ



«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի

նպատակներից է ուսանողների

հետազոտական հմտությունների

զարգացումը: 2020 թ. Կենտրոնում

հետազոտական փորձառություն են

անցել ՀՊՏՀ մագիստրատուրայի 142,

ասպիրանտուրայի 19, օտարերկրյա

բուհի 1 ուսանող: 

Փորձառությունն օգնում է

ուսանողներին գիտելիքներ և

հմտություններ ձեռք բերել

հետազոտական աշխատանքների

կազմակերպման և իրականացման

վերաբերյալ:

14

ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

Համաճարակային իրավիճակով

պայմանավորված՝ 2020 թ.

փորձառությունների մեծ մասն անց է

կացվել առցանց եղանակով: 

Ուսանողները ծանոթացել են

կենտրոնի գործունեությանը,

ակտիվորեն մասնակցել են ընթացիկ

աշխատանքներին և փորձառության

ղեկավարի համակարգմամբ

իրականացրել ինքնուրույն

ուսումնասիրություններ:

Լիոնի քաղաքական գիտությունների համալսարանի (Institut d'Etudes Politiques de Lyon) ուսանող Ժուլի Օդդոնը

հետազոտական փորձառություն է անցնում «Ամբերդում»

փետրվար, 2020
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ՀՀ ԼՈՌՈՒ  ԵՎ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

ՄՈԴԵԼԸ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼԻ

ՄՇԱԿՈՒՄ

Տարածքային զարգացման քաղաքականության հաջող իրականացումը

կառավարման գործընթացի արդյունք է, որը հիմնվում է

տարածաշրջանի առկա տնտեսական ներուժի առավելագույն

օգտագործման վրա: Սոցիալ-տնտեսական ներուժի առավել

արդյունավետ օգտագործումը ենթադրում է տարածաշրջանային

ռեսուրսային բազայի առավել լիարժեք օգտագործման գործիքների և

մեթոդների կիրառում: 

Հետազոտության նպատակը Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական

զարգացման առկա ներուժի, չօգտագործված հնարավորությունների,

տնային տնտեսությունների վարման պայմանների, գործարար

միջավայրի գնահատումն է, բիզնեսի վարման խոչընդոտների և

մրցակցային միջավայրի բացահայտումն ու ուսումնասիրությունը,

մարզում առկա ներուժի արդյունավետ օգտագործման, ներդրումների

ներգրավման, կայուն զարգացման մոդելների և ռազմավարության

մշակումն է:

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Տարածաշրջանային համաչափ զարգացման քաղաքականությունը

եղել և մնում է երկրների տնտեսական առաջընթացի

գրավականներից մեկը: Տարածաշրջանային անհամաչափ

զարգացման հաղթահարումը հնարավորություն է տալիս լուծելու ոչ

միայն տնտեսական, այլև սոցիալական, ժողովրդագրական և դրանց

առնչվող բազմաբնույթ խնդիրներ: Հետազոտության նպատակը

Լոռու և Տավուշի մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առկա

ներուժի գնահատումն է, չօգտագործված հնարավորությունների և

բիզնեսի վարման խոչընդոտների բացահայտումը ներդրումային

միջավայրի բարելավման գործոնների ուսումնասիրությամբ, ըստ

առանձին մարզերի՝ առկա ներուժի առավել արդյունավետ

օգտագործման, հնարավոր ներդրումների ներգրավման, նոր

արտադրությունների կազմակերպման գործնական

առաջնահերթությունների վրա հիմնված կայուն զարգացման

մոդելների և ռազմավարության մշակումը:



Մենագրությունն անդրադառնում է զբոսաշրջության զարգացման

ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական և հայեցակարգային բնույթի

հարցերի։ Գրքում արտացոլված են զբոսաշրջության էությունը,

տեսակները, զարգացման միտումներն աշխարհում, ոլորտի

զարգացման ու կառավարման միջազգային փորձը, ինչպես նաև

զբոսաշրջության արդի վիճակը, կառավարման համակարգը,

օրենսդրաիրավական կարգավորման դաշտը ՀՀ-ում: Վերլուծության

են ենթարկվել զբոսաշրջության մի շարք տեսակների զարգացման

հիմնախնդիրներն ու հեռանկարները ՀՀ-ում։ Մենագրությունում

ամփոփվել են ՀՀ զբոսաշրջության մրցունակության բարձրացման,

մարկետինգային, ներդրումային, ենթակառուցվածքի զարգացման,

հյուրանոցային ծառայությունների որակի գնահատման,

զբոսաշրջիկների գոհունակության գնահատման, զբոսաշրջության

կրթության բարելավման և աշխատաշուկայի հետ արդյունավետ

համագործակցության ապահովման, զբոսաշրջության կայուն

զարգացման հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ կատարված

վերլուծությունները։

«ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»

21-րդ դարի սկզբին ակտիվ տարածաշրջանային ինտեգրման

արդյունքում առաջանում է դիլեմա. մի կողմից անհրաժեշտ է

պահպանել ազատ գլոբալ շուկան, մյուս կողմից՝ աջակցել

ինտեգրացիոն համագործակցությանը: Որքանո՞վ է երկրների՝ 

 այդպիսի միջազգային պայմանագրերով ամրագրված

փոխազդեցությունը իրագործվում: Աշխարհում տարբեր

տարածաշրջանային առևտրային համաձայնագրերի շրջանակներում

ինտեգրացիոն գործընթացների քանակական գնահատման

գիտահետազոտական աշխարանքների իրականացման մեծ փորձ է

կուտակվել: Սույն զեկույցում առաջարկվել է ԵԱՏՄ

առևտրատնտեսական համագործակցության ցուցանիշների

յուրահատուկ համակարգ, որը թույլ է տալիս համակողմանի

գնահատել առևտրի ոլորտում ինտեգրացիոն գործընթացները, հաշվի

առնելով առևտրի ինտենսիվությունը և փոխլրացնելիությունը,

ներճյուղային առևտուրը և այլն: Ներկայացվել է ԵԱՏՄ տարածքում

ծառայությունների առևտրի փոխլրացնելիության և ներդրումային

միջավայրի վերլուծություն, ներկայացվել է օրգանական արտադրանքի

շուկայի զարգացման վիճակը:
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ՈԼՈՐՏՈՒՄ. 2020» (ՌՈՒՍԵՐԵՆ)



ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆՆԵՐ
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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: 

2020 թ. ընթացքում «Ամբերդի»

հետազոտողների և փորձագետների

կողմից պատրաստվել և հրապարակվել

են թվով 17 վերլուծական ակնարկներ՝

ՀՀ տնտեսության և հանրային կյանքի

առանցքային խնդիրների առնչությամբ:



«ԱՄԲԵՐԴԸ» ԹՎԵՐՈՎ
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միջազգային զեկույց 

(համահեղինակությամբ)

մենագրություն

գիտական հոդված (11-ը՝

արտերկրում)

վերլուծական  ակնարկ օրենքի նախագիծ

կառավարության

հաշվետվություն

կառավարության որոշման

նախագիծ 

8

1

1

3

24

17

գիտաժողով (5-ը միջազգային)9
4

միջազգային վեբինար2

հարցազրույց,

մեկնաբանություն 

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

1

 ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

միջազգային համաժողով 24

ՄԵԴԻԱ

91 Տեղեկագրի հոդված

40 սեմինար-քննարկում

ՆԱԽԱԳԾԵՐ

14
2

հետազոտական

 ծրագիր

միջազգային 

 նախագիծ

ՏԱՐԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵ (2020)

100 ՄԼՆ ԴՐԱՄ



Մեր հասցեն է՝
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