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Փենսիլվանիայի համալսարանի 

ուղեղային կենտրոնների 2018 

թվականի համաշխարհային 

վարկանիշավորման զեկույցում 

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական 

կենտրոնը աշխարհի լավագույն 

համալսարանական ուղեղային 

կենտրոնների շարքում 94-րդն է:
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ՄԵՐ  ՄԱՍԻՆ  
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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:  

 

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կենտրոնում հետազոտություններն 

իրականացվում են անձնակազմի և 

հրավիրյալ փորձագետների կողմից: 

 Հետազոտական աշխատանքներում 

ընդգրկված են ՀՊՏՀ ուսանողները: 

2018 թ. Կենտրոնը 

համագործակցության հուշագիր է 

ստորագրել ՀՀ Անվտանգության 

խորհրդի գրասենյակի հետ՝ դառնալով 

վերջինիս փորձագիտական և 

խորհրդատվական անկախ 

գործընկերը: 



Հարգելի բարեկամ, 

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը 

հրապարակում է իր գործունեության 

վեցերորդ տարվա հաշվետվությունը: 

Այստեղ ներկայացված են 2018 

թվականին «Ամբերդի» արձանագրած 

արդյունքները, ձեռքբերումները, 

իրականացրած հետազոտությունները, 

հրապարակումները, միջազգային 

համագործակցության ուղղությունները: 

2018 թվականին մեր ուշադրության 

առանցքում են եղել ֆինանսական հատվածի, 

տարածքային զարգացման, արտահանման, 

գյուղատնտեսության բնագավառի 

հիմնախնդիրները: «Ամբերդն» իր ակտիվ 

մասնակցությունն է ունեցել նաև ՀՊՏՀ 

գործունեության բարելավման ծրագրի 

շրջանակներում իրականացվող 

հետազոտությունների ու մշակումների 

աշխատանքներին:  

Արմեն Գրիգորյան 
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական 
կենտրոնի տնօրեն

2018 թվականը ձեռքբերումների առումով 

նշանակալից էր: Մենք համագործակցութ- 

յան հուշագիր ենք ստորագրել ՀՀ 

Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի 

հետ՝ դառնալով ԱԽ գրասենյակի 

փորձագիտական և խորհրդատվական 

անկախ գործընկերը: 

2018 թ. «Ամբերդը» Փենսիլվանիայի 

համալսարանի ուղեղային կենտրոնների 

վարկանիշային զեկույցում ներառվել է 

աշխարհի լավագույն համալսարանական 

ուղեղային կենտրոնների շարքում:  
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ՄԵՐ ԹԻՄԸ

Արմեն Գրիգորյան  
տնօրեն     

Սամվել Ավետիսյան    
ավագ փորձագետ 

Վարդան Աթոյան 
փոխտնօրեն- 
ավագ փորձագետ 
  

Գայանե Թովմասյան   
ավագ հետազոտող 

Շուշան Մովսիսյան    
փորձագետ  

Անի Խաչատրյան      
ավագ հետազոտող  

Աշոտ Կիրակոսյան    
հետազոտող 

Աստղիկ Հովհաննիսյան  
հետազոտող  

Թերեզա Շահրիմանյան  
տնօրենի օգնական     

Հաշվետվություն  2018
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Արմեն Քթոյան    
հրավիրյալ փորձագետ   

Ռուզաննա Թադևոսյան    
կրտսեր հետազոտող

Տաթևիկ Մկրտչյան 
հրավիրյալ փորձագետ   

Աղավնի Հակոբյան     
հրավիրյալ փորձագետ

Վադիմ Գրիգորյան    
հրավիրյալ փորձագետ

Էդգար Աղաբեկյան 
հրավիրյալ փորձագետ

Հայկազ Արամյան 
հրավիրյալ փորձագետ

Նարեկ Կարապետյան    
հրավիրյալ փորձագետ 

Արթուր Այրումյան     
հրավիրյալ փորձագետ

Ասյա Խալաթյան     
հրավիրյալ փորձագետ

տնտեսագիտության 

թեկնածու քաղաքական 

գիտությունների դոկտոր

տնտեսագիտության  

դոկտոր

տնտեսագիտության 

թեկնածու

տնտեսագիտության 

թեկնածու

տնտեսագիտության 

թեկնածու

տնտեսագիտության 

թեկնածու

տնտեսագիտության 

թեկնածու

տնտեսագիտության 

թեկնածու

տնտեսագիտության 

թեկնածու

տնտեսագիտության 

թեկնածու

տնտեսագիտության 

թեկնածու



ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Հաշվետվություն  2018

Կենտրոնի գործունեության արդյունքները

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ 

ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ
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ՀՀ ֆինանսական շուկաների վիճակը և զարգացումները 

հետազոտական թեման մեկնարկել է 2016 թ., որը 

նպատակ ունի վերլուծել ՀՀ և միջազգային ֆինանսական 

շուկաների ու ՀՀ ֆինանսական հաստատությունների 

զարգացումները: 

2018 թ. նախագիծն իրականացրել է ՀՀ և միջազգային 

ֆինանսական շուկաների ամսական մշտադիտարկումներ 

և ամենամսյա ու եռամսյակային պարբերականությամբ 

հրապարակել է հետևյալ վերլուծական 

հաշվետվությունները՝ 

- «Համաշխարհային ֆինանսական շուկաների 

զարգացումները», 

- «ՀՀ ԿԲ դրամավարկային քաղաքականությունը և 

արտարժույթի շուկաները», 

- «ՀՀ արժեթղթերի և միջբանկային վարկային շուկաներ», 

- «ՀՀ տնտեսական վիճակը», 

- «Համաշխարհային ապրանքային շուկաների 

զարգացումները և ՀՀ սպառողական գների ինդեքսը»:   



ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐ

Հաշվետվություն  2018
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Նախագիծը մեկնարկել է 2016 թ. ՀՊՏՀ 

կրթական գործընթացի որակի ապահովման 

կառուցակարգերի մշակման, բարելավման, 

ինչպես նաև ՀՊՏՀ տեղեկատվական 

կարիքների բավարարման նպատակով: 

• 2018 թ. ամփոփվել և հրապարակվել է ՀՀ 

Կրթության և գիտության նախարարության 

Կրթության ազգային ինստիտուտի 

պատվերով իրականացված «ՀՀ 

բարձրագույն կրթության բարեփոխումների 

ռազմավարությունը և երկարաժամկետ 

զարգացման ծրագիրը»: 

• ՀՊՏՀ «Ռազմավարության մշակման 

խմբի» հետ համագործակցությամբ մշակվել 

և ՀՊՏՀ կառավարման խորհրդին է 

ներկայացվել «ՀՊՏՀ 2018-2022 թթ 

զարգացման ռազմավարությունը»: 

• Մշակվել և քննարկման է դրվել «ՀՊՏՀ 

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի 

հետազոտական թեմաների և խմբերի 

ձևավորման, դրանցում ուսանողների 

ներգրավման ու ընթացիկ աշխատանքների 

համակարգման» կարգի նախագիծը: 

 

  

2018 թ. ՀՊՏՀ գործունեության 

բարելավման գործողությունների 

ծրագրի շրջանակներում իրականացվել 

է՝ 

-  ՀՊՏՀ բակալավրիական և 

մագիստրոսական ուսուցման 

համակարգում սովորողների 

սոցիոլոգիական հարցում՝ 

բացահայտելու համար 

բակալավրիական ու մագիստրոսական 

մասնագիտությունների ընտրության 

(մասնագիտական կողմնորոշման) 

հիմնական շարժառիթները և ստացվող 

կրթությունից ուսանողների 

բավարարվածության աստիճանը:   

- ՀՊՏՀ բակալավրիական և 

մագիստրոսական ուսուցման 

համակարգում սովորողներից կազմված 

ֆոկուս խմբերի հարցում՝ 

բացահայտելու համար ՀՊՏՀ 

տեղեկատվական հոսքերից և 

ռեսուրսներից (կրթական 

ենթակառուցվածքներից) ուսանողների 

բավարարվածության աստիճանը:   

- ՀՊՏՀ վարչական ստորաբաժանման 

ղեկավարներից, ամբիոնի վարիչներից, 

վարչական աշխատակիցներից և ՊԴԿ 

ներկայացուցիչներից կազմված ֆոկուս 

խմբերի հարցում՝ բացահայտելու 

համար ՀՊՏՀ տեղեկատվական 

հոսքերից և ռեսուրսներից ՀՊՏՀ 

աշխատակիցների 

բավարարվածության աստիճանը: 



2018 թ. ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական 

հանձնաժողովի հետ համագործակցության 

շրջանակներում Կենտրոնը փորձաքննության 

է ենթարկել և համապատասխան 

առաջարկությունների փաթեթ մշակել՝ 

- 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, 

- «Հայաստանի Հանրապետության հարկային 

օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու 

մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի վերաբերյալ, 

- Զուգահեռ ներմուծման բնագավառում ՀՀ 

ՏՄՊՊՀ առաջարկած փոփոխությունների 

առաջարկի փաթեթի վերաբերյալ, 

- «Եվրասիական տնտեսական միության 

մաքսային օրենսգրքի մասին» պայմանագրի 

վերաբերյալ: 
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Կենտրոնի աշխատակիցները 

մասնակցել են Հանձնաժողովում 

կազմակերպված ՀՀ Տնտեսական 

զարգացման և ներդրումների 

նախարարության, Տրանսպորտի, 

կապի և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների նախարարության, 

Զբոսաշրջության պետական 

կոմիտեի, Պետական եկամուտների 

կոմիտեի, Հայաստանի փոքր և միջին 

ձեռնարկությունների զարգացման 

ազգային կենտրոն հիմնադրամի 

քաղաքականության 

հիմնախնդիրների մասին 

աշխատանքային քննարկումներին: 

2018թ. Կենտրոնը պատրաստել և 

հրապարակել է «Առանձին 

ապրանքատեսակների գների 

բարձրացման պատճառները և 

գնաճը մեղմելու 

հնարավորությունները» խորագրով 

խորհրդարանական լսումների 

արդյունքների ամփոփագիրը:    



ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
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ՀՊՏՀ «ԱՄԲԵՐԴ» ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԸ ՀՀ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ 
ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆԿԱԽ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ

2018 թ. դեկտեմբերին ՀՀ 

Անվտանգության խորհրդի 

գրասենյակի և ՀՊՏՀ «Ամբերդ» 

հետազոտական կենտրոնի միջև 

կնքվել է համագործակցության 

հուշագիր, որով Կենտրոնը դարձել է 

Անվտանգության խորհրդի 

գրասենյակի փորձագիտական և 

խորհրդատվական գործընկերը: 

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը 

ԱԽ գրասենյակին փորձագիտական 

խորհրդատվություն է տրամադրում 

տնտեսական անվտանգության ոլորտի 

խնդիրներին առնչվող 

քննարկումներում, տնտեսական 

խնդիրների քննարկման և 

ռազմավարական բնույթի 

փաստաթղթերի նախագծերի 

համակողմանի վերլուծության, 

փորձագիտական հենքով ապահովված 

երաշխավորությունների մշակման 

աշխատանքներում:



ՀՀ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ – ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱ
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2018 թ. ապրիլին «Ամբերդը» կազմակերպել է կլոր 

սեղան քննարկում զբոսաշրջության ոլորտի 

կրթության կազմակերպման և աշխատաշուկայի 

միջև կապի բարելավան վերաբերյալ, որին 

մասնակցում էին ՀՀ պետական և ոչ պետական 

բուհերի և քոլեջների զբոսաշրջություն 

ուսումնասիրող ամբիոնների վարիչներ և 

դասախոսներ, պետական կառավարման 

մարմինների, զբոսաշրջության ոլորտի առևտրային 

կազմակերպությունների և հասարակական 

կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ: 

Քննարկվեցին ՀՀ-ում զբոսաշրջության ոլորտի 

մասնագետներ պատրաստող բարձրագույն և միջին 

մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունների համապատասխան 

մասնագիտությունների առարկայական ծրագրերը, 

դրանց ներկայացվող վերջնարդյունքները, ՀՀ-ում 

տարբեր մասնավոր ուսումնական 

կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող 

կարճաժամկետ դասընթացներն ու դրանց 

պայմանները, մասնագետների պատրաստման 

բնագավառում առկա թերությունները, 

աշխատաշուկայի կողմից մասնագետներին 

ներկայացվող պահանջները և աշխատաշուկայի ու 

կրթական համակարգի միջև փոխգործակցության 

հնարավորությունները և ուղիները: 

Զբոսաշրջությունը Հայաստանի 

տնտեսության առավել դինամիկ 

զարգացող ոլորտներից է և 

հայտարարված է որպես 

գերակա ճյուղ: Զբոսաշրջության 

կրթության արդյունավետ 

կազմակերպումը խիստ կարևոր 

է աշխատաշուկայի 

պահանջներին 

համապատասխան որակյալ և 

հմուտ մասնագետներ 

պատրաստելու համար: 

«Ամբերդի» ավագ հետազոտող 

Գայանե Թովմասյանը 

իրականացրել է ՀՀ 

զբոսաշրջության ոլորտի 

կրթության կազմակերպման և 

աշխատաշուկայի 

հետազոտություն՝ պարզելու 

ոլորտի մասնագետների 

մասնագիտական 

հմտությունների և 

աշխատաշուկայում նրանցից 

ակնկալվող կարողությունների 

շրջանակը, դրանց միջև առկա 

անհամապատասխանություն- 

ները, խնդիրները, հանդես եկել 

զբոսաշրջության կրթության 

բարելավման, կրթություն- 

աշխատաշուկա կապի 

զարգացման 

առաջարկություններով:



Հաշվետվություն  2018

11

Հետազոտական խմբի ղեկավար, տ.գ.դ., պրոֆեսոր՝ Զոյա Թադևոսյան 

Հետազոտական խմբի անդամներ՝ Դիանա Գալոյան, Նարեկ Կեսոյան, 

Թադևոս Ավետիսյան, Ալբերտ Հայրապետյան, Լիանա Իսայան, Համլետ 

Մկրտչյան 

ԼՈՌՈՒ ԵՎ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ- 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼ

Խմբի աշխատանքը մեկնարկել է 2018 թ. հոկտեմբերին: Հետազոտության 

նպատակը Տավուշի և Լոռվա մարզերի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առկա 

ներուժի գնահատումն է, չօգտագործված հնարավորությունների և բիզնեսի 

վարման խոչընդոտների բացահայտումը, ներդրումային միջավայրի 

բարելավման գործոնների ուսումնասիրության միջոցով՝ ըստ առանձին մարզերի 

առկա ներուժի առավել արդյունավետ օգագործման, հնարավոր ներդրումների 

ներգրավման, նոր արտադրությունների կազմակերպման գործնական 

առաջնահերթությունների վրա հիմնված կայուն զարգացման մոդելների և 

ռազմավարության մշակումն է: Լոռու և Տավուշի մարզում կատարվում են 

ուսումնասիրություններ՝ համագործակցելով բիզնես շրջանակների, ֆերմերների, 

փորձագիտական խմբերի, ինչպես նաև բանկային համակարգի 

պատասխանատուների հետ, որոնք վարկավորման առաջարկներ ունեն:



ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ 

ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ 

ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎՐԱ»
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Հետազոտական խմբի ղեկավար, տ.գ.թ., դոցենտ՝ Ծովինար Կարապետյան 

Հետազոտական խմբի անդամներ՝ Արփենիկ Մուրադյան, Վանինե 

Երանոսյան, Սեդա Ալիխանյան, Նարե Աբրահամյան, Արմինե Սահակյան, 

Լիդա Խաչատրյան, Էրիկ Գրիգորյան 

Խմբի աշխատանքը մեկնարկել է 2018 թ. հոկտեմբերին: Հետազոտության 

նպատակն է գնահատել ՀՀ-ում համայնքային տնտեսության զարգացման և 

ապակենտրոնացման հնարավորությունները, բացահայտել դրա ազդեցությունը 

մակրոտնտեսական կայունության ապահովման վրա: Հետազոտական խումբն 

ուսումնասիրում է ապակենտրոնացման և սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

մակարդակի միջև ֆունկցիոնալ կախվածությունը, տարածքային համաչափ 

զարգացման խնդիրները և մշակում է համայնքային տնտեսության 

զարգացման ու ապակենտրոնացման արդյունավետության բարձրացման 

ուղիներ: 
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«Հայաստանի բնակավայրերի տեղեկատու» աշխատությունը տեղեկություն է 

պարունակում հանրապետության ֆիզիկաաշխարհագրական, 

տնտեսաաշխարհագրական, քաղաքային բնակավայրերի 

գյուղատնտեսական գործունեության, զբաղվածության վերաբերյալ: 

Անդրադարձ է կատարվում նաև տասնամյակներ առաջ առանձին 

գյուղական բնակավայրերին, որոնք մտել են մի շարք քաղաքների 

շրջագծերի մեջ, բայց ցայսօր դեռևս գյուղատնտեսական ուղղվածություն 

ունեն: 

Աշխատանքն արժեքավոր է աշխարհագրագետների, տնտեսագետների, 

տարածքային կառավարման մարմինների, պետական կառավարման 

համապատասխան գերատեսչությունների և ընթերցասերների համար: 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ 

ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ 

ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

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:

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
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Զբոսաշրջության կրթության արդյունավետ կազմակերպումը խիստ կարևոր 

է աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան որակյալ և հմուտ 

մասնագետներ պատրաստելու համար: Ներկայումս առկա են որոշ 

խնդիրներ կապված կրթության որակի և կրթություն-աշխատաշուկա կապի 

ապահովման, որակյալ և հմուտ աշխատուժ գտնելու, աշխատաշուկայում 

հեշտ ինքնաիրացման և մի շարք այլ հարցերի հետ: Հետազոտության 

նպատակն է պարզել ոլորտի մասնագետների մասնագիտական 

հմտությունների և աշխատաշուկայում նրանցից ակնկալվող 

կարողությունների շրջանակը, դրանց միջև առկա 

անհամապատասխանությունները, խնդիրները:   

ՀՀ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

«ԱՌԱՆՁԻՆ ԱՊՐԱՆՔԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԳՆԵՐԻ 

ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՃԸ 

ՄԵՂՄԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ» 

ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԼՍՈՒՄՆԵՐԻ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Սույն հետազոտությունն առնչվում է Հայաստանի Հանրապետությունում 

գների տատանումը բացատրող հիմնական գործոններին և 

մասնավորապես, 2017 թվականի հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ու 2018 

թվականի հունվար ամիսներին առանձին ապրանքատեսակների գծով 

արձանագրված գնաճի պատճառների, տնային տնտեսությունների 

գնողունակության վրա ունեցած ազդեցության վերլուծությանը և գնաճի 

մեղմման ուղղությամբ անհրաժեշտ երաշխավորությունների 

տրամադրմանը: Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» 

հետազոտական կենտրոնի և ՀՀ ԱԺ տնտեսական հարցերի մշտական 

հանձնաժողովի համագործակցության շրջանակներում:
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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: 

2018 թ. ընթացքում «Ամբերդի» 

հետազոտողների և փորձագետների կողմից 

պատրաստվել և հրապարակվել են թվով 33 

վերլուծական ակնարկներ՝ ՀՀ տնտեսության և 

հանրային կյանքի առանցքային խնդիրների 

առնչությամբ: 
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համալիր հետազոտություն

 մենագրություն

գիտական հոդված (10-ը՝ 

արտերկրում) 

վերլուծական վիճակագրական 

հաշվետվություն 

վերլուծական  ակնարկ 

ոլորտային նախարարությունների 

իրականացրած համալիր 

հետազոտություն

միջազգային պայմանագիր

միջազգային մոդելային օրենքի 

նախագիծ 

օրենսդրական  

նախաձեռնություն

2

1

1

7

1

26

31

33

գիտաժողով (3-ը արտերկրում) 8

3

Erasmus+ փոխանակման ծրագիր 4
ՀՀ Ազգային ժողովի  

աշխատանքային լսումներ7

հարցազրույց, 

մեկնաբանություն 

1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

3

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

աշխատաժողով (2-ը միջազգային) 

4

ՄԵԴԻԱ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

4 հանրային դասախոսություն



Վարդան Աթոյան, փոխտնօրեն-ավագ փորձագետ, ք.գ.դ., 

«Ինչու են փաստերը և ուղեղային կենտրոնները կարևոր», 

հունվար, 2019, Վաշինգտոն, ԱՄՆ

Վարդան Աթոյան, փոխտնօրեն-ավագ փորձագետ, ք.գ.դ., 

«Դեմարշ» հաղորդաշար, 

 ապրիլ, 2018,  

Երևան, Հայաստան

Աստղիկ Հովհաննիսյան, հետազոտող, 

Հանդիպում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի 

կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանի հետ, 

դեկտեմբեր, 2018, Մոսկվա, Ռուսաստան

Վարդան Աթոյան, փոխտնօրեն-ավագ փորձագետ, ք.գ.դ., 

«Հումանիտար համագործակցությունն ու փոխգործակցությունը 

մշակութային ինդուստրիայում «Մեկ գոտի-մեկ ճանապարհ» 

նախաձեռնության համատեքստում», 

նոյեմբեր, 2018, Պեկին, Չինաստան

Ռուզաննա Թադևոսյան, կրտսեր հետազոտող, 

«Կրթության ոլորտի առաջնորդները» միջազգային ծրագիր, 

հուլիս, 2018, Սինգապուր, Սինգապուր

Շուշան Մովսիսյան, փորձագետ, 

Գայանե Թովմասյան, ավագ հետազոտող, տ.գ.թ., 

«Էրազմուս+» միջազգային վերապատրաստման շաբաթ,  

հունիս, 2018, Աթենք, Հունաստան
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Աստղիկ Հովհաննիսյան, հետազոտող, 

«ԵԱՏՄ զարգացման ժամանակակից հարացույցի մշակում՝ 

գլոբալ մարտահրավերների համատեքստում», 

դեկտեմբեր, 2018, Մոսկվա, Ռուսաստան
Վարդան Աթոյան, փոխտնօրեն-ավագ փորձագետ, ք.գ.դ., 

«Էրազմուս+» միջազգային վերապատրաստման ծրագիր, 

սեպտեմբեր, 2018, Հասելթ, Բելգիա 

Գայանե Թովմասյան, ավագ հետազոտող, տ.գ.թ., 

Հայկական տնտեսագիտական միության 8-րդ տարեկան 

միջազգային գիտաժողով,  
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