ԱՄԲԵՐԴ
ՀՊՏՀ հետազոտական կենտրոն

2019
ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

www.amberd.am

ԱՄԲԵՐԴԸ՝ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ
ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՄԱՆ
ԶԵԿՈՒՅՑՈՒՄ
Փենսիլվանիայի համալսարանի ուղեղային կենտրոնների 2019 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 երկու նիշով և զբաղեցրել 59-րդ
հորիզոնականը:

2

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
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 անձնակազմի և
հրավիրյալ փորձագետների կողմից:
Հետազոտական աշխատանքներում
ընդգրկված են ՀՊՏՀ ուսանողներն ու
ասպիրանտները:
2019 թ. դեկտեմբերից մեկնարկել է
«Ամբերդ տեղեկագիր»
գիտահանրամատչելի հանդեսի
թողարկումը, որը նպատակ ունի
տնտեսության առջև ծառացած
առավել արդիական խնդիրները պարզ
և հանրամատչելի լեզվով ներկայացնել
ընթերցողների լայն շրջանակի:

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
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:
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Հարգելի՛ բարեկամ
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը
հրապարակում է իր գործունեության յոթերորդ
տարվա հաշվետվությունը: Այստեղ
ներկայացված են 2019 թվականին «Ամբերդի»
արձանագրած արդյունքները,
ձեռքբերումները, իրականացրած
հետազոտությունները, հրապարակումները,
միջազգային համագործակցության
ուղղությունները: 2019 թվականին մեր
ուշադրության առանցքում են եղել
տարածքային կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման, մարզերի համաչափ
զարգացման, Լոռու և Տավուշի մարզերի
սոցիալ-տնտեսական զարգացման մոդելների
կառուցման, ինչպես նաև ԵԱՏՄ
անդամակցության շրջանակներում
Հայաստանի գործունեության ակտիվացման,
երրորդ երկրների հետ համագործակցության
ընդլայնման հիմնախնդիրները: «Ամբերդն» իր
ակտիվ մասնակցությունն է ունեցել նաև
ՀՊՏՀ գործունեության շրջանակներում
իրականացվող հետազոտությունների ու
մշակումների աշխատանքներին:

2019 թ. «Ամբերդը» Փենսիլվանիայի
համալսարանի ուղեղային կենտրոնների
վարկանիշային զեկույցում ներառվել է
աշխարհի լավագույն համալսարանական
ուղեղային կենտրոնների շարքում:
Մասնավորապես՝ Փենսիլվանիայի
համալսարանի TTCSP Global Go To Think Tank
Index 2019 թ. վարկանիշավորման զեկույցի
համաձայն՝ ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական
կենտրոնն աշխարհի «Լավագույն
համալսարանական ուղեղային կենտրոններ»
դասակարգման մեջ զբաղեցրել է 94-րդ
հորիզոնականը, իսկ «Կենտրոնական Ասիայի
լավագույն ուղեղային կենտրոններ»
դասակարգման մեջ՝ 59-րդ տեղը:

Դավիթ Հախվերդյան
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական
կենտրոնի տնօրեն
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ՄԵՐ ԹԻՄԸ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Դավիթ Հախվերդյան
տնօրեն
տ. գ. դ.

Վարդան Աթոյան
փոխտնօրենավագ փորձագետ

Սամվել Ավետիսյան
ավագ փորձագետ

Տաթև Եղյան
ավագ հետազոտող արտաքին
դրամաշնորհների
պատասխանատու

Վահե Բուլանիկյան
ավագ հետազոտող

Անի Խաչատրյան
ավագ հետազոտող

Շուշան Մովսիսյան
փորձագետ

տ. գ. թ.

տ. գ. թ.

տ. գ. դ.

ք.գ.դ

Գայանե Թովմասյան
ավագ հետազոտող
տ. գ. թ.

Համազասպ Գալստյան
հետազոտող

Աստղիկ Հովհաննիսյան
հետազոտող

Ռուզաննա Թադևոսյան
կրտսեր հետազոտող

Թերեզա Շահրիմանյան
տնօրենի օգնական

տ. գ. թ.

ՀՐԱՎԻՐՅԱԼ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐ

Աղավնի Հակոբյան

Էդգար Աղաբեկյան

Վադիմ Գրիգորյան

Տաթևիկ Մկրտչյան

տ. գ. թ.

տ. գ. թ.

տ. գ. թ.

տ. գ. թ.

Հայկազ Արամյան
տ. գ. թ.

Նարեկ Կարապետյան

Արթուր Այրումյան
տ. գ. թ.

Ասյա Խալաթյան
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Հաշվետվություն 2019

«ԱՄԲԵՐԴ» ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
2019 թ. դեկտեմբերին լույս է տեսել
«Ամբերդ» տեղեկագրի անդրանիկ
համարը:
Տեղեկագիրը գիտահանրամատչելի
հանդես է և անդրադառնում է
տնտեսական ամենաարդիական
թեմաների: Թեմաների ընտրությունը
կատարվում է հստակ դիրքորոշմամբ,
այն է՝ հանրությանն ու մասնագիտական
շերտերին հուզող հարցերի և
հիմնախնդիրների վերհանում:
Անդրանիկ համարում 10 խորագրերի
ներքո ներկայացված են 14 հոդվածներ՝
թեմատիկ լայն ընդգրկմամբ՝
տնտեսություն, ֆինանսներ,
սոցիալական քաղաքականություն,
տարածքային զարգացում,
մրցակցություն, կրթություն,
նորարարություն, անվտանգություն և
այլն:
«Ամբերդ» տեղեկագիրը ունի բաց
հասանելիություն, երկամսյա է, լույս է
տեսնելու տարեկան 6 անգամ:
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Հաշվետվություն 2019

ԾՐԱԳՐԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԵՐ
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ
ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

«ՀՀ ֆինանսական շուկաների վիճակը և զարգացումները»
հետազոտական ուղղությունը մեկնարկել է 2016 թ.՝ նպատակ
ունենալով վերլուծել ՀՀ և միջազգային ֆինանսական շուկաների
ու ՀՀ ֆինանսական հաստատությունների զարգացումները:
2019 թ. հունվար-մայիս ամիսներին 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»:
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Հաշվետվություն 2019

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՈՒ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐ

Նախագիծը մեկնարկել է 2016 թ. ՀՊՏՀ
կրթական գործընթացի որակի
ապահովման կառուցակարգերի մշակման,
բարելավման, ինչպես նաև ՀՊՏՀ
տեղեկատվական կարիքների
բավարարման նպատակով:
2019 թ. մշակվել և ընդունվել է
«Հայաստանի պետական
տնտեսագիտական համալսարանի
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի
հետազոտական թեմաների և խմբերի
ձևավորման, դրանցում ասպիրանտների
և ուսանողների ներգրավման» կարգը:
Մշակվել և հրապարակվել է
«Աշխատաշուկայի միտումները
Հայաստանում» հետազոտության
հաշվետվությունը:

ՀՊՏՀ գործունեության
բարելավման գործողությունների
ծրագրի շրջանակներում
իրականացվել է՝
- 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:
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ԼՈՌՈՒ ԵՎ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼ
Հետազոտական խմբի ղեկավար, տ.գ.դ., պրոֆեսոր՝ Զոյա Թադևոսյան
Հետազոտական խմբի անդամներ՝ Դիանա Գալոյան, Նարեկ Կեսոյան,
Թադևոս Ավետիսյան, Ալբերտ Հայրապետյան, Լիանա Իսայան, Համլետ
Մկրտչյան

Խմբի աշխատանքը մեկնարկել է 2018 թ. հոկտեմբերին: Հետազոտական
խումբը գնահատել է ՀՀ երկու մարզերի տնտեսական ռեսուրսները,
ագրոարդյունաբերական ներուժը, բացահայտել տնտեսական
զարգացման միտումներն ու զարգացման խոչընդոտները և մշակել
սոցիալ-տնտեսական զարգացման մոդելներ: Լոռու և Տավուշի մարզերում
կատարվել են ուսումնասիրություններ՝ համագործակցելով գործարար
շրջանակների, ֆերմերների, փորձագիտական խմբերի, ինչպես նաև
բանկային համակարգի պատասխանատուների հետ, որոնք
վարկավորման առաջարկներ ունեն:
Հետազոտության արդյունքները ամփոփվել են զեկույցում, որը
ներկայացվել է տպագրության:
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ
ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ
ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎՐԱ
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
ուսումնասիրել է ապակենտրոնացման և սոցիալ-տնտեսական զարգացման
մակարդակի միջև ֆունկցիոնալ կախվածությունը, տարածքային համաչափ
զարգացման խնդիրները և մշակել է համայնքային տնտեսության
զարգացման ու ապակենտրոնացման արդյունավետության բարձրացման
ուղիներ: Հետազոտական հիմնական արդյունքները տեղ են գտել խմբի կողմից
հրապարակված զեկույցում:
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ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՄՈԴԵԼ
Հետազոտական խմբի ղեկավար, տ.գ.դ., պրոֆեսոր՝ Զոյա Թադևոսյան
Հետազոտական խմբի անդամներ՝ Թադևոս Ավետիսյան, Ալբերտ
Հայրապետյան, Արմեն Մարկոսյան, Ռուբեն Ղանթարչյան, Լիանա
Իսայան, Համլետ Մկրտչյան

Խմբի աշխատանքը մեկնարկել է 2019 թ. նոյեմբերին: Հետազոտության
նպատակը Շիրակի մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առկա
ներուժի գնահատումն է, չօգտագործված հնարավորությունների և
բիզնեսի վարման խոչընդոտների բացահայտումը, ներդրումային
միջավայրի բարելավման գործոնների ուսումնասիրության միջոցով՝
մարզում առկա ներուժի առավել արդյունավետ օգագործման, հնարավոր
ներդրումների ներգրավման, նոր արտադրությունների կազմակերպման
գործնական առաջնահերթությունների վրա հիմնված կայուն զարգացման
մոդելների և ռազմավարության մշակումն է:
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ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ
Կենտրոնի աշխատակիցները մասնակցել են
Անվտանգության խորհրդի գրասենյակի
կազմակերպած՝ ազգային անվտանգության
նոր ռազմավարության մշակման
աշխատանքներին, Արտաքին գործերի
նախարարությունում հրավիրված «Դեպի ծով
ելք չունեցող պետություններ. տնտեսական
շրջափակման խնդիրները» փակ
քննարկմանը, «ՀՌԿԿ-Հայաստան» կենտրոնի
կազմակերպած հայաստանյան վերլուծական
Կենտրոնում փորձաքննության են
կենտրոնների առաջին համաժողովին, ՀՀ ԱԺ ենթարկվել և համապատասխան
գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, առաջարկությունների փաթեթներ են
երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի
մշակվել.
մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնած
«Բարձրագույն կրթության և գիտության
մասին» ՀՀ օրենքի վերաբերյալ,
«Գիտության ֆինանսավորման
«Տնտեսական մրցակցության
հիմնախնդիրները Հայաստանում»
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի
աշխատանքային քննարկմանը:
վերաբերյալ,
«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի
աշխատակիցը որպես միջազգային փորձագետ ՀՀ-ում առողջության համապարփակ
ապահովագրության ներդրման
ներգրավվել է ԱՊՀ միջխորհրդարանական
հայեցակարգի վերաբերյալ,
վեհաժողովին կից տնտեսական հարցերի
ՀՀ Ազգային ժողովի Բյուջետային
հանձնաժողովում և որպես բարձրագույն
գրասենյակի 2020-2023 թթ.
կրթության փորձագետ ներգրավվել է
զարգացման ռազմավարության
Ասիական բանկի կողմից կրթության ոլորտի
վերաբերյալ,
զարգացման 2020-2030 թթ. ռազմավարության «Պետական ֆինանսների կառավարման
համակարգի 2019-2023 թթ.
մշակման խմբում:
բարեփոխումների ռազմավարությունը և
պետական ֆինանսների կառավարման
համակարգի բարեփոխումների 2019–
2023 թթ. գործողությունների ծրագիրը
հաստատելու մասին» ՀՀ
կառավարության որոշման նախագծի
վերաբերյալ:
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ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
«ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴՊՐՈՑ» ԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՏԵՂ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

2019 թ. «Ամբերդը» «Տնտեսագիտության
բարձրագույն դպրոց» ազգային
հետազոտական համալսարանի հետ մի շարք
նախագծեր է իրականացրել.

Կենտրոնը հանդես է եկել որպես
Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի (ԵՏՀ) «ԵԱՏՄ գործընկեր
երկրների հետ արտաքին առևտրի
զարգացման հեռանկարների մշակում և
ազատ առևտրի նոր համաձայնագրերի
շրջանակներում Եվրասիական
տնտեսական միության
առևտրատնտեսական ներուժի իրացման
խոչընդոտների վերացման
առաջարկությունների մշակում» թեմայով
գիտահետազոտական ծրագրի
համակատարող և ‹‹Տնտեսագիտության
բարձրագույն դպրոցի›› պատվերով
իրականացրել է «Ազատ առևտրի նոր
համաձայնագրերի շրջանակներում ՀՀ՝
որպես ԵԱՏՄ անդամ երկրի
առևտրատնտեսական
համագործակցության ներուժի իրացման
առաջարկությունների մշակում՝
հնարավոր գործընկեր երկրների հետ
արտաքին առևտրի զարգացման
հեռանկարների վերլուծության հիման
վրա» թեմայով հետազոտություն:

Կենտրոնի հետազոտող Աստղիկ
Հովհաննիսյանը մասնակցել է Եվրասիական
տնտեսական հանձնաժողովի և
‹‹Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի››
համատեղ նախաձեռնությամբ «ԵԱՏՄ
զարգացման ժամանակակից հարացույցի
մշակում՝ գլոբալ մարտահրավերների
համատեքստում» թեմայով իրականացված
գիտահետազոտական աշխատանքին:
«Ամբերդը» 2019 թ. դեկտեմբերից որպես
համակատարող ընդգրկված է ԵՏՀ
«Եվրասիական տնտեսական միության
զարգացման հեռանկարների և ռիսկերի
վերլուծություն՝ գլոբալ շուկայում առևտրային
պատերազմների, ֆինանսական
պատժամիջոցների և հովանավորչության աճի
պայմաններում» թեմայով
գիտահետազոտական աշխատանքներում:

13

Հաշվետվություն 2019

ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնը և Չինաստանի հասարակական
գիտությունների ակադեմիայի համաշխարհային տնտեսագիտության և
քաղաքագիտության ինստիտուտը հուշագիր են ստորագրել

2019 թ. ՀՊՏՀ-ի և Չինաստանի հասարակական գիտությունների
ակադեմիայի համաշխարհային տնտեսագիտության և քաղաքագիտության
ինստիտուտի միջև համագործակցության հուշագիր է ստորագրվել:
Նախատեսվում է իրականացնել ակադեմիական փոխանակումներ,
համատեղ հետազոտություններ և նախագծեր, ինչպես նաև կազմակերպել
համատեղ գիտական միջոցառումներ։
Չինաստանի հասարակական գիտությունների ակադեմիայի
համաշխարհային տնտեսագիտության և քաղաքագիտության ինստիտուտը
իր մասնագիտացման ոլորտում (մակրոտնտեսագիտություն, միջազգային
ֆինանսներ, միջազգային առևտուր, օտարերկրյա ներդրումներ, զարգացող
տնտեսություններ, գլոբալ կառավարում, համաշխարհային էներգետիկա,
միջազգային քաղաքատնտեսություն) ոչ միայն Չինաստանի, այլև աշխարհի
լավագույն ու ամենաազդեցիկ հաստատություններից մեկը։
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ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Աշխատաշուկայի մշտադիտարկումն առանցքային նշանակություն ունի
մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող կրթական
հաստատությունների համար՝ կրթական ծրագրերում աշխատաշուկայի
պահանջներին համապատասխանող վերջնարդյունքների սահմանման և դրա
պահանջներին առավելագույնս համապատասխան մասնագետների
պատրաստման առումով:
Հետազոտության մեջ ներկայացված են ՀՀ մասնավոր հատվածի
գործատուների աշխատանքի հայտարարությունների մոնիթորինգի 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:
Նման հետազոտություն իրականացվել է նաև 2017 թ., ինչը հնարավորություն է
տալիս բացահայտելու զարգացման միտումները՝ համեմատականներ տանելու
մասնագիտությունների պահանջարկի և յուրաքանչյուր մասնագիտությանը
ներկայացվող պահանջների միջև:

ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ
ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ԴԱՐԲՆՈՑՆԵՐԸ
Մենագրությունը քննարկում է «ուղեղային կենտրոն» հասկացության
սահմանման, տիպաբանության, գործառույթների և քաղաքական
գործընթացներում դերակատարության հետ կապված հիմնահարցերը:
Ներկայացվում է ուղեղային կենտրոնների գենեզիսն ու ոլորտի էվոլյուցիան:
Վերլուծվում են տարբեր երկրներում ուղեղային կենտրոնների ոլորտի
առանձնահատկություններն ու զարգացման արդի միտումները:
Միջազգային առաջավոր փորձի ուսումնասիրության հիման վրա դիտարկվել
են փորձագիտական-վերլուծական կառույցների ազդեցության մեխանիզմները
որոշում կայացնողների և հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա,
պետություն-ուղեղային կենտրոն փոխգործակցության մեխանիզմները, ինչպես
նաև քաղաքականության մշակման և իրականացման գործընթացում այդ
հաստատությունների ներուժի օգտագործման հնարավորությունները:
Անդրադարձ է կատարվում նաև Հայաստանի ուղեղային կենտրոնների ոլորտի
առջև ծառացած մարտահրավերներին և զարգացման հնարավորություններին:
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՒ
ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ
ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՎՐԱ
ՀՀ ողջ տարածքում տնտեսական աճն ու կայուն մարդկային զարգացումը
խոչընդոտվում են ոչ միայն սոցիալական և տնտեսական զարգացման
մակարդակների շեղումներով ու անհամաչափություններով, մարզերի
բնակլիմայական տարբերություններով, արտադրական ու բնական
ռեսուրսների անհամաչափ բաշխմամբ, այլ նաև ֆիսկալ
ապակենտրոնացման թույլ հիմքերով:
Համայնքային տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրների լուծմանն
ուղղված հետազոտությունը գնահատել է ՀՀ-ում համայնքային
տնտեսության զարգացման ապակենտրոնացման արդի վիճակը, առկա
հնարավորությունները, բացահայտել դրա ազդեցությունը
մակրոտնտեսական կայունության ապահովման վրա:

ԻՆՉՊԵՍ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼ ՀՀ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴԻՐՔԸ
ՎԱՐԿԱՆՇԱՎՈՐՄԱՆ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ
Հայաստանը չունի մրցունակ համալսարաններ: Պատճառները և՛ օբյեկտիվ
են, և՛ սուբյեկտիվ: Համալսարանների վարկանիշավորման համակարգերի
հիմքում ընկած չափորոշիչները երբեմն հարմարեցրած են
վարկանիշավորող կազմակերպությունների երկրների, տարածաշրջանների
ստանդարտներին, սակայն, ընդհանուր առմամբ, դրանք հնարավորություն
են տալիս բնութագրել կրթության որակը: Կրթությունը, լինելով զարգացման
շարժիչ ուժ, առանձնակի ուշադրության է արժանի:
Աշխատանքում ուսումնասիրվել են QS և Webometrics համալսարանների
վարկանիշավորման համակարգերը, այդ համակարգերի՝ համալսարանների
գնահատման չափորոշիչները, գնահատել մեր հնարավորություններն ու
մշակվել առաջարկներ՝ համալսարանների մրցունակությունը բարձրացնելու
և վարկանշավորման համակարգերում ընդգրկելու համար:
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ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆՆԵՐ
Փորձագիտության զարգացման, հանրության
շրջանում Կենտրոնի փորձագիտական
կարողությունների ընդգծման և դիրքավորման
նպատակով 2017 թ. սեպտեմբերից
գործարկվել է փորձագիտական հակիրճ
վերլուծականների հրապարակման
գործընթացը:
2019 թ. ընթացքում «Ամբերդի»
հետազոտողների և փորձագետների կողմից
պատրաստվել և հրապարակվել են թվով 51
վերլուծական ակնարկներ՝ ՀՀ տնտեսության և
հանրային կյանքի առանցքային խնդիրների
առնչությամբ:
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«ԱՄԲԵՐԴԸ» ԹՎԵՐՈՎ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

3
1
23
51
1
1

ՄԵԴԻԱ

հետազոտական հաշվետվություն

13
18

մենագրություն
գիտական հոդված (8-ը՝
միջազգային գիտական
ամսագրերում)
վերլուծական ակնարկ

զեկույց
ձեռնարկ
(համահեղինակությամբ)

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

12
10
4
2
3

գիտաժողով (7-ը միջազգային)
աշխատաժողով (5-ը՝
միջազգային)

հարցազրույց,
մեկնաբանություն
մամուլը մեր մասին

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

2
2
1
1

օրենքի նախագիծ
ռազմավարություն
որոշման նախագիծ
հայեցակարգ

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

Erasmus+ փոխանակման ծրագիր
արտերկրում վերապատրաստման
ծրագիր
դասախոսություն (1-ը արտերկրում)
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Աստղիկ Հովհաննիսյան, հետազոտող,
««Էրազմուս +» միջազգային վերապատրաստում,
մայիս, 2019, Էդինբուրգ, Միացյալ Թագավորություն

Վարդան Աթոյան, փոխտնօրեն-ավագ փորձագետ, ք.գ.դ.,
դոցենտ,
«Ինչու են փաստերը և ուղեղային կենտրոնները կարևոր»,
հունվար, 2019, Վաշինգտոն, ԱՄՆ

Շուշան Մովսիսյան, փորձագետ,
«Էրազմուս+» միջազգային վերապատրաստման շաբաթ,
հուլիս, 2019, Պուլա, Խորվաթիա
Սամվել Ավետիսյան, ավագ փորձագետ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր,
Եվրասիայի գյուղատնտեսության, պարենային անվտանգության
և պարենավորման 4-րդ ամենամյա միջազգային գիտաժողով,
մայիս, 2019, Մոսկվա, Ռուսաստան

Գայանե Թովմասյան, ավագ հետազոտող, տ.գ.թ.,
Ռուզաննա Թադևոսյան, կրտսեր հետազոտող,
«Էրազմուս+» միջազգային վերապատրաստման շաբաթ,
հուլիս, 2019, Պորտո, Պորտուգալիա

Վարդան Աթոյան, փոխտնօրեն-ավագ փորձագետ, ք.գ.դ.,
դոցենտ,
«Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» մշակութային ակադեմիայի
հրավիրյալ պրոֆեսոր,
նոյեմբեր, 2019, Սիան, Չինաստան
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Ռուզաննա Թադևոսյան, կրտսեր հետազոտող,
միջազգային հետազոտական վերապատրաստում,
սեպտեմբեր-դեկտեմբեր, 2019, Ստոկհոլմ, Շվեդիա
Վարդան Աթոյան, փոխտնօրեն-ավագ փորձագետ, ք.գ.դ.,
դոցենտ,
Եվրաատլանտյան ամառային ակադեմիա,
հուլիս, 2019, Վարշավա, Լեհաստան

Տաթև Եղյան, ավագ հետազոտող-արտաքին դրամաշնորհների
պատասխանատու,
«Հորիզոն 2020» ծրագրի հայտադիմումի մշակման վերաբերյալ
տեղեկատվական սեմինարներ,
նոյեմբեր, 2019, Թիֆլիս, Վրաստան

Վարդան Աթոյան, փոխտնօրեն-ավագ փորձագետ, ք.գ.դ.,
դոցենտ,
ՌԴ ԱԳՆ Հանրային դիվանագիտության աջակցության
հիմնադրամի Ակումբի տարեկան հավաք,
դեկտեմբեր, 2019, Մոսկվա, Ռուսաստան

Արմեն Գրիգորյան, տնօրեն (2016-2019 թ. օգոստոս), տ. գ. թ.,
դոցենտ,
ԱՊՀ միջխորհրդարանական ասամբլեայի տնտեսության
հարցերով փորձագիտական խորհրդի նիստ
մարտ, 2019, Սանկտ Պետերբուրգ, Ռուսաստան

Աստղիկ Հովհաննիսյան, հետազոտող,
«BRICS և Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության
երկրների ուսանողական գարուն»,
հունիս, 2019, Մոսկվա և Ստավրոպոլ, Ռուսաստան
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Սամվել Ավետիսյան, ավագ փորձագետ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր,
«Կլիմայի փոփոխության ռիսկերի կառավարումը՝ ազգային
հարմարվողականության գործողությունների հիմքում»
աշխատաժողով,
դեկտեմբեր, 2019, Դիլիջան, Հայաստան

Գայանե Թովմասյան, ավագ հետազոտող, տ.գ.թ.,
«Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները» 2-րդ
միջազգային գիտաժողով,
հոկտեմբեր, 2019, Երևան, Հայաստան

Սամվել Ավետիսյան, ավագ փորձագետ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր,
«Ի՞նչ անել-2. տնտեսական հեղափոխություն. ընկալումը և
գործարկումը» գիտագործնական խորհրդաժողով,
հոկտեմբեր, 2019, Երևան, Հայաստան

Վարդան Աթոյան, փոխտնօրեն-ավագ փորձագետ, ք.գ.դ., դոցենտ,
«Ուղեղային կենտրոնները հանրային քաղաքականությունում»
դասախոսություն «Հանրային քաղաքականության ամառային
դպրոցի» շրջանակներում,
հունիս, 2019, Երևան, Հայաստան

Արմեն Գրիգորյան, տնօրեն (մինչև 2019 թ. օգոստոս), տ. գ. թ.,
դոցենտ,
Սամվել Ավետիսյան, ավագ փորձագետ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր,
«Իմ քայլը հանուն Արարատի մարզի» ներդրումային բիզնես
ծրագրերի համաժողով,
մայիս, 2019, Արտաշատ, Հայաստան

Վահե Բուլանիկյան, ավագ հետազոտող, տ. գ. թ., դոցենտ,
Հայաստանյան վերլուծական կենտրոնների առաջին
համաժողով,
սեպտեմբեր, 2019, Աղվերան, Հայաստան
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Գայանե Թովմասյան, ավագ հետազոտող, տ.գ.թ.,
«Զբոսաշրջությունն արդի մասնագիտություն. կրթություն եվ
աշխատատեղ» աշխատաժողով,
հոկտեմբեր, 2019, Երևան, Հայաստան

Սամվել Ավետիսյան, ավագ փորձագետ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր,
Գայանե Թովմասյան, ավագ հետազոտող, տ.գ.թ.,
«Տնտեսական հեղափոխության հիմնարար ուղենիշերը
Հայաստանի Հանրապետությունում»,
մայիս, 2019, Երևան, Հայաստան

Վարդան Աթոյան, փոխտնօրեն-ավագ փորձագետ, ք.գ.դ.,
դոցենտ,
Ազգային անվտանգության նոր ռազմավարության մշակման
հետ կապված հանդիպում փորձագիտական հանրության
ներկայացուցիչների հետ,
ապրիլ, 2019, Երևան, Հայաստան

Սամվել Ավետիսյան, ավագ փորձագետ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր,
Պարենային անվտանգության եվրասիական 4-րդ միջազգային
գիտաժողով,
հոկտեմբեր, 2019, Երևան, Հայաստան

Վարդան Աթոյան, փոխտնօրեն-ավագ փորձագետ, ք.գ.դ., դոցենտ,
«Չինաստան. տնտեսություն և քաղաքականություն»
դասախոսություն,
մայիս, 2019, Երևան, Հայաստան

Սամվել Ավետիսյան, ավագ փորձագետ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր,
«Կոռուպցիայի դեմ պայքարում բիզնեսի համատեղ գործողությու
նների նշանակությունը» կլոր սեղան-քննարկում,
սեպտեմբեր, 2019, Երևան, Հայաստան
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