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Գիտահետազոտական գործունեություն 

Համալսարանի գիտության զարգացման առաքելությունը գիտահետազոտական և 

նորաստեղծական գործունեության զարգացումը պայմանավորված է մասնագետների և 

գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման որակի բարձրացման, ինչպես նաև ՀՀ 

տնտեսության առջև կանգնած սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների լուծման, 

տարածական և ոլորտային գիտատեխնիկական ծրագրերի իրականացման գործում 

համալսարանի գործունեության ակտիվացման անհրաժեշտությամբ: 

2018 թվականին շարունակվել է գիտահետազոտական գործունեության ինս-

տիտուցիոնալ կարողությունների զարգացումը: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում բուհում շարունակվել են 4 գիտաուսումնական 

լաբորատորիաների գործունեությունը: 

Համալսարանի գիտաուսումնական լաբորատորիայի հիմնական խնդիրներից  

առավելապես կարևորվել են տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրների հետ կապ-

ված հետազոտությունները, համալսարանի դասախոսների, ուսանողների, ասպիրանտ-

ների ներգրավումը լաբորատորիայի աշխատանքներին և գիտական հետազոտություն-

ների արդյունքների օգտագործումը կրթական գործընթացում, նոր կրթական դասըն-

թացների պատրաստումը բակալավրիատում և մագիստրատուրայում, բակալավրիատի, 

մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի ուսանողների փորձառության կազմա-

կերպումը, ինչպես նաև արտասահմանյան համալսարանների գիտական կենտրոնների 

հետ համատեղ գիտական հետազոտությունների իրականացումը: 
 

Գիտահետազոտական գործունեության 2018 թ. հիմնական ուղղությունները  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում համալսարանում շարունակվել է ամբիոնային 75 

թեմայով գիտահետազոտական աշխատանքների, ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կո-

միտեի 6 դրամաշնորհային, 4 գիտաուսումնական լաբորատորիաների թեմաների և 

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի 3 գիտական ուղղություններով ծրագրերի իրակա-

նացումը:  

Ամբիոնային հետազոտությունները կատարվել են տնտեսագիտության, կառա-

վարման, ֆինանսների, մարքեթինգի, բնական գիտությունների, պատմության, քաղաքա-

գիտության, փիլիսոփայության, բանասիրության և այլ բնագավառներում։  

Գիտաուսումնական լաբորատորիաներն իրականացրել են հետևյալ ուղղվածու-

թյամբ հետազոտություններ.  

1. Ֆինանսական ներգրավվածություն:  

2. Դրամավարկային քաղաքականություն և տնտեսական աճ:  
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3. Ինովացիոն և ինստիտուցիոնալ հետազոտություններ:  

4. Սոցիալական հետազոտություններ: 

2018 թվականին համալսարանում կատարվել են «Գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» բյուջետային 

ֆինանսավորմամբ հետևյալ 2 թեմաները. 

1. «Հանրային կառավարման արդյունավետության բարձրացման գերակայություն-

ները Հայաստանի Հանրապետությունում»։ 

2. «ՀՀ տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների արդյունավետ փոխ-

գործակցության հնարավորությունները»: 

ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցու-

թյան ծրագրի շրջանակներում հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆինանսավորվել են 

հետևյալ 2 թեմաները. 

1. «Վարչատարածքային բարեփոխումների ազդեցությունը ՀՀ տեղական ինքնա-

կառավարման արդյունավետության վրա»: 

2. «Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցության գնահատումը ՀՀ տնտե-

սության մրցունակության վրա»: 

ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի և Հիմնարար հետազոտությունների բելառուսական հանրապետա-

կան հիմնադրամի միջև համագործակցության շրջանակներում ֆինանսավորվել է մեկ 

թեմա՝ «Հայաստանի Հանրապետության և Բելառուսի կառուցվածքային քաղա-

քականության համաձայնեցումը տնտեսության իրական հատվածի արդիականացման 

համատեքստում»: 

ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային 

թեմաների շրջանակներում ֆինանսավորվել է մեկ թեմա՝ «Կիրառական նշանակության 

գիտահետազոտական մշակումների արտոնագրման և առևտրայնացման հիմնա-

խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»: 

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնում 2018 թվականին 3 հետազոտական 

ծրագրերում ներգրավված է եղել 10 հաստիքային աշխատակից (տնօրեն, փոխտնօրեն, 

տնօրենի օգնական, 3 ավագ հետազոտող, 3 հետազոտող և 1 կրտսեր հետազոտող):  

«Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի ծրագրերն իրականացվել են հետևյալ 3 

գիտական ուղղություններով.  

1. «Կրթական գործընթացի և տեխնոլոգիաների հետազոտություններ»:  

2. «Տնտեսագիտական հետազոտություններ»:  

3. «Հանրային քաղաքականության և անվտանգության հետազոտություններ» 

(ծրագրի հետազոտողների կողմից մշակվել և հրատարակման է ներկայացվել 

«Ուղեղային կենտրոնները քաղաքական համակարգում» թեմայով ձեռնարկը): 



3 

 

2018 թ. կենտրոնում իրականացված հետազոտական թեմաներում իբրև կատարող 

փորձագետ ներգրավված են եղել ՀՊՏՀ 5 դասախոս (1-ը հասարակական հիմունքներով) 

3 վարչական աշխատ ակից, 11 ուսանող և ասպիրանտ: 

 Կենտրոնի 10 հաստիքային աշխատակիցները և 19 փորձագետները (ներառյալ 

ուսանողները) հրապարակել են 26 գիտական հոդված (որից՝ 10-ը միջազգային 

գիտական ամսագրերում), 3 համալիր հետազոտության հաշվետվություն, 31 վեր-

լուծական-վիճակագրական հաշվետվություն, 23 վերլուծական ակնարկ, 1 մենա-

գրություն, 1 դասախոսություն: Կենտրոնի 3 հետազոտական ծրագրերում ներգրավված 9 

հաստիքային աշխատակիցները մասնակցել են 8 գիտաժողովի (որից երեքը 

արտերկրում), ՀՀ ԱԺ-ում կազմակերպված 7 աշխատանքային քննարկման, Արցախում 

կազմակերպված 1 աշխատաժողովի, 2 միջազգային աշխատաժողովի, Erasmus+-ի 3 

փոխանակման ծրագրի և արտերկրում վերապատրաստման 2 ծրագրի: 

2018 թ. Կենտրոնը փորձաքննության է ենթարկել և համապատասխան առաջար-

կությունների փաթեթ մշակել ոլորտային նախարարությունների իրականացրած 2 

համալիր հետազոտության, 1 միջազգային պայմանագրի, 1 միջազգային մոդելային 

օրենքի նախագծի և 7 օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ: 

2018 թ. ՀՊՏՀ գործունեության բարելավման գործողությունների ծրագրին 

աջակցության նախաձեռնության շրջանակներում Կենտրոնը, ՀՊՏՀ տարբեր ստո-

րաբաժանումների հետ համագործակցելով, բուհում իրականացրել է 7 սոցիոլոգիական 

և ֆոկուս հարցումներ: 

2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 

աշխատակազմի անվտանգության խորհրդի գրասենյակի և ՀՊՏՀ «Ամբերդ» 

հետազոտական կենտրոնի միջև կնքվել է համագործակցության հուշագիր՝ հինգ տարի 

ժամկետով։ 
 

ՀՊՏՀ աշխատակիցների հետազոտությունների արդյունքների հրապարակումները 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված հետազոտությունների արդյունք-

ների հիման վրա հրատարակվել են՝ 18 ուսումնական և ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, 

7 մենագրություն, 2 գիրք, 7 դասախոսությունների նյութեր, 279 գիտական հոդված: 

Հոդվածներից 63-ը լույս են տեսել արտասահմանյան պարբերականներում։  

2018 թվականին, 2017 թվականի համեմատությամբ, շուրջ 20%-ով պակասել է հա-

մալսարանի դասախոսների, ասպիրանտների ու մագիստրանտների հրապարակում-

ների թիվը:  
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Գծապատկեր 2.1. Ամբիոնների կողմից հրատարակված գիտական հոդվածները 

 

Հրատարակված գիտական հոդվածների շուրջ 47%-ը բաժին է ընկել 5 ամբիոնի 

(ֆինանսներ` 10.7%, մակրոէկոնոմիկա՝ 10.7%, տնտեսագիտության տեսություն՝ 10.0%, 

միջազգային տնտեսական հարաբերություններ՝ 9.3%, կառավարում՝ 7,9,2%): 
 

Գիտության բնագավառում կատարված ներդրումները 

2018թ. ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորումը կազմել է 38.0 մլն դրամ, որից 11.2 

մլն դրամը` ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

պայմանագրային թեմաների շրջանակներում, 14.0 մլն դրամը՝ ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ գիտական և 

գիտատեխնիկական գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում 

թեմաների շրջանակներում, «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների 

աջակցության ծրագիր-2016»-ով՝ 8,3 մլն դրամ, ինչպես նաև ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի և Հիմնարար 

հետազոտությունների բելառուսական հանրապետական հիմնադրամի միջև 

համագործակցության շրջանակներում՝ 4,5 մլն դրամ: Համալսարանի բյուջեից գիտական 

և գիտատեխնիկական զարգացման համար հատկացվել է 66 մլն դրամ։  

2018 թ․ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնն առաջին անգամ ներառվել է 

Փենսիլվանիայի համալսարանի կողմից հրապարակվող ուղեղային կենտրոնների 

վարկանիշային զեկույցում և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի 200 լավագույն 

համալսարանական ուղեղային կենտրոնների մեջ զբաղեցրել է 65-րդ տեղը։  
 

 

 

Գիտական գործունեության միջազգայնացում 
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Համալսարանի գիտական գործունեության միջազգայնացման առումով կարևորվել 

է հետևյալը. 

 համատեղ գիտական հետազոտություններ արտասահմանյան գործընկեր հա-

մալսարաններ պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ, 

 միջազգային հրապարակումներ SCOPUS և Web of Science գիտական շտեմա-

րանում ընդգրկված ամսագրերում, 

 մասնակցություն միջազգային գիտաժողովներին, գիտական նստաշրջաններին 

և միջազգային ամսագրերի խմբագրական խորհրդի նիստերին: 

Համալսարանի աշխատակիցները 2018 թվականին Իռլանդիայում, Մեծ Բրիտա-

նիայում, Գերմանիայում, Ավստրիայում, Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետու-

թյունում, Լեհաստանում, Չեխիայում, Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, Լիբա-

նանում, Հնդկաստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Բելառուսում, Ուկրաինայում, 

Վրաստանում մասնակցել են գիտաժողովների։   

Միջազգային գիտաժողովների են մասնակցել նաև համալսարանի մագիստրանտ-

ներն ու ասպիրանտները: 
 

Բարձրագույն կրթության երրորդ աստիճան (ասպիրանտուրա) 

Համալսարանի հաջողությունները մեծապես պայմանավորված են երիտասարդ հե-

տազոտողների գիտական ներուժի զարգացմամբ, ինչին կոչված է բարձրագույն 

կրթության երրորդ աստիճանը` ասպիրանտուրան: 

Համալսարանի ասպիրանտուրայում պատրաստվում են 5 գիտական մասնագի-

տություններով բարձրագույն որակավորմամբ կադրեր: 

2018 թ. դրությամբ համալսարանի ասպիրանտուրայում սովորում են առկա ուսուց-

ման 30 (4-ը` արտերկրից, որից 1-ը՝ վճարովի հիմունքներով) և հեռակա ուսուցման 61 

ասպիրանտ։  

Հաշվետու տարում առկա ուսուցման համակարգում ասպիրանտուրա են ընդուն-

վել 5 դիմորդ: 2018 թվականին առկա ուսուցման համակարգի 15 ասպիրանտ շրջանա-

վարտներից 12-ը պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություն։ Հեռակա անվճար 

ուսուցման համակարգում սովորող ասպիրանտներից 18-ն ավարտել են. ատենա-

խոսություն է պաշտպանել 1-ը:  

Հաշվետու տարում հայցորդությունից ազատվել են 2-ը։  

2018 թվականին զգալի աշխատանք է կատարվել նաև ասպիրանտուրայի նախկին 

շրջանավարտների և հայցորդների շրջանում: Նրանցից 8-ը պաշտպանել են թեկնա-

ծուական ատենախոսություններ։  

ՀՀ ԲՈԿ-ի` համալսարանում գործող տնտեսագիտության 014 մասնագիտական 

խորհրդում 2018 թվականին կազմակերպվել է 22 թեկնածուական ատենախոսության 

հրապարակային պաշտպանություն, այդ թվում՝ 1 դոկտորական, 21 թեկնածուական:  
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Խնդիրներ 

Թեպետ հաշվետու տարում գիտահետազոտական գործունեության բնագավառում 

արձանագրվել են որոշակի ձեռքբերումներ, այնուամենայնիվ, դեռևս առկա են մի շարք 

խնդիրներ, որոնցից են. 

1. Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի տարեցտարի պակասող 

գիտական հրապարակումների տեսակարար կշիռը։ 

2. Գիտաժողովներին, գիտական սեմինարներին և կլոր սեղաններին ամբիոնների 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի պասիվ մասնակցությունը։ 

3. Հետազոտությունների ֆինանսավորման այլընտրանքային աղբյուրների 

սակավությունը: 

 


