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Համալսարանի Ռազմավարական զարգացման ծրագրի (ՌԶԾ) կիրառական 

հետազոտություններ-կրթություն ինտեգրման և կիրառական հետազոտություններ-

տնտեսություն համագործակցության ապահովման նպատակն իրացնելու համար 

2019թ․ ընթացքում համալսարանում շարունակվել է ամբիոնային 65 թեմայով 

գիտահետազոտական աշխատանքների, ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի՝ 4 և ՀՀ ԿԲ 

հետազոտական հիմնադրամի 1 դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը: 

Ամբիոնային հետազոտությունները վերաբերել են համալսարանի հետազոտական 

մասնագիտացման բնագավառներին։  

2019թվականին համալսարանում կատարվել են «Գիտական և գիտատեխնիկա-

կան գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում» բյուջետային 

ֆինանսավորմամբ հետևյալ 2 թեմաները. 

1. «Հանրային կառավարման արդյունավետության բարձրացման գերակայու-

թյունները Հայաստանի Հանրապետությունում»։ 

2. «ՀՀ տնտեսության իրական և ֆինանսական հատվածների արդյունավետ 

փոխգործակցության հնարավորությունները»: 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակ-

ցության ծրագրի շրջանակներում հաշվետու ժամանակաշրջանում ֆինանսավորվել է 

հետևյալ թեման՝ «Զարգացման տարածքային անհամաչափության պատճառները և 

կրճատման գործիքակազմի կիրառման հեռանկարները Հայաստանի 

Հանրապետությունում»: 

ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրա-

յին թեմաների շրջանակներում ֆինանսավորվել է մեկ թեմա՝ «Կիրառական 

նշանակության գիտահետազոտական մշակումների արտոնագրման և առևտրայ-

նացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում»: 

2019թ․ համալսարանը հայտ է ներկայացրել՝ Եվրամիության Euraxess 

համակարգի գերազանցության աստիճան ստանալու ու համաեվրոպական 

հետազոտական տարածքի մաս կազմելու։ Ըստ այդմ, համալսարանը ստանձնել է 

հետազոտողների գործունեության պայմանները, սկզբունքներն ու միջավայրը 

հետաոտողների եվրոպական խարտիային և կոդին համապատասախանեցնելու 

պարտականությունը։  

 

Գիտության և հետազոտությունների ֆինանսավորում 

2019թ. ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորումը կազմել է 42.4 մլն դրամ, որից 11.2 

մլն դրամը` ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԳԿ գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության 

պայմանագրային, 6.8 մլն դրամը՝ ՀՀ ԿԳՆ ԳԿ գիտական և գիտատեխնիկական 

գործունեության ենթակառուցվածքի պահպանում և զարգացում թեմաների, 10,8 մլն 

դրամը՝ «Երիտասարդ գիտաշխատողների հետազոտությունների աջակցության 



ծրագրի» շրջանակներում: Համալսարանի բյուջեից գիտական և գիտատեխնիկական 

զարգացման համար հատկացվել է 90 մլն դրամ։  

Չնայած ֆինանսավորման ավելացմանը և իրականացվող հետազոտական 

ծրագրերի թվի աճին՝ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի հրապարակումների 

թիվը նվազել ՝ մոտ 32%-ով։ Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 2019 

թվականի ընթացքում համալսարանում չեն կազմակերպվել գիտական 

նստաշրջաններ՝ հիմնականում սահմանափակվելով Ամբերդ հետազոտական 

կենտրոնի կողմից կազմակերպվող քննարկումներով։ 

 

ՀՊՏՀ աշխատակիցների հրապարակումներն ու գիտաժողովներին 

մասնակցությունը 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված հետազոտությունների արդ-

յունքների հիման վրա հրատարակվել են՝ 17 ուսումնական և ուսումնամեթոդական 

ձեռնարկ, 3 մենագրություն, 5 դասագիրք, 1 խնդրագիրք, 3 դասախոսությունների 

նյութեր, 203 գիտական հոդվածներ, որոնցից 68-ը՝ արտասահմանյան պարբերական-

ներում։ 

Հրատարակված գիտական հոդվածների շուրջ 48%-ը բաժին է ընկել 4 ամբիոնի 

(մակրոէկոնոմիկա՝ 17%, լեզուներ՝ 13%, տնտեսագիտության տեսություն՝ 12%,  

կառավարում՝ 6%): 

 

 
Գծապատկեր 1. Ամբիոնների կողմից հրատարակված գիտական հոդվածները 
 

 

Մասնաճյուղերում դասավանդող դասախոսները 2019թ․հրապարակելեն 12 

հոդված, որից 5-ը՝ արտասահմանյան պարբերականներում։ 
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Կառավարում Աշխ. Տնտես. Միկրոէկոն. Տնտ. Տես. Մակրոէկոն.

ՄՏՀ Ֆիզ. ԱԻև ՔՊ Ֆինանսներ Բանկ. Գործ. Կառ. Հաշվ.

Ֆին. Հաշվ. Իրավ. և քաղաք. կոմերցիաև բիզ. մարքեթինգ Տնտ. Ինֆորմ

Մաթ. Մեթոդ. Վիճակ. Փիլ. և հայ. Պատմ. Բարձր. Մաթ Լեզուների



Դեռևս փոքր է համալսարանի ՊԴԿ միջազգային հրապարակումների և դրանց 

կատարված հղումների թիվը։ Հարկ է նշել, որ ՀՊՏՀ դասախոսական անձնակազմից 

միայն մի քանիսի աշխատանքներն են բեռնված Google Scolar, Research Gate կամ 

Academia.edu կայքերում, ինչը սահմանափակում է բուհի գիտական գործունեության 

վարկանիշավորման հնարավորությունը։ 2020թ․ նախատեսվում է մշակել 

գործողությունների պլան՝ նշված հարթակներում ՀՊՏՀ բոլոր գիտնականների 

աշխատանքների ներկայացվածությունն ապահովելու համար։ 

Համալսարանի աշխատակիցները 2019 թվականին Մեծ Բրիտանիայում, 

Գերմանիայում, Բելգիայում, Ֆրանսիայում, Իտալիայում, Նիդեռլանդներում, 

Լեհաստանում, Չեխիայում, Սլովենիայում, Սերբիայում, Լատվիայում, Արաբական 

Միացյալ Էմիրություներում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Բելառուսում, 

Վրաստանում մասնակցել են գիտաժողովների։ Նախորդ տարվա համեմատ 

գիտաժողովներին մասնակցությունը նվազել է մոտ 5%-ով:  

 

 

Ուսանողական գիտական ընկերություն- ՈՒԳԸ 

2019-2020 ուսումնական տարվա սկզբին մեկնարկել է ամբողջությամբ նոր 

ձևաչափ ու բովանդակություն ունեցող Ուսանողական գիտական ընկերության 

գործունեությունը, որի հիմնական նպատակը գիտությամբ, հետազոտական 

աշխատանքով հետաքրքրված ուսանողներին առաջին քայլերը կատարելու և ապա 

հաստատուն կերպով գիտությամբ զբաղվելու և իրենց գաղափարները կյանքի կոչելու 

հնարավորություն ընձեռնելն է։ ՈւԳԸ ակտիվ մասնակիցների առաջարկությամբ 

իրականացվել է նաև «Ապագա դասախոս» ծրագիրը, որի շրջանակներում մինչև 

ուսումնական կիսամյակի ավարտը շաբաթական մեկ օր արդիական թեմաներով բաց 

դասախոսությամբ հանդես են եկել տարբեր կուրսերի ՈւԳԸ-ականներ:  

 


