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Դասախոսներ՝ Գ. Գսպոյան  

Ս. Սուվարյան 

Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  
 

1. «Կայուն զարգացում» հասկացության բնորոշումը 

2. Բնապահպանություն և բնօգտագործում հասկացությունները 

3. Բնապահպանական կառավարման համակարգ 

4. Բնօգտագործման կառավարման համակարգ 

5. Կայուն կառավարում 

6. Կայուն զարգացման ռազմավարությունը 

7. Անապատացում 

8. Կլիմայի փոփոխություն 

9. Ջերմոցային էֆֆեկտ 

10. Օզոնի շերտի քայքայում 

11. Երկրահամակարգը որպես կառավարման օբյեկտ 

12. Լարվածություն, խաղտում, ճգնաժամ, աղետ շղթայի կառավարում 

13. Բնապահպանական կանխատեսում և կառավարում 

14. Բնական միջավայրի որակ 

15. Սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական միջավայրեր 

16. Միջավայրերի որակի նույնականացում 

17. Բնօգտագործման փուլերը 

18. Անթափոն բնօգտագործում 

19. Համալիր բնօգտագործում 

20. Հաջորդական բնօգտագործում 

21. Թափոնների կառավարում 



22. Բնօգտագործման մոդելներ 

23. Բնական ռեսուրսների կադաստր 

24. Բնօգտագործման կայուն համակարգ 

25. Շրջակա միջավայրի մշտադիտարկում 

26. Մշտադիտարկման հիմնական մեթոդները 

27. ՇՄԱԳ-ի համակարգը 

28. Հանրային կառավարումը բնապահպանության ոլորտում 

29. Հանրային կառավարումը բնօգտագործման ոլորտում 

30. Ճյուղային կառավարումը բնօգտագործման  ոլորտում 

31. Ճյուղային կառավարումը բնապահպանության ոլորտում 

32. Պետական կառավարումը բնապահպանության ոլորտում 

33. Պետական կառավարումը բնօգտագործման ոլորտում 

34. Տեղական ինքնակառավարումր և բնօգտագործումը 

35. Տեղական ինքնքկառավարումը և բնապահպանությունը 

36. Բնապահպանական կառավարման ծրագիր 

37. Բնապահպանական կառավարման ռազմավարություն 

38. Բնօգտագործման կառավարման ծրագիր 

39. Բնօգտագործման կառավարման ռազմավարություն 

40. Բնօգտագործման կառավարման բարելավում 

41. Կայուն զարգացման ինդիկատորներ 

42. Սևանի հիմնախնդրի կառավարման առանձնահատկությունները  

43. Երևանի օդային ավազանի պահպանման խնդիրները 

44. Ընդերքօգտագործման խնդիրները ՀՀ-ում 

45. Բնապահպանության և բնօգտագործման կառավարման միասնականացման 

հնարավորությունները ՀՀ-ում 

46. Կայուն զարգացման ռազմավարության հիմնական սկզբունքները 

47. Կայուն զարգացման հիմնական նախադրյալները 

48. Խաղաղության    պահպանումը, որպես կայուն զարգացման հիմք: Միջպետական, 

էթնիկական և կրոնական կոնֆլիկտներ 

49. Էկոնոմիկան որպես հասարակության առաջընթացի շարժիչ 



50. Շրջակա միջավայրը որպես կայունության հիմք 

51. Արդարությունը որպես հասարակության կայուն զարգացման հենասյուն 

52. Ժողովրդավարությունը որպես կառավարման հենասյուն 

53. Ժողովրդագրական իրադրությունն աշխարհում 

54. Բնակչության աճի տեմպերը 

55. Բնակչության բնական աճի առանձնահատկությունները զարգացած և զարգացող 

երկրներում 

56. Քաղաքակենտրոնացման տեմպերը, դրա մակարդակները 

57. Բնակչության տեղաբաշխվածությունն ու խտությունը 

58. Ժողովրդագրական իրադրությունը և էկոհամակարգերի 

ծանրաբեռնվածությունը 

59. Անտրոպոցենտրիզմ: Մարդը որպես կենսոլորտի մենաշնորհ 

60. Կյանքի բուրգը և Լե-Շատելյեի սկզբունքը 

61. Համաշխարհային տնտեսության աճի տեմպերի միտումը 

62. Ռեսուրսային, արտադրության, սպառման (պարենային) և շրջակա միջավայրի 

պահպանման հիմնախնդիրները զարգացած երկրներում 

63. Ռեսուրսային, արտադրության, սպառման (պարենային) և շրջակա միջավայրի 

պահպանման հիմնախնդիրները զարգացող երկրներում 

64. Սոցիալական արդարության հիմնախնդիրը 

65. Արդյունավետ զբաղվածության ապահովումը և աղքատության վերացումը որպես 

քաղաքական կայունության և բնական միջավայրի պահպանման պայման 

66. Տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները և պարենային ու ռեսուրսային 

սպառման մակարդակները զարգացած և զարգացող երկրներում 

67. Համաշխարհային տնտեսության ինտեգրացիան և տրանսազգային կապիտալի 

ազդեցությունը զարգացող երկրների տնտեսական կայունության և զարգացման 

վրա 

68. Տղամարդկանց և կանանց իրավահավասարությունը 

69. Գիտատեխնիկական առաջընթացը և կայուն զարգացման գիտական 

ապահովումը 



70. Համալիր և համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը բնօգտագործման և 

հասարակության կայուն զարգացման կանխատեսման գործընթացներում 

71. Կայուն զարգացման քաղաքական ասպեկտը: 

72. Միջպետական, էթնիկական և կրոնական կոնֆլիկտներ: 

73. Գիտատեխնիկական առաջընթացը և կայուն զարգացման գիտական ապահովումը: 

74. Համալիր և համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը բնօգտագործման և 

հասարակության կայուն զարգացման կանխատեսման գործընթացներում: 

 
 

Հանրային կառավարման ամբիոնի վարիչ`     Գ.Գսպոյան 

  



ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
1. «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենք (1991), 
2. «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենք (1994), 
3. «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (1995), 
4. «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասինե ՀՀ օրենք (1998), 
5. «Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (1999), 
6. «Բույսերի պաշտպանության և բույսերի կարանտինի մասին» ՀՀ օրենք (2000), 
7. «Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենք (2000), 
8. «Բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին» ՀՀ օրենք (2000), 
9. «Ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության և 

արդյունահանման համար տրամադրելու մասին» ՀՀ օրենք (2000), 
10. «Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասինե ՀՀ օրենք (2001), 
11. «Սևանա լճի մասին» ՀՀ օրենք (2001), 
12. «Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգիրք» (2001), 
13. «Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և 

օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ 
օրենք (2002), 

14. «ՀՀ Ջրային օրենսգիրք (2002), 
15. «Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների 

միությունների մասին» ՀՀ օրենք (2002), 
16. «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգիրք» (2002), 
17. «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենք (2004), 
18. «Հայաստանի Հանրապետության անտառային օրենսգիրք» (2005), 
19. «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք (2005) 
20. Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաստանը: Առաջին ազգային կոնֆերանսի 

նյութերի ժողովածու (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով), Երևան, 1997: «Բնության 
պահպանության մասին» ՀՀ օրենսդրության հիմունքները (1991) սահմանում են 
բնապահպանության բնագավառում ՀՀ պետական քաղաքականության սկզբունքները, 

21. Հայաստան: Կլիմայի փոփոխության հիմնահարցերը: Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 
1999: 

22. Կլիմայի փոփոխությունը (Ուսումնական ձեռնարկ Հայաստանի Հանրապետության ԲՈՒՀ - 
երի ուսանողների համար): Երևան, 2007: 

23. Áóäûêî Ì.È. Àíòðîïîãåííûå èçìåíåíèÿ êëèìàòà.- Ë., 1987. 
24. Ýêîëîãè÷åñêèé äîêëàä Àðìåíèè, Ìèí - âî îõðàíû ïðèðîäû. Åðåâàí, 1993. 
25. Êàðèíå Äàíèåëÿí. Êîíöåïöèÿ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ: Òåîðåÿ è ïðàêòèêà. Åðåâàí, 1996. 
26. Ê óñòîé÷èâîìó ðàçâèòèþ Àðìåíèè: Òîì 1. Îñíîâîïîëîãàþùèå ìàòåðèàëû è îïûò ðàçâèòûõ ñòðàí. 
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