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ՀՏԴ 338.2:378(479.25) 

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ 
ՖՈՆԴԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Վ․ Բրյուսովի անվան պետական համալսարան 

 
Հոդվածում քննարկվում է հետազոտական համալսարաններում 

անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման և գործառման ռազմավարական 
կարևորության մասին: Նմանատիպ ֆոնդերը կարող են ապահովել 
ՀՀ բուհերում որակյալ հետազոտությունների իրականացման հա-
մար անհրաժեշտ գիտահետազոտական միջավայրի շարունակա-
կան զարգացումը և ֆինանսական միջոցների կայունությունը:  

Բանալի բառեր. հետազոտական համալսարաններ, անձեռնմ-
խելի ֆոնդեր, բուհերի ֆինանսական կառավարում, բարձրագույն 
կրթության ֆինանսավորում, գիտության ֆինանսավորում, գիտա-
կան անձնակազմը: 

 
ՀՀ բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտներում իրականաց-

վող բարեփոխումների հաջողության գրավականներից կարող են լինել 
բուհերի և գիտահետազոտական կազմակերպությունների համակարգա-
յին ու ինստիտուցիոնալ համագործակցությունը, արդյունավետ ռազմա-
վարական կառավարումն ու կանոնադրական գործառույթների ապահով-
ման համար այլընտրանքային ֆինանսական աղբյուրների ներգրավումը, 
ներառյալ անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծումը և ֆինանսական կայունութ-
յուն ապահովող կառուցակարգերի գործառումը: 

Հաշվի առնելով հետազոտական համալսարանների առանցքային 
դերն ու կարևորությունը գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման հե-
ռանկարում՝ սույն հոդվածի նպատակն է քննարկել ՀՀ-ում հետազոտա-
կան համալսարանների անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծման ու գործառ-
ման ռազմավարական նշանակությունը և ներկայացնել նմանատիպ ֆոն-
դերի հայեցակարգային շրջանակը գիտահետազոտական, կրթական ու 
նորարարական ոլորտների առաջընթացի խթանման տեսանկյունից: 
Սույն նպատակը բխում է նաև ՀՀ գիտահետազոտական համակարգի 
արդյունավետության բարձրացման ուսումնասիրության անհրաժեշտութ-
յունից և ՀՀ պետական բուհերում գիտահետազոտական գործունեության 
ֆինանսավորման մարտահրավերներից: 
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Գիտահետազոտական գործունեության ոլորտում առկա խնդիրների 
վերհանման և վերլուծության նպատակով ուսումնասիրվել է մասնագի-
տական գրականություն [1-5], ՀՀ 20 պետական բուհերի ռազմավարութ-
յունների, գործունեության տարեկան և ֆինանսական հաշվետվություն-
ների, ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ինքնավերլուծությունների 
ու փորձագիտական զեկույցների և այդ բուհերի պաշտոնական կայքերում 
հասանելի այլ փաստաթղթերի համապարփակ ուսումնասիրությունը: Ի 
լրումն ՀՀ բուհերի փաստաթղթերի և գիտահետազոտական գործունեութ-
յան շրջանակն արտացոլող այլ նյութերի ուսումնասիրության՝ իրականաց-
վել են նաև հարցազրույցներ այդ համալսարանների գիտական անձնա-
կազմի1 և գիտության ոլորտի պատասխանատուների հետ: Հարցազրույց-
ների և փաստաթղթային հենքի վերլուծության արդյունքների համակցու-
մը թույլ է տվել դուրս բերել սույն հետազոտության շրջանակում քննարկ-
ված խնդիրները և հաստատել առաջադրված դրույթները: 

Որպես գիտության համաշխարհայնացման առանցքային դերակա-
տարներ՝ հետազոտական համալսարանները շաղկապում են գիտությու-
նը, կրթությունը և գիտելիքահենք տնտեսությունները: Ավելին, հետազո-
տական համալսարաններն ստեղծում են մտավոր կապիտալ, կրթում և 
պատրաստում են են գիտական անձնակազմի նոր սերունդներ, զարգաց-
նում են այդ անձնակազմի գիտական ներուժը, նրանց գիտահետազոտա-
կան ու փոխանցելի հմտությունները, տեխնոլոգիական պաշարները, ինչ-
պես նաև նոր գիտելիք են ստեղծում ժամանակակից գիտության ու մրցու-
նակ գիտելիքահենք հասարակության զարգացման համար և ամենակար-
ևորը՝ համաշխարհային մակարդակում հաղորդակցումն ու համագործակ-
ցային կապերն ապահովող օղակ են հանդիսանում [5]: Տնտեսական գլո-
բալ աննախադեպ աճի պայմաններում հետազոտական համալսարաննե-
րի մրցունակության ապահովման գրավականը հասարակության համար 
արժեքավոր և գիտական հետազոտությունների իրականացումն է: 

Հետազոտական համալսարանների առաքելությունն է գիտահետա-
զոտական և կրթական մրցունակ ծառայությունների մատուցման միջոցով 
նպաստել սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, աշխարհաքաղաքական և 
այլ ոլորտների զարգացմանը: Հետազոտական համալսարանները կոչ-
ված են ինտեգրելու գիտության ու կրթության համակարգերը և ապահո-
վելու միջազգայնորեն մրցունակ արտադրանք: Հետազոտական համալ-
սարաններն իրենց գործունեությունը ծավալում են գիտահետազոտական, 

                                        
1 Գիտական անձնակազմը ներառում է հետևալ խմբերի ներկայացուցիչներին՝ գիտ-

նականներ, գիտաշխատողներ, գիտամանկավարժական կազմ, գիտական խորհրդատու-
ներ, հետազոտողներ՝ դոկտորանտներ, ասպիրանտներ, հայցորդներ, գիտական աստի-
ճան ունեցող և գիտահետազոտական գործունեությամբ զբաղվող այլ դերակատարներ: 
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մասնագիտացված և ոլորտի առաջատար այլ կառույցների հետ համա-
գործակցությամբ, որի արդյունքում բարձրացնում են իրենց գործունեութ-
յան արդյունավետությունը և ընդլայնում են միջազգայնացման շրջանակն 
ու ճանաչման հնարավորությունները: 

ՀՀ-ում հետազոտական համալսարանների ստեղծումը պետք է պե-
տական առաջնահերթություններից և բարձրագույն կրթության ու գի-
տության ոլորտների պետական քաղաքականության գերակայություննե-
րից մեկը դառնա: Հետազոտական համալսարանների միջոցով պետութ-
յունն առավել թիրախային ու արդյունավետ կերպով կկարողանա լուծել 
սոցիալ-տնտեսական, ռազմաքաղաքական և գիտակրթական անվտան-
գության մի շարք հիմնախնդիրներ: Վերջիններիս լուծումն իր հերթին են-
թադրում է, որ հետազոտական համալսարանները պետք է հիմնականում 
ֆինանսավորվեն ՀՀ կառավարության կողմից և ներառելով առանցքային 
շահակիցների ու մասնավոր ներդրողների՝ հիմնվելով ֆիդուցիար 
սկզբունքների վրա: 

Հետազոտական համալսարաններն այն առանցքային հաստատութ-
յուններն են, որոնք ձևավորում և զարգացնում են գիտական անձնակազ-
մի ոչ միայն գործառութային, այլ նաև գիտահետազոտական գրագիտութ-
յունը՝ հիմքեր ստեղծելով հետագա գիտահետազոտական արդյունավետ 
գործունեության և կրթության ու գիտության ոլորտների զարգացումը 
խթանող գործընթացներին մասնակցության համար: Ավելին, հետազո-
տահենք բարձրագույն կրթություն առաջարկող բուհերը պետք է հետա-
զոտական բաղադրիչն ընդգրկեն ուսումնառողների կրթության բոլոր 
փուլերում և մակարդակներում՝ խթանելով նրանց հետաքրքրությունն ու 
հանձնառությունը գիտության նկատմամբ, զարգացնելով հետազոտա-
կան մեթոդների կիրառման հմտությունները և շահադրդելով զբաղվել գի-
տահետազոտական գործունեությամբ։ Սա միտված է միջազգայնորեն 
մրցունակ այնպիսի ոլորտային մասնագետներ ու գիտնականներ պատ-
րաստելուն, որոնք ունակ կլինեն արդյունավետորեն առաջարկել գիտա-
կան լուծումներ պետական հիմնախնդիրներին, արձագանքելու գլոբալ 
զարգացումներին ու աշխատաշուկայի պահանջներին և դրսևորելու հա-
մապատասխան կարողություններ հետագա մասնագիտական գործու-
նեության մեջ։ 

2008 թ. ՀՀ կառավարությունը կարևորել է ՀՀ-ում գիտության վրա 
հիմնված տնտեսության և գիտելիքահենք հասարակության զարգացումը՝ 
խրախուսելով գիտահետազոտական ոլորտի ռազմավարությունների 
մշակումն ու իրականացումը: ՀՀ-ում գիտական հետազոտությունների 
արդյունավետության բարձրացումը մարտահրավեր է հատկապես այն 
պատճառով, որ ՀՀ կառավարությունը և համապատասխան այլ դերակա-
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տարներ թերացել են ինչպես գիտության և կրթության զարգացման տես-
լականի մշակման, առաքելության իրականացման, այդ ոլորտների երկա-
րաժամկետ զարգացման երաշխիքների և թիրախային ֆինանսավորման 
ապահովման, այնպես էլ այդ ոլորտների արդյունավետության գնահատ-
ման և դրա արդյունքները գիտահանրամատչելի դարձնելու հարցում: 

Հիմնարար հետազոտությունն ու գիտությունն ամենաթանկ ակտիվ-
ներն են պետությունների համար: Բարձրորակ հետազոտություն իրակա-
նացնելու համար հարկավոր է պետական թիրախային ու լայնածավալ ֆի-
նանսավորում, քանի որ անհրաժեշտ գիտահետազոտական ենթակա-
ռուցվածքների ստեղծումն ու սարքավորումների ձեռքբերումը բարձր 
ծախսատարություն ունեն: Բացի այդ, հիմնարար հետազոտությունը պե-
տական ու հանրային աջակցության կարիք ունի, քանի որ հիմնականում 
այն հազվադեպ է կարճ ժամանակահատվածում եկամտաբեր լինում, սա-
կայն պետության, հասակարակության և տնտեսության երկարաժամկետ 
զարգացման տեսանկյունից մրցակցային շատ մեծ առավելություն է ըն-
ձեռում: Հետազոտական համալսարաններ հիմնադրելու համար պետա-
կան ֆինանսավորումից բացի պետք է ներգրավվեն նաև արտաքին ֆի-
նանսավորման աղբյուրներ, օրինակ՝ գիտության թիրախային ոլորտնե-
րին հատկացվող ֆինանսական պաշարների, դրամաշնորհների և մաս-
նավոր ներդրումների, ինչպես նաև անձեռնմխելի ֆոնդերի հիմնադրման 
և արդյունավետ գործառման միջոցով՝ միտված ազգային և միջազգային 
մակարդակներում համագործակցությունների ակտիվացմանը: 

ՀՀ բարձրագույն կրթությանը հատկացվող պետական ֆինանսավոր-
ման և ֆինանսական աջակցության ցուցանիշները շարունակաբար նվա-
զում են՝ այդպիսով ՀՀ բուհերի համար լրացուցիչ բեռ ու դժվարություններ 
ստեղծելով ժողովրդագրական ցուցանիշների նվազման և սոցիալ-տնտե-
սական ճգնաժամային ներկայիս պայմաններում: Ավելին, ազգային մա-
կարդակում գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման, գիտություն-
կրթություն-նորարարություն շղթայի ամրապնդման և այդ ոլորտների 
զարգացման հեռանկարները երկարաժամկետ կայունության տեսանկյու-
նից դառնում են անիրատեսական: Այս համատեքստում առավել հիմնա-
վոր է դառնում հետազոտական համալսարանների հիմնադրման անհրա-
ժեշտությունը ՀՀ-ում՝ կրթության ու գիտության համակարգերը փոխկա-
պակցելու, համակարգային և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ իրակա-
նացնելու, գիտահետազոտական և կրթական միջավայրերի փոխկապա-
կացվածությունն ամրապնդելու նպատակով: Բարեփոխումները բարձրա-
գույն կրթության ու գիտության ոլորտներում նշանակում են ոլորտային 
քաղաքականություններում փոփոխություններ, համակարգային ու ինս-
տիտուցիոնալ վերափոխումներ, տարբեր միջավայրերին ու ոլորտներին 
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հարմարում: Որպես կանոն՝ բարեփոխումները հանգեցնում են փոփո-
խությունների (հիմնականում՝ դրական փոփոխությունների)՝ վերջիններս 
դասակարգելով այնպիսի հերթականությամբ, որը պետք է համապա-
տասխանի ՀՀ-ում տվյալ պատմական ժամանակաշրջանի իրականութ-
յանը և առկա պաշարներին: 

Գիտակրթական անվտանգության ապահովման տեսանկյունից հե-
տազոտական համալսարանները ռազմավարական նշանակություն ու-
նեն, և այդ համատեքստում անձեռնմխելի ֆոնդերի գործառումը հնարա-
վորություն է տալիս ամրապնդելու իրենց ֆինանսական կայունությունը, 
գիտահետազոտական գործունեության համար ապահովելու հավելյալ 
ֆինանսական ներհոսք, բազմազանեցնելու և հարստացնելու գույքային և 
նյութատեխնիկական պաշարները: Ֆինանսական կայունության տե-
սանկյունից պետք է շեշտադրել, որ ՀՀ բուհերին նվիրատվությունների, 
նվիրաբերությունների, հանգանակությունների կամ կտակի ձևով փո-
խանցված դրամական կամ գույքային միջոցների տեսքով տրվող աջակ-
ցությունը պարբերական բնույթ չի կրում և չի խրախուսվում պետական 
քաղաքականությամբ: Ավելին, ՀՀ պետական բուհերին տրվող պետա-
կան ֆինանսական հատկացումների ցուցանիշները նվազման միտում ու-
նեն հատկապես ճգնաժամային իրավիճակներում: Օրինակ՝ ՀՀ-ում դա 
պայմանավորված է 2020 թ. COVID-19 նոր համավարակով, պատերազ-
մական և հետպատերազմական իրավիճակներով և դրանցից բխող հնա-
րավոր հումանիտար ճգնաժամով: Նման ռիսկային պայմաններում պե-
տությունը նվազեցնում է բուհերին տրամադրվող ֆինանսական միջոցնե-
րը՝ դրանք ուղղելով սոցիալ-տնտեսական առաջնահերթ այլ խնդիրների 
լուծմանը: 

Այդ պատճառով բուհերն իրենց հերթին ստիպված են լինում խնայո-
ղություններ անելու, բարձրացնելու ուսման վարձավճարները կամ կրճա-
տելու կրթական ու գիտահետազոտական միջավայրերի բարելավմանն 
ուղղված ծախսերը: Այսինքն՝ բարձրագույն կրթության ոլորտին և բուհե-
րին հատկացվող ֆինանսավորման ցուցանիշների նվազումը կարող է 
վտանգել կրթության և գիտության ոլորտների երկարաժամկետ զարգա-
ցումն ու պետական բուհերի ֆինանսական կայունությունը՝ հանգեցնելով 
բուհերի գործունեության արդյունավետության, կրթության ու գիտության 
որակի և մրցունակության նվազմանը: Անձեռնմխելի ֆոնդերը կարող են 
բուհերին ապահովել որոշակի ֆինանսական կայունությամբ նաև անհաղ-
թահարելի ուժի պայմաններում (օրինակ՝ ՀՀ-ում Covid-19 նոր համավա-
րակի և պատերազմական իրավիճակի պայմաններում): 

ՀՀ ժողովրդագրական ցուցանիշների, համապատասխանաբար նաև 
ՀՀ բուհեր ընդունվողների թվի անկմանը և դրանով պայմանավորված՝ 
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ֆինանսավորման հոսքերի նվազմանը զուգընթաց ավելանում են համալ-
սարանների ծախսերը: Նշվածը հիմնականում պայմանավորված է մի 
շարք պահանջներով, ինչպիսիք են մրցունակ կրթական ու գիտահետա-
զոտական միջավայրերի ապահովումը, արդի կրթական ծառայություննե-
րի մատուցումը, որակյալ հետազոտությունների իրականացումը, շուկայի 
հատույթում մրցակիցների թվի ավելացման պայմաններում համալսա-
րանների գրավչության բարձրացումն ու մրցակցային առավելությունների 
ձեռքբերումը: Գիտակցելով համալսարանների առջև ներկայումս ծառա-
ցած ֆինանսական խնդիրները և գնահատելով համալսարանների հետա-
գա ֆինանսական ինքնավարության հեռանկարներն ու ֆինանսական 
կայունությունն ապահովող կառուցակարգերի գործունությունը՝ բարձրա-
գույն կրթության պետական քաղաքականության շրջանակում վերջին մի 
քանի տարիներին քննարկվում է ՀՀ-ում համալսարանների անձեռնմխելի 
ֆոնդերի հիմնադրման և զարգացման խթանումը՝ ի թիվս ֆինանսավոր-
ման աղբյուրների բազմազանեցման այլ տարբերակների:  

ՀՀ պետական բուհերի կազմակերպաիրավական տարբեր ձևերը 
ներկայում ֆինանսական ինքնավարության առավել մեծ հնարավորութ-
յուններ են ընձեռում, սակայն դրանք բուհերի կողմից լիովին չեն օգտա-
գործվում ռազմավարական և գործառնական մակարդակներում: ՀՀ պե-
տական բուհերը կարող են անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծմամբ ու դրանց 
ֆինանսական միջոցների արդյունավետ կառավարմամբ զգալիորեն թեթ-
ևացնել կրթության և գիտության ֆինանսավորման գործառույթը: Այս հա-
մատեքստում բուհերի և հետազոտական համալսարանների անձեռնմխե-
լի ֆոնդերը կարող են նաև զգալիորեն օժանդակել անհաղթահարելի ուժի 
հետևանքով առաջացած ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարմանը, 
արդյունավետորեն լուծել առաջացած առաջնահերթ ինստիտուցիոնալ 
ֆինանսական խնդիրները և ապահովել ռազմավարական նպատակների 
իրականացումը: 

Անձեռնմխելի ֆոնդերի ստեղծումն ու գործառումը կարող են նպա-
տակաուղղվել բուհերում որակյալ հետազոտությունների իրականացման 
համար անհրաժեշտ գիտահետազոտական միջավայրի և ֆինանսական 
միջոցների ապահովմանը: Բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի եկամուտնե-
րի աճը հնարավոր է նոր նվիրատվությունների կամ նմանատիպ ակտիվ-
ների շարունակական ավելացման շնորհիվ: Դա պայմանավորված է բու-
հերի կառավարման մարմիննների ու ղեկավարության կողմից թիրախա-
յին արտաքին շահակիցների ներգրավմամբ, ավելի մեծ թվով կազմակեր-
պությունների հետ փոխշահավետ գործակցությամբ, առկա նվիրատունե-
րի ու դոնորների հետ հարաբերությունների ամրապնդմամբ: Նպատակա-
յին կապիտալի ձևավորման և օգտագործման, հարկային դաշտում ար-
տոնությունների ու օրենսդրական կարգավորումների, նվիրատուների ու 
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նվիրաբերողների իրավունքների և իրավասությունների, նվիրատվության 
ու հարակից այլ հիմնադրույթները կարող են իրավական հիմք ստեղծել 
ՀՀ բուհերի անձեռնմխելի ֆոնդերի կառավարման մշակույթի ստեղծման, 
զարգացման և ամրապնդման համար: 

Անձեռնմխելի ֆոնդեր ունեցող բուհերն իրենց ռազմավարական կա-
ռավարման գործընթացներում կարող են առավել վստահելի ու կայուն ֆի-
նանսական ներհոսքի հնարավորություններ ստեղծել՝ միտված սեփական 
գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը, ներառյալ կրթա-
կան ծառայությունների և գիտական գործունեության որակի բարելավ-
մանն ու ռազմավարական առաջնահերթությունների իրականացմանը: 
Արդյունքում գիտահետազոտական մրցունակ միջավայրի համար հատ-
կացվող ֆինանսավորումը կարող է մեծանալ՝ խթանելով գիտահետազո-
տական աշխատանքերի բարձր որակը: Բացի այդ, գիտական անձնա-
կազմի՝ գիտահետազոտական գործունեություն ծավալելու շահագրգռվա-
ծությունը կարող է նույնպես բարձրանալ: Նշված փոփոխություններն ի-
րենց հերթին կարող են նպաստել նաև համալսարանների գիտահետա-
զոտական անձնակազմի կողմից գիտական պարբերականներում և հան-
դեսներում տպագրվող աշխատանքների ընտրության ավելի բարձր պա-
հանջների առաջադրմանը և առողջ մրցակցության աճին: Ավելին, ՀՀ բու-
հերում գիտական հետազոտությունների խթանման տեսանկյունից ան-
ձեռնմխելի ֆոնդերի արդյունավետ գործառումն ու շարունակական զար-
գացումը կարող են լուրջ փոփոխություններ առաջացնել մի շարք հիմ-
նախնդիրների լուծման գործընթացներում: Համակարգային ու ինստի-
տուցիոնալ հիմնախնդիրներից են՝ 

• կրթության ու գիտության համակարգերի ինքնագոյատևում առանց 
պետական թիրախային ու լայնածավալ ֆինանսական աջակցության, 

• համալսարանների ֆինանսական ինքնավարության ու ֆինան-
սատնտեսական գործունեության սահմափակում ՀՀ կառավարության 
կողմից, 

• գիտության ֆինանսավորման ցուցանիշների նվազում և ֆինան-
սական կայունությունն ապահովող կառուցակարգերի ոչ թիրախային 
գործառում, 

• պետության և հասարակության իրական կարիքներից կրթության 
ու գիտության համակարգերի վերացարկում և ոչ թիրախային կապ, 

• մասնագիտական կրթության շրջանակում որակավորումներին 
առաջադրվող պահանջների անտեսում և ՀՀ ՈԱՇ-ի տարբեր մակարդակ-
ների նկարագրիչների թերի հաշվառում, 

• ՀՀ-ում ժողովրդագրական ցուցանիշների անկում և իր բացասա-
կան ազդեցութոյունը գիտական անձնակազմի թվի վրա, 
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• բարձրագույն կրթության ու գիտության համակարգերի ոչ համըն-
թաց զարգացում/դանդաղ արձագանք գլոբոլ ժամանակակից փոփո-
խություններին, 

• կրթական ծրագրերում նորարարական մոտեցումների և ժամա-
նակակից ՏՀՏ-ների ոչ բավարար կիրառում, 

• գիտության մրցունակության չափման ու գնահատման կառուցա-
կարգերի բացակայություն, 

• մասնավոր ոլորտի ներգրավվածության թույլ մակարդակ որակյալ 
կրթության ու գիտության գործընթացներում, 

• պրոֆեսորադասախոսական և գիտահետազոտական կազմերի 
բարձր տարիքային ցուցանիշներ, 

• երիտասարդ մասնագետների, ներառյալ տաղանդների կառա-
վարման անարդյունավետ համակարգ և արտահոսքի քանակական ցու-
ցանիշների աճ, 

• աշխատաշուկայի, կրթական ծառայությունների և գիտահետազո-
տական գործընթացների անհամապատասխանություն,  

• հետազոտությունների հրապարակայնացման հարցում առաջա-
ցող ֆինանսավորման խոչընդոտները, որոնք հնարավոր է լուծել ան-
ձեռնմխելի ֆոնդերից ստացվող եկամուտների որոշ մասն ուղղելով բուհե-
րի գիտական պարբերականների և հանդեսների ֆինանսավորմանը:  

Անձեռնմխելի ֆոնդերը հետազոտական համալսարաններին հնարա-
վորություն են տալիս մեծացնելու ռազմավարական, մասնավորապես 
նաև գիտահետազոտական նպատակների իրականացման ու գործառնա-
կան խնդիրների լուծման համար նախատեսվող ֆինանսական միջոցնե-
րի չափաբաժինը: Նվիրատուների/ նվիրաբերողների կողմից անձեռնմ-
խելի ֆոնդերում կատարվող ներդրումների ծավալը տարբեր է՝ պայմա-
նավորված բուհերի կազմակերպաիրավական ձևով, գործունեության ո-
լորտային առանձնահատկություններով և իրավական կարգավորումնե-
րով: Այդուհանդերձ, այդ ներդրումները համալսարանների համար դառ-
նում են ֆինանսավորման լրացուցիչ կարևոր աղբյուր, որի միջոցով այդ 
հաստատությունները կարող են նաև ընդլայնել իրենց սոցիալական գոր-
ծունեության շրջանակը: 

Հետազոտական համալսարանների անձեռնմխելի ֆոնդերի եկա-
մուտները կարող են աճել նաև ներդրումային արդյունավետ քաղաքակա-
նության և ինստիտուցիոնալ ռազմավարությունների իրականացման 
շնորհիվ: Այս պատճառով մեծ անձեռնմխելի ֆոնդ ունեցող որոշ բուհեր 
ներդրումների կառավարումն արտապատվիրում են մասնագիտացված 
կազմակերպությունների ու կառավարիչների, որպեսզի հնարավորինս ա-
վելացնեն ներդրումների վերադարձելիությունը: Անձեռնմխելի ֆոնդերի 
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բավարար եկամուտների պարագայում համալսարանները կարող են հե-
տազոտությունը խթանելու նպատակով ներդրումներ կատարել նաև բու-
հական գիտահետազոտական կենտրոնների (ներառյալ համալսարաննե-
րին կից ուղեղային կենտրոնների) բացման, հետազոտությունների իրա-
կանացման և անհրաժեշտ նյութատեխնիկական պայմաններ ստեղծելու 
համար: Արդյունքում համալսարանները երկարաժամկետ հեռանկարում 
կարող են բարելավել իրենց գիտակրթական և գիտահետազոտական մի-
ջավայրերը:  

Համալսարանների կրթական ու գիտահետազոտական միջավայրերի 
բարելավումն ուղղակիորեն պայմանավորված է դրանցում մասնագիտա-
կան գործունեություն ծավալող անձնակազմի կատարողականի ցուցա-
նիշներով: Հետևապես, անհրաժեշտ է ներդրումներ կատարել հետազո-
տական գերազանցության այն կենտրոններում, որոնց գիտական անձ-
նակազմը ցուցաբերել է բարձր մասնագիտական որակներ՝ զարգացնելով 
առկա մտավոր ու գիտական ներուժը և ուժեղ կողմերը, հետազոտության 
և նորարարության բնագավառներում հասել է չափելի արդյունքների: 

ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլորտի և բուհերի ֆինանսական կառա-
վարման համակարգի բարեփոխումները խթանող հայեցակարգի մշակ-
մամբ և իրականացմամբ պետք է նաև ամրապնդել սոցիալական հավա-
սարության ապահովման հիմքերը՝ մշակելով այնպիսի քաղաքականութ-
յուն ու գործիքակազմ, որոնք կօժանդակեն ցածր եկամուտ ունեցող ըն-
տանիքների և տարբեր թիրախային խմբերի անդամների ներգրավվա-
ծությունը բարձրագույն կրթության և գիտական ոլորտներում: Այսուհան-
դերձ, պետք է արձանագրել, որ վերջին 20 տարում համալսարանների 
ֆինանսավորման կամ ֆինանսական կայունության ապահովման տե-
սանկյունից ոչ մի էական կամ շոշափելի արդյունք չի գրանցվել: 

Այսպիսով, հետազոտական համալսարանները ցանկացած երկրի գի-
տելիքահենք տնտեսության ու մտավոր կապիտալի զարգացման, հետևա-
պես նաև բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտների բարեփո-
խումների առանցքային գրավականներից են: Հետազոտական համալսա-
րանները հիմնականում պետության կողմից ֆինանսավորվող պետական 
հաստատություններ են, որոնք նպատակաուղղված են երկրի կրթության, 
գիտության և արտադրության համակարգերի շղթայակցմանը: Սեփական 
գիտահետազոտական գործունեության արդյունքների ներդրմամբ հետա-
զոտական համալսարանները դառնում են ոչ միայն իրենց ռազմավարա-
կան կառավարման, կրթական ու գիտահետազոտական որակյալ ծառա-
յությունների մատուցման և ինստիտուցիոնալ մի շարք խնդիրների լուծման 
անմիջական մասնակիցներ, այլ նաև ազգային մակարդակում կրթություն-
գիտություն-հետազոտություն-արտադրություն շղթայի կապն ամրապնդե-
լու գործառույթն իրականացնող առանցքային դերակատարներ: 
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ՀՀ-ում մրցունակ գիտահետազոտական միջավայր ստեղծելու, գոր-
ծառելու և արդյունավետ գիտական հետազոտություն իրականացնելու 
կարևոր նախադրյալներից է գիտական անձնակազմի, հատկապես երի-
տասարդ գիտնականների խրախուսումը, թիրախային ուղղորդումն ու 
նրանց գիտահետազոտական աշխատանքների ղեկավարումը: ՀՀ-ում 
հետազոտական համալսարանների ստեղծումը կարող է զգալիորեն 
խթանել բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգերում իրակա-
նացվող բարեփոխումները, որոնց շրջանակում կշեշտադրվեն գիտելիքա-
հենք տնտեսության զարգացման և թիրախային ոլորտներում բարեփո-
խումների ակտիվացման համար գիտահետազոտական արդյունքները 
ներդնելու հանձնառությունները: 
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ЗНАЧИМОСТЬ ЭНДАУМЕНТ-ФОНДОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ В КОНТЕКСТЕ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НАУКИ РА 
РОБЕРТ ХАЧАТРЯН 

Государственный университет имени В. Я. Брюсова 

В статье обсуждается стратегическая важность создания и функ-
ционирования эндаумент-фондов в исследовательских университетах. 
Такие фонды могут обеспечить непрерывное развитие исследовательс-
кой среды, необходимой для выполнения качественных исследований 
в вузах РА и стабильности финансовых ресурсов. В этом контексте, 
подчеркивая необходимость эффективных решений финансовых проб-
лем, в данной статье обсуждается как вузы РА могут значительно 
повысить уровень финансовой стабильности и эффективность финан-
сового управления путем создания и функционирования эндаумент-
фондов.  

Ключевые слова: исследовательские университеты, эндаумент-
фонды, финансовое управление в вузах, финансирование высшего 
образования, научный персонал. 

 
 
 
 

THE SIGNIFICANCE OF ENDOWMENT FUNDS AT RESEARCH 
UNIVERSITIES IN THE CONTEXT OF PROSPECTIVE DEVELOPMENT 

OF THE SCIENCE SECTOR IN THE RA 
ROBERT KHACHATRYAN 

Brusov State University 

This article discusses the strategic importance of establishing and 
functioning endowment funds in research universities. Such funds can 
ensure the continuous development of the research environment necessary 
to realize qualitative research at RA universities and the stability of financial 
resources. In this context, highlighting the need for effective solutions to the 
financial problems of the HEIs, the current article discusses the means 
through which the RA HEIs can significantly increase the level of financial 
stability and efficiency of financial management by establishing and 
operating endowment funds.  

Keywords: research universities, endowment funds, financial 
management of universities, financing of higher education, financing of 
science, research staff 
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