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Հավելված N 1.10 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

  
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիան (այսուհետ՝ 
Ակադեմիա), իր առջև դրված նպատակներին և 2013-2018 թվականների 
ռազմավարական ծրագրի դրույթներին համապատասխան, 2018 թվականին շարունակել 
է աշխատանքները՝ ուղղված լրացուցիչ և շարունակական կրթության բովանդակության 
հարստացմանը և որակի բարձրացմանը, ուսումնական գործընթացի 
կատարելագործմանը, գիտահետազոտական աշխատանքների ակտիվացմանը, 
կրթության կազմակերպման աշխատանքների բարելավմանը, մեթոդների նորացմանը, 
կրթության որակի ապահովման համակարգի կատարելագործմանը, միջազգային 
գործընթացներում ներգրավվածության խորացմանը։  

Ակադեմիան անմասն չի մնացել կրթության համակարգի որակական վերափոխման 
գործընթացից՝ արմատական նորարարություններ ապահովելով կրթական 
համակարգում: 

Տարեկան հաշվետվությունը թույլ է տալիս հստակ պատկերացում կազմել 
Ակադեմիայի ընթացիկ տարվա գործունեության արդյունքների մասին և գնահատել 
դրանց իրականացման կատարողականը տարեկան կտրվածքով:  

Ստորև հանգամանորեն ներկայացվում է Ակադեմիայի 2018 թվականի 
գործունեությունը՝ ըստ ուղղությունների։ 

 
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

Ակադեմիան իր գործունեության ողջ ընթացքում կարևոր դերակատարում է ունեցել 
պետական ծառայողների վերապատրաստման համակարգի կայացման, 
վերապատրաստման ծրագրերի մշակման գործում: 

Ակադեմիայում վերապատրաստումն իրականացվում է բարձր որակավորում ունեցող 
դասախոսների կողմից, որոնք ՀՀ պետական կառավարման մարմիններում, բուհերում, 
քաղաքական, հայեցողական պաշտոններում աշխատանքային ստաժ և 
դասախոսություններ կարդալու մեծ փորձ ունեն: 

 
1. Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում 

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի և Ակադեմիայի միջև կնքված 
«Պետության կարիքների համար աշխատակիցների վերապատրաստման ծառա-
յությունների մատուցման պետական գնման» 14.05.2018թ № ՀՀ ՔԾԽ ԳՀԾՁԲ-18/6-2/1 
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պայմանագրի` 2018 թվականի մայիսի 14-ից մինչև հունիսի 19-ը իրականացվել է 1666  
քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստում (2017 թվականին 
վերապատրաստվել է 590, իսկ 2016 թվականին՝ 574 քաղաքացիական ծառայող)  
հետևյալ ծրագրերով՝ 

1. ՀՀ սահմանադրական բարեփոխումները և քաղաքացիական ծառայությունը 
օրենսդրական փոփոխությունների համատեքստում 

2. Կառավարման հոգեբանությունը պետական ծառայությունում 
3. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում 
4. Բարեվարքության ամրապնդում և հակակոռուպցիոն հմտություններ 
5. Աշխատանքային իրավունքը հանրային ոլորտում 
6. Ծրագրերի կառավարման հմտություններ 
7. Ներդրումային քաղաքականություն 

 

 
 

Նկար 1. Վերապատրաստված քաղաքացիական ծառայողների թվաքանակը` ըստ 
տարեթվերի 

 
2. ՀՀ պաշտպանության նախարարության աշխատակազմի քաղաքացիական 

ծառայողների վերապատրաստում 
Համաձայն ՀՀ պաշտպանության նախարարության և Ակադեմիայի միջև կնքված 

«Պետության կարիքների համար ծառայությունների մատուցման պետական գնման» 
28.08.2018թ № ԳՀԾՁԲ-6/4-1 պայմանագրի` իրականացվել է ՀՀ պաշտպանության 
նախարարության աշխատակազմի 32 քաղաքացիական ծառայողների վերապատ-
րաստում «Իրավագիտություն» ծրագրով (72 ժամ):  
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3. ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի պետական ծառայողների 
վերապատրաստում 

Համաձայն ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի և Ակադեմիայի միջև կնքված 
«Պետության կարիքների համար վերապատրաստման ծառայությունների մատուցման 
պետական գնման» 14.05.2018թ № ՀՀ ԱԺ ԳՀԾՁԲ-18/8 պայմանագրի` իրականացվել է 
ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի 62 պետական ծառայողի վերապատրաստում 
(2017 թվականին վերապատրաստվել է ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի 30 
պետական ծառայող) «Կառավարչական հմտություններ և պետական ծառայություն» 
ծրագրով (40 ժամ): 

 
4. ՀՀ մարզերի համայնքների ղեկավարների, ավագանիների անդամների և 

համայնքային ծառայողների  վերապատրաստում 
Համաձայն ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության և 

Ակադեմիայի միջև կնքված «ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման 
նախարարության կարիքների համար վերապատրաստման ծառայությունների 
մատուցման պետական գնման» 21.05.2018թ. № ՀՀ-ՏԿԶՆ-ԳՀԾՁԲ-18/2-13/16 
պայմանագրի՝ իրականացվել է ՀՀ մարզերի 198 համայնքների ղեկավարների և 
ավագանիների անդամների և 148 համայնքային ծառայողների վերապատրաստում։  

Համաձայն հաստատված ծրագրի՝ դասախոսությունները և գործնական 
պարապմունքներն իրականացվել են ողջ ծավալով (ծրագրում նշված համապատասխան 
թեմաներն իրականացվել են հեռավար ուսուցման միջոցով):  

 
5. Վճարովի կարճաժամկետ թեմատիկ վերապատրաստում 

 
2018 թվականին իրականացվել է 45 ունկնդրի (2015 թվականին՝ 22 ունկնդիր, 2016 

թվականին՝ 47, 2017 թվականին՝ 31) վճարովի կարճաժամկետ թեմատիկ 
վերապատրաստում «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում (HR)», «Հանրային 
կապեր (PR)» և «Գնումների գործընթացի կազմակերպում»  ծրագրերով (36 ժամ):  

 
Այսպիսով, 2018 թվականին Ակադեմիայի կողմից իրականացվել են 2151 ունկնդրի 

վերապատրաստման դասընթացներ (2017 թվականին՝ 727, իսկ 2016 թվականին՝ 665): 
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Նկար 2. Ունկնդիրների թվաքանակը` ըստ տարեթվերի 
 

6. Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական  
ծառայողների վերապատրաստում 

Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի հրավերով 
2018թ. հուլիսին Ակադեմիայի աշխատակիցները վերապատրաստման դասընթացներ են 
անցկացրել Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայողների համար: 
Վերապատրաստումն իրականացվել է Արցախի Հանրապետության քաղաքացիական 
ծառայության խորհրդի որոշումներով հաստատված` քաղաքացիական ծառայողների 
վերապատրաստման ծրագրերին և ժամանակացույցին համապատասխան: 

 
«Էկոհամակարգային ծառայությունների ինտեգրումը զարգացման պլանավորման 
գործընթացում» վերապատրաստման դասընթաց համայնքների ղեկավարների և 

ավագանու անդամների համար 

Ակադեմիայի և Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության 
(ԳՄՀԸ) կողմից իրականացվող «Կենսաբազմազանության ինտեգրված կառավարումը 
Հարավային Կովկասում» (ԿԻԿ) ծրագրի շրջանակում մշակվեց վերապատրաստման նոր 
ձևաչափ, որտեղ ԳՄՀԸ «Էկոհամակարգային ծառայությունների ինտեգրումը 
զարգացման պլանավորման գործընթացում» վերապատրաստման դասընթացը 
ամբողջովին համապատասխանեցվեց ՀՀ սոցիալ-տնտեսական և բնապահպանական 
խնդիրներին: 

Այս մոտեցումը հնարավորություն է ընձեռում բարելավելու ՀՀ տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների, համայնքների ղեկավարների և ավագանու 
անդամների գիտելիքներն ու հմտությունները կենսաբազմազանության և 
էկոհամակարգային ծառայությունների կառավարման բնագավառում,  ինչպես նաև թույլ 
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է տալիս այդ գիտելիքները ներառել քաղաքականությունների և ռազմավարությունների 
մշակման գործընթացում: 

Ծրագրի փորձնական մեկնարկը տրվել է ՀՀ Արագածոտնի մարզի խոշորացված 
երկու համայնքում՝ Ապարանում և Ծաղկահովտում:  

ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության հետ համատեղ 
այս ծրագիրը կշարունակվի 2019թ. գարնանը: Ծրագրում կընդգրկվեն նաև 
հանրապետության այլ համայնքներ ու մարզեր: Նախատեսվում է նման մոտեցմամբ 
հատուկ ձևաչափով վերապատրաստման դասընթացներ կազմակերպել նաև ՀՀ 
քաղաքացիական ծառայողների համար: 

 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Ուսուցման որակի բարձրացումը և կրթական ծրագրերի արդիականությունը 

առաջնահերթ կարևորություն ունեն Ակադեմիայի մասնագիտական բարձր վարկանիշի, 
նրա ներքին և արտաքին մրցունակության ապահովման համար: 

Ակադեմիայում շարունակվել են աշխատանքները կրթական ծրագրերի վերանայման, 
ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը բարելավելու, որակի ներքին ապահովման 
համակարգի զարգացման, դասավանդման որակի բարձրացման և մի շարք այլ 
ուղղություններով: 

Վերակառուցվել են բոլոր կրթական ծրագրերը՝ ըստ ակնկալվող կրթական 
վերջնարդյունքների: 

Ակադեմիայում ժամանակակից էլեկտրոնային միջոցների և տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների լայն կիրառությամբ իրականացվում են ստուգման բոլոր 
հնարավոր ձևերը՝ թեստեր, բանավոր և գրավոր քննություններ, լսարանային 
ցուցադրություններ, զեկույցներ, տվյալների վերլուծության արդյունքներ կամ նյութերի 
ամփոփումներ, անհատական և խմբային աշխատանքներ, իրավիճակային խնդիրների 
լուծումներ և այլն։  

Բոլոր դասախոսները վերանայել են իրենց առարկայական ծրագրերը՝ նոր 
ձևաչափին համապատասխան, փոփոխել դասընթացի կառուցվածքը՝ կարևորելով 
գործնական պարապմունքները: Դասավանդման տարբեր մեթոդներն իրականացվում են 
ժամանակակից էլեկտրոնային միջոցների և թվային տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
լայն կիրառմամբ։  

2018 թվականին թվային Ակադեմիա հիմնադրելու, ուսումնառության 
արդյունավետությունը, պրոֆեսորադասախոսական կազմի և սովորողների 
տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունները մեծացնելու նպատակով 
Ակադեմիան պաշտոնական իրավունք ձեռք բերեց օգտագործելու Google Education 
էլեկտրոնային հարթակը:  
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Ակադեմիայի ողջ պրոֆեսորադասախոսական, օժանդակ կազմին և 
մագիստրանտներին տրամադրվեցին նոր էլեկտրոնային հասցեներ, որով բացվեցին 
համակարգի համար առանձին հաշիվներ` ուսումնառության համար լայն 
հնարավորություններով: Google classroom հարթակի միջոցով դասախոսների և 
սովորողների շփումը մասամբ տեղափոխվեց հեռավար հարթակ, որը թեթևացրեց 
լսարանային բեռնվածությունը, հանգեցրեց ժամանակի արդյունավետ օգտագործման, 
բարձրացրեց դասավանդվող առարկայի յուրացման արդյունավետությունը:  

Աղյուսակ  1 
Ակադեմիայում մագիստրոսի կրթական ծրագրով իրականացվող 

մասնագիտությունների և կրթական ծրագրերի ցանկ  
N Դասիչը Մասնագիտությունը/կրթական ծրագիրը 
 041301.00.7 «Կառավարում»      

1.1. 041301.17.7 Հանրային կառավարում 
1.2. 041301.21.7 Էլեկտրոնային հանրային կառավարում 
1.3. 041301.25.7 Հանրային ֆինանսների կառավարում 
1.4. 041301.04.7 Գործարար վարչարարություն /կառավարում/ 
1.5. 041301.03.7 Պետական կառավարում և տեղական 

ինքնակառավարում 
1.6. 041301.11.7 Զբոսաշրջության կառավարում 
2. 042101.00.7 «Իրավագիտություն» 

2.1. 042101.01.7 Իրավագիտություն 
3. 031201.00.7 «Քաղաքագիտություն» 

3.1. 031201.02.7 Քաղաքական կառավարում և քաղաքական 
վերլուծություն 

3.2. 031201.07.7 Գլոբալ կառավարում և տարածաշրջանային 
քաղաքականություն 

3.3. 031201.12.7 Քաղաքական ժուռնալիստիկա և PR տեխնոլոգիաներ 
4. 031301.00.7 «Հոգեբանություն» 

4.1. 031301.05.7 Կառավարման հոգեբանություն 
5. 041201.00.7 «Ֆինանսներ» 

5.1. 041201.02.7 Ապահովագրական գործ 
 
Ակադեմիայի սովորողների թվաքանակը՝ ըստ ուսուցման ձևի 

2018թ. դեկտեմբերի 20-ի դրությամբ Ակադեմիայի սովորողների թիվը 633 է,  այդ 
թվում՝ 

 առկա ուսուցմամբ՝ 277 (2017 թ. համեմատությամբ՝ 32-ով ավելի) 
 հեռակա ուսուցմամբ՝ 328 (2017 թ. համեմատությամբ՝ 70-ով ավելի) 
 հեռավար ուսուցմամբ՝ 28 (2017 թ. համեմատությամբ՝ 13-ով ավելի) 
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Նկար  3.  Ակադեմիայի սովորողների թվաքանակը՝ ըստ տարեթվերի 
 
2018 թվականին «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» կրթական ծրագրով 

սովորողների համար մշակվել են պրակտիկային և մագիստրոսական թեզին 
ներկայացվող նոր պահանջներ, որոնք արտացոլվել են համապատասխան ուղեցույցում: 
«Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» կրթական ծրագրով սովորողների համար 
պրակտիկաները կազմակերպվում են ոչ թե պետական գերատեսչական մարմիններում, 
այլ տարբեր մասնավոր կազմակերպություններում: Այս ծրագրի սովորողները պետք է 
պրակտիկայի ընթացքում ուսումնասիրեն տվյալ կազմակերպության ողջ 
գործունեությունը և պրակտիկայի ավարտին ներկայացնեն թեզ-հաշվետվություն, որը 
կարտացոլի կազմակերպության գործունեությունը գործարար վարչարարության 
կազմակերպման և իրականացման տեսանկյունից:  

 
2017-2018 ուսումնական տարվանից Ակադեմիան իրականացնում է «Գործարար 

վարչարարություն (կառավարում)» մագիստրոսական կրթական ծրագրի 
կազմակերպումը հեռավար ձևաչափով՝ Ակադեմիայի և ՀՀ Գիտությունների ազգային 
ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի համատեղ դիպլոմի շնորհմամբ: 
Հայաստանում հեռավար ուսուցում իրականացնելու փորձ գրեթե չկա, բացառությամբ 
մի քանի կրթական հաստատությունների կողմից կազմակերպված կարճատև 
դասընթացների: Այս ծրագիրն աննախադեպ է մեր երկրում և հավակնում է դառնալու 
օրինակելի փորձ այլ բուհերի համար: 

2017-2018թթ. ուսումնական տարում հեռավար ուսուցման ընդունելության 
արդյունքներով  Ակադեմիա է ընդունվել 15 մագիստրանտ, որոնցից ներկա պահին 
ուսուցումը շարունակում է 10-ը կամ ընդունվածների շուրջ 67 տոկոսը: 

2018-2019թթ. ուսումնական տարում հեռավար ուսուցման ընդունելության 
արդյունքներով ընդունվել է 18 մագիստրանտ և մինչ օրս սովորում է 18-ը: 
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Կառավարչական և գիտահետազոտական պրակտիկաներ 
Ակադեմիան պետական կառավարման մարմինների և գործատուների հետ 

համատեղ քայլեր է անում՝ բարելավելու ուսանողների և շրջանավարտների կարիերայի և 
աշխատատեղերի որոնմանն աջակցող ծառայությունների որակն ու մատչելիությունը: 
Տարեցտարի ընդլայնվում են պրակտիկաների անցկացման վայրերը: 

 
2018թ. ընթացքում կազմակերպվել և անցկացվել է վեց պրակտիկա, երկուսը` 

կառավարչական, երկուսը` գիտահետազոտական, մեկը՝ «Գործարար վարչարարություն» 
կրթական ծրագրով սովորողների համար, մեկը՝ հեռավար ուսուցման ձևով սովորողների: 

 
Սովորողների շարժունություն  
2018 թվականին Ակադեմիայի գիտական խորհրդի որոշմամբ հաստատվել է 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայում սովորողի 
ակադեմիական շարժունության կարգը», որը կարգավորում է սովորողի 
ակադեմիական շարժունության հետ կապված հարաբերությունները:  

2018 թվականին շարունակվել է համագործակցությունը Ավստրիայի Զալցբուրգի 
համալսարանի հետ՝ կապված ակադեմիական շարժունության հետ: Համաձայն 
Ակադեմիայի և Զալցբուրգի համալսարանի միջև դասախոսների և սովորողների 
շարժունության վերաբերյալ (Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում) կնքված պայմանագրի՝ 
2018 թվականին Զալցբուրգի համալսարան են մեկնել մեկ դասախոս և չորս 
մագիստրանտ:  

 
Նկար 4. Ակադեմիական շարժունության շրջանակում սովորողների թվաքանակը՝ ըստ 

տարեթվերի 
 
2018 թվականին Ակադեմիան Erasmus+ ծրագրի շրջանակում պայմանագիր է կնքել 

նաև Վիլնյուսի «Միկոլաս Ռոմելիս» համալսարանի հետ և «Կառավարում (Հանրային 
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կառավարում)» մասնագիտության մեկ սովորող մրցութային կարգով ընտրվել է 
հաջորդ կիսամյակի ընթացքում նշված համալսարանում ուսումնառելու համար: 

 
2017 թվականի նոյեմբերի 30-ի գիտական խորհրդի որոշմամբ Ակադեմիայում 

հիմնադրվեց ուսանողական գիտական ընկերություն: Արդեն 2018 թվականին 
Ակադեմիայի 15 մագիստրանտ զեկուցումներով հանդես եկան Հայաստանի առաջին 
հանրապետության հիմնադրման 100-ամյակին և Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին 
նվիրված գիտական կոնֆերանսում:  

 
Սովորողների ուսման առաջադիմության բարձրացում, սոցիալական տարբեր 

խմբերի համար կրթության մատչելիության ապահովում 
 
Ակադեմիայի 12 ուսանող օգտվում է անվճար ուսուցման արտոնությունից 

(ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում): 
 

Փոխատեղման (ռոտացիոն) համակարգ 
Փոխատեղման արդյունքում 8 ուսանող իրենց անվճար հիմունքներով սովորելու 

իրավունքը զիջել են առավել բարձր առաջադիմություն ունեցող մագիստրոսի 
կրթական ծրագրով սովորողներին (2016-2017 տարվա փոխատեղման արդյունքում 15 
ուսանող, 2015-2016 ուսումնական տարվա փոխատեղման արդյունքում 6 ուսանող, իսկ 
2014-2015 ուսումնական տարվա փոխատեղման արդյունքում 10 ուսանող իրենց 
անվճար հիմունքներով սովորելու իրավունքը զիջել են առավել բարձր առաջադիմություն 
ունեցող սովորողներին):  

 
2018 թվականի ընթացքում Ակադեմիայի ռեկտորատի նիստում քննարկվել է առկա, 

հեռակա և հեռավար ուսուցման ձևով սովորողների 123 դիմում, որոնցից առկա 
ուսուցման ձևում մասնակի փոխհատուցում է ստացել 50 մագիստրանտ, հեռակա 
ուսուցման ձևում՝ 54 և հեռավար ուսուցման ձևում՝ 4 (15 մագիստրանտի դիմում մերժվել 
է): 

 
Ֆրանսահայ բարերար Ռայմոնդ Եզեգելյանի կողմից ֆինանսավորվող 

սոցիալական աջակցության ծրագիր  
2016 թվականին Ակադեմիան առաջին անգամ ձեռնարկեց սոցիալական 

աջակցության ծրագիր Հայ-ֆրանսիական իրավաբանական մասնագիտացումների 
ֆեդերացիայի նախագահ, ակադեմիայի գործընկեր Ռայմոնդ Եզեգելյանի ֆինանսական 
աջակցության միջոցով: Այս նախաձեռնությունը Ակադեմիայի համար դարձել է բարի 
ավանդույթ, և 2018 թվականին Ակադեմիայի առկա և հեռակա ուսուցման ձևով սովորող 
15 մագիստրանտ ֆինանսական օգնություն ստացան 500-ական ԱՄՆ դոլար: Օգնություն 
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են ստացել բարձր առաջադիմությամբ, սահմանամերձ գոտում բնակվող, ընտանիքի 
անապահովության միավոր ունեցող, մարտական դիրքերում ծառայած, միակողմանի 
ծնողազուրկ, պայմանագրային զինվորական ծառայության մեջ գտնվող 
մագիստրանտները:  

 
Ուսանողներ 
2018 թվականի հոկտեմբերին կայացան Ակադեմիայի ուսանողական խորհրդի նոր 

նախագահի  ընտրությունները: 
Սովորողների իրավունքների պաշտպանության, կրթական, գիտական, սոցիալական և 

այլ կարիքների վերհանման հարցում մեծ դեր ունի Ուսանողական խորհուրդը: Այն 
ապահովում է Ակադեմիայի ուսանողական ինքնակառավարման գործընթացները, 
արտահայտում և պաշտպանում է ուսանողների շահերը: Ակադեմիայի ուսանողական 
խորհուրդն իր աջակցությունն է ցուցաբերում ուսումնական գործընթացի 
կատարելագործման և բարելավման հարցերում, անհրաժեշտության դեպքում 
մասնակցում է Ակադեմիայի կողմից կազմակերպվող գիտահետազոտական 
աշխատանքների կազմակերպմանը, կապեր է հաստատում հայաստանյան բուհերի 
ուսանողական ինքնակառավարման կառույցների հետ և համագործակցության եզրեր է 
փնտրում նաև արտասահմանյան բուհերի սովորողների հետ: 

Ակադեմիայի աջակցությամբ և ուսանողական խորհրդի կողմից կազմակերպված 
ցանկացած մշակութային, մարզական և այլ միջոցառում միտված է բարձրացնելու 
սովորողների հայրենասիրական ոգին, նրանց մեջ դաստիարակելու պետական 
մտածելակերպ:  

 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ 

 
Մասնագիտական կրթության որակի խնդիրների բացահայտման և մատուցվող 

ծառայություններից բավարարվածության աստիճանը գնահատելու նպատակով 
իրականացվել են հարցումներ, մասնավորապես՝  

 մագիստրանտների շրջանում սոցիոլոգիական հարցում՝ դասախոսներից և 
ուսուցանվող դասընթացներից բավարարվածության աստիճանը 
գնահատելու համար: Ամփոփ արդյունքները տրամադրվել են Ակադեմիայի 
ռեկտորին, համապատասխան ամբիոններին և դասախոսներին. 

 դիմորդների շրջանում սոցիոլոգիական հարցում՝ Ակադեմիայի վերաբերյալ 
նրանց տեղեկացվածության աղբյուրը, մագիստրատուրայից ունեցած 
սպասելիքները և մագիստրատուրա դիմելու շարժառիթները գնահատելու 
համար: 
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Ակադեմիայի 2019-2024 թթ. ռազմավարական ծրագրի մշակման գործընթաց 
 
Ռազմավարական ծրագրի մշակման համար. 

• վերլուծվել է 2013-2018 թթ. ռազմավարական ծրագրի իրականացման 
մակարդակը, փորձ է արվել բացահայտելու չիրականացված նպատակների կամ 
չբավարարված ցուցիչների պատճառները. 

• ռազմավարական նպատակների ձևակերպման համար որպես ուղենիշ 
ուսումնասիրվել է նախորդ հավատարմագրման փորձագիտական զեկույցը. 

• ուսումնասիրվել են այլ բուհերի ռազմավարական ծրագրերը: 
 
Մշակվել է Ակադեմիայի 2019-2024 թթ.  ռազմավարական ծրագիրը:  
Ռազմավարական ծրագրում սահմանված են Ակադեմիայի առաքելությունը, 

տեսլականը, հիմնական նպատակները, խնդիրները և իրականացվելիք 
միջացառումները: Ակադեմիայի ռազմավարական ծրագրի նպատակն է առաջիկա հինգ 
տարիների համար ձևավորել այնպիսի քաղաքականություն, որն անհրաժեշտ 
նախադրյալներ կստեղծի Ակադեմիայի առաքելության իրականացման, կայուն 
զարգացման և կրթական չափորոշիչներին համապատասխան մրցունակ մասնագետներ 
պատրաստելու համար:  

Ակադեմիան որդեգրել է այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են սովորողներին մատուցվող 
ծառայությունների արդյունավետության բարձր ցուցանիշը, եվրոպական չափանիշներին 
համապատասխանող կրթության որակը, համակողմանի զարգացած, ազգային 
արժանապատվությամբ ու քաղաքացիական գիտակցությամբ օժտված անձի 
ձևավորումը, կրթական ռեսուրսների և ծառայությունների մատչելիությունը: 

Որպես Ակադեմիայի ռազմավարական նպատակներ` Ծրագրում նշված են ուսուցման 
որակի մշակույթի ամրապնդումը և կրեդիտային համակարգի կայացումը Բոլոնիայի 
գործընթացի պահանջներին համապատասխան, լրացուցիչ և շարունակական կրթության 
զարգացումը, գիտական հետազոտությունների իրացվելիության բարձրացումը և 
հետազոտություններում շահառուների մասնակցության ընդլայնումը, որակյալ կադրային 
ներուժի, արդյունավետ կառավարման ապահովումը և աշխատանքային միջավայրի 
բարելավումը, ֆինանսական կայունությունը, միջազգայնացման գործընթացի 
բարձրացումը, սոցիալական ծրագրերի և ենթակառուցվածքների բարելավումը և այլն: 

Ռազմավարական ծրագիրն ուրվագծում է, թե ինչ նշաձողի կարող է հասնել ՀՀ 
պետական կառավարման ակադեմիան 2024 թվականին: 

 
2018 թվականի հունիսի 15-ին «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման 

ազգային կենտրոն» հիմնադրամի և «Հայաստանի Հանրապետության պետական 
կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի միջև կնքված թիվ Ի-6/18 պայմանագրի դրույթների 
իրականացումն ապահովելու նպատակով ստեղծել են Ակադեմիայի ինստիտուցիոնալ 



12 
 

կարողությունների ինքնավերլուծության աշխատանքային խմբեր՝ ըստ 
ենթակառուցվածքային հավատարմագրման չափանիշների: 

  
 

ԳԻՏԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԱՍՏԻՃԱՆ 
 
Ակադեմիան ունի ասպիրանտուրա իրականացնելու իրավունք հետևյալ 

մասնագիտությունների գծով՝ 
ԺԲ.00.02- Հանրային իրավունք 
Ը.00.02- Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում 
ԻԳ .00.02- Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ 
ԺԹ.00.01- Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, 
անձի հոգեբանություն 

 
Աղյուսակ  2 

 
Ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների թիվը (2016-2018թթ.) 
 

Տարեթիվ Ասպիրանտ Հայցորդ Դոկտորանտ 
2016 38 48 2 
2017 32 38 1 
2018 32 34 1 

  
Ասպիրանտներից և հայցորդներից հինգը ընթացիկ տարում պաշտպանել են 

թեկնածուական ատենախոսություններ կամ գիտական թեզը ներկայացրել են 
նախապաշտպանության և ապա՝ հրապարակային պաշտպանության: 
 

Ակադեմիան, որպես առաջատար կազմակերպություն, կարծիք է տվել  
դոկտորական և թեկնածուական ատենախոսությունների վերաբերյալ:   

 
Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները 

որպես պաշտոնական ընդդիմախոսներ են հանդես եկել թեկնածուական  
ատենախոսությունների պաշտպանության ժամանակ: 

 
 Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման 
ենթակառուցվածքի պահպանման և զարգացման ծրագրեր 
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«Հումանիտար հետազոտությունների կենտրոն» ծրագրի շրջանակում 
(«Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» գիտահետազոտական 
լաբորատորիա, «Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն», «Գիտության 
կառավարման հետազոտական կենտրոն»)   

 
Ընդհանուր առմամբ հրատարակվել են երկու մենագրություն 

(համահեղինակությամբ), մեկ ժողովածու, մեկ գործնական ուղեցույց, մեկ 
մեթոդական ուղեցույց, 15 գիտական հոդված: Նշված ծրագրերի շրջանակում 
գիտական աշխատողները 40-ից ավելի զեկուցումներով հանդես են եկել միջազգային, 
տեղական գիտաժողովներում, համաժողովներում և սեմինարներում: 

Թվարկենք դրանցից մի քանիսը. 
 «Ռուսաստանը և աշխարհը. նպատակներ և արժեքներ» IX Գայդարյան ֆորում 

(Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահին առընթեր Ռուսաստանի ժողովրդական 
տնտեսության և պետական ծառայության ակադեմիա) 

 Դատահոգեբանական փորձաքննության և հոգեբանի մասնակցությամբ համալիր 
փորձաքննության զարգացման արդի հիմնախնդիրները և հեռանկարները (Մ. 
Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան) 

 «Կուրսանտների ուսուցման կատարելագործում և ՀՀ զինված ուժերում մարտական 
պատրաստության առաջավոր փորձի ներդրում» կուրսանտական 14-րդ գիտաժողով 

 «Գիտության արդի մոտեցումներ. գիտաչափություն» 2-րդ միջազգային ամառային 
դպրոց 

 «Կառավարչական գործունեության հոգեբանական հետազոտություններ» թեմայով  
գիտական սեմինար 

 «Տարածաշրջանային մարտահրավերները» երիտասարդ գիտնականների դպրոց 
 «Գիտության կառավարման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի 

Հանրապետությունում» գիտական սեմինար 
 «Համագործակցություն հանուն խաղաղության» կոնսորցիումի «Տարածաշրջանային 

կայունությունը Հարավային Կովկասում» աշխատանքային խմբի 17-րդ հանդիպում (ք. 
Մինսկ, Բելառուս)  

 Հարավկովկասյան անվտանգության 5-րդ ֆորում (ք. Թբիլիսի, Վրաստան)  
 Երիտասարդ պառլամենտականների առաջին համաշխարհային կոնգրես (ք. 

Մոսկվա) 
 «Համագործակցություն հանուն խաղաղության» կոնսորցիումի «Տարածաշրջանային 

կայունությունը Հարավային Կովկասում» աշխատանքային խմբի 18-րդ հանդիպում,  
(ք. Ռայխենաույ, Ավստրիա) 

 ՌԴ Արտաքին գործերի նախարարության կողմից հիմնադրված Հանրային 
դիվանագիտության Գորչակովի հիմնադրամի «Գորչակովի ակումբի» ամենամյա 
հավաք 
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 ԵՊՀ ՈՒԳԸ Տարածաշրջանային հիմնախնդիրների դպրոց 
 Հայ-Ռուսական համալսարանի 13-րդ ամենամյա գիտաժողով 
 «Համագործակցություն հանուն խաղաղության» կոնսորցիումի «Տարածաշրջանային 

կայունությունը Հարավային Կովկասում» աշխատանքային խմբի 18-րդ հանդիպում-
կոնֆերանս 

 «Տարածաշրջանային անվտանգության խնդիրները» համաժողով 
 «Հանրային իրազեկումը և կրթությունը՝ որպես տեղեկատվական անվտանգության 

հիմնարար գործոն» գիտաժողով և այլն: 
 
«Հումանիտար հետազոտությունների կենտրոն» ծրագրի շրջանակում 

կազմակերպված գիտական սեմինարներ, աշնանային դպրոց 
 
1. «Կառավարչական գործունեության հոգեբանական հետազոտություններ» 

թեմայով  գիտական սեմինար 
 
Գիտական սեմինարի նպատակն էր ներկայացնել և քննարկել ժամանակակից 

կառավարչական գործունեության հոգեբանական հետազոտությունները, ինչպես նաև 
դուրս բերել խնդրահարույց ուղղությունները: Երկօրյա սեմինար-հաշվետվության 
օրակարգում մեկուկես տասնյակ ելույթ էր ընդգրկված, որոնց հեղինակները թեմային 
մոտեցել են տարբեր տեսանկյուններից:  

 
2.  «Գիտության կառավարման արդի հիմնախնդիրները Հայաստանի 

Հանրապետությունում» գիտական սեմինար 
 
Գիտական սեմինարի նպատակը գիտության զարգացումը խոչընդոտող բազմաթիվ 

օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ պատճառները պարզելն էր, ինչպես նաև հստակեցնելը, թե 
անհրաժե՞շտ է արդյոք կառավարել գիտությունը կամ ինչո՞ւ է անհրաժեշտ: 

Գիտական սեմինարի շրջանակում քննարկվել են հետևյալ թեմաները՝ 
 Գիտության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները ՀՀ-ում 
 Գիտական արդյունքի առևտրայնացումը, նորարարական գործունեության համար 

համապատաuխան պայմանների, գիտական արդյունքի ներդրման արդյունավետ 
համակարգի ձևավորումը 

 Գիտաչափության էությունը, կարևորությունն ու նշանակությունը գիտության 
զարգացման համար 

 Գիտության ոլորտի կառավարիչների պատրաստման գործընթաց 
 

3. «Տարածաշրջանային մարտահրավերները» երիտասարդ գիտնականների 
դպրոց 
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Աշնանային դպրոցին մասնակցել են տարբեր բուհերի մագիստրանտներ, 
ասպիրանտներ, հետազոտողներ, լրագրողներ և պետական տարբեր օղակների 
ներկայացուցիչներ: Աշնանային դպրոցի շրջանակում երիտասարդ մասնագետներին 
ներկայացվել են տարածաշրջանում քաղաքական, տնտեսական, ռազմական 
անվտանգության, գիտակրթական և այլ ոլորտների արդի հիմնախնդիրները, քննարկվել 
տարբեր բաղադրիչները: Դպրոցի ընթացքում զեկուցումներով հանդես են եկել 
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի գիտաշխատողները, հրավիրված 
դասախոսներ, ներառյալ ՀՀ ՊՆ մամուլի քարտուղար, ռազմական վերլուծաբան-
փորձագետ Արծրուն Հովհաննիսյանը, տեղեկատվական անվտանգության հարցերով 
փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը և այլն:  

Դպրոցի 30 մասնակիցներին շնորհվել են վկայականներ։ Տպագրվել է  
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի երիտասարդ գիտնականների 
դպրոցի զեկուցումների ժողովածուն:  

 
«Հումանիտար հետազոտությունների կենտրոն» ծրագրի շրջանակում 

միջազգային համագործակցությանը նպաստող միջոցառումներ  
1. Պաշտոնական այց Չինաստանի Շանհայ քաղաք, որտեղ մի շարք 

հանդիպումներ են տեղի ունեցել Շանհայի կառավարման ինստիտուտի, Շանհայի 
միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտի և Շանհայի հումանիտար 
գիտությունների ակադեմիայի ղեկավար կազմերի հետ:  

Ակադեմիայի և Շանհայի հասարակական գիտությունների ակադեմիայի (ՇՀԳԱ) 
միջև ստորագրվել է Հուշագիր, որի նպատակն է նպաստել երկու հաստատությունների 
հասարակական գիտությունների բնագավառի համապատասխան գիտահետազոտական 
կենտրոնների, առանձին գիտնականների և մասնագետների փոխհամաձայնեցված 
գիտական փոխանակումների զարգացմանը և համագործակցությանը` 
հետազոտություններ կատարելու, դասախոսություններ կարդալու և նյութեր 
փոխանակելու միջոցով: Կողմերը աջակցություն կցուցաբերեն նաև դասախոսների 
ուսուցման ու որակավորման բարձրացման, ուսումնական ձեռնարկների տրամադրման 
գործում, կիրականացնեն կրթության և գիտության բնագավառներում լավագույն փորձի 
ուսումնասիրմանն ու ներդրմանն ուղղված միջոցառումներ: Համատեղ կկազմակերպվեն 
գիտական կոնֆերանսներ, սեմինարներ, խորհրդակցություններ: 

Համատեղ իրականացվելիք նախագծերը կնպաստեն գիտության, կրթության 
ոլորտում փորձի փոխանակմանը և հետազոտությունների իրականացմանը:  

 
2. Աշխատանքային այց Վրաստան. այցի նպատակն էր ուսումնասիրել Թբիլիսիում 

գտնվող Կովկասի միջազգային համալսարանի (ԿՄՀ)՝ գիտության կառավարման 
ոլորտում ունեցած փորձը և հետագա համագործակցության հիմք դնել: 
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Այցելության կարևոր արդյունքն այն է, որ Ակադեմիայի և Կովկասի միջազգային 
համալսարանի միջև կնքվեց Փոխըմբռնման հուշագիր՝ փորձի փոխանակման, 
ուսանողների փոխանակման ծրագրերի, երկկողմ գիտական համագործակցության 
շրջանակների ընդլայնման, հայ-վրացական գիտական կապերի ամրապնդման և 
հետագա զարգացման վերաբերյալ: 
 

«Հումանիտար հետազոտությունների կենտրոն» ծրագրի շրջանակում 
իրականացված այլ աշխատանքներ  

 
 «Կառավարչական գործունեության հոգեբանություն» գիտահետազոտական 

լաբորատորիա 
Իրականացվել են կառավարման ոլորտի մագիստրանտների հոգեբանական 

որակների բացահայտման ուղղված հետազոտություններ: 
Մշակվել է անձի սոցիալ-հոգեբանական հասունությունը բացահայտող թեստ, որը 

ներդրվել է կառավարման ոլորտի մագիստրանտների հոգեբանական հետազոտության 
գործընթացում (ընդունելության գործընթաց):  

Մշակվել և ներդրվել են անձնակազմի զարգացման ծրագրեր: 
Կառավարման ոլորտի մագիստրանտների կառավարչական ընդունակությունների 

բացահայտման արդյունքում կազմված հոգեբանական դիմանկարները տրամադրվել են 
գործատուներին: Տպագրվել են «Ստեղծարար կառավարում» մեթոդական ուղեցույցը  (79 
էջ) և «Կառավարման հոգեբանության գործնական ուղեցույցը» (52 էջ): 

Տպագրության է պատրաստվել մեկ գիրք՝ «Կառավարչական գործունեության 
հոգեբանություն. գիտահետազոտական աշխատանքներ 2014-2018» (Ռ. Աղուզումցյան, 
Լ.Պետրոսյան, Ս. Պողոսյան, Ա. Խաչատրյան):  

 
 «Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոն» ծրագիր  

Ուսումնասիրվել են տարածաշրջանում ՀՀ-ի համար հետաքրքրություն ներկայացնող 
երկրներում (առաջին հերթին՝ անմիջական հարևան երկրներ) ընթացող հասարակական, 
տնտեսական, գիտակրթական, քաղաքական գործընթացները։ 

Կենտրոնն իր գործունեության ընթացքում հետազոտություններ է իրականացրել մի 
քանի արդիական խնդիրների վերաբերյալ։ Այսպես. 

• Ադրբեջանի սանձազերծած առճակատման նոր փուլի հետևանքները Հայաստանի 
Հանրապետության և Արցախի համար, դրանց հաղթահարման ճանապարհները 

• Տնտեսական գործընթացները Հարավային Կովկասում և Մերձավոր Արևելքում։ Այդ 
համատեքստում Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած մարտահրավերները 

• Հասարակական-քաղաքական, ռազմական զարգացումները տարածաշրջանում և 
դրանց ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետության վրա 
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• Գիտական և կրթական գործընթացները տարածաշրջանում։ Հայաստանը և նրա 
հնարավոր դերը տարածաշրջանային գիտական համագործակցության զարգացման 
ոլորտում 

• Հասարակական, տնտեսական և գիտական նորարարությունների 
տարածաշրջանային փորձի ուսումնասիրություն։ Հնարավորություններ և 
մարտահրավերներ Հայաստանի համար 

• Տարածաշրջանային տրանսպորտային և լոգիստիկ նախագծերը՝ որպես 
մարտահրավերներ և հնարավորություններ 

• Տարածաշրջանային ինտեգրացիոն գործընթացները և դրանց տնտեսական ու 
հասարակական բաղադրիչները 

• Կրթություն – գիտություն – ինովացիոն կազմակերպություն – արտադրություն կապի 
միջազգային փորձի և Հայաստանում կիրառելիության հնարավորության 
ուսումնասիրություն 

• Միջազգային և միջպետական համատեղ ծրագրերի իրականացման, ռեսուրսների 
ներգրավման, գիտական ու գիտաարտադրական կենտրոնների ստեղծման 
հնարավորությունների ուսումնասիրություն։ 

 
Կենտրոնի աշխատակիցները հանդես են եկել տասնյակ հարցազրույցներով ու 

մամուլի ասուլիսներով տարբեր մամուլի ակումբներում՝ «Արմենպրես», «Սպուտնիկ-
Հայաստան» ակումբներ, «Հայաստանի հանրային ռադիո», Ա1+ հեռուստաընկերություն, 
«Նոյյան Տապանի» (Noyan Tapan) «Քննարկում» հաղորդաշար, «Большая Игра» 
հեռուստածրագիր և այլն: Հարցազրույցներ են տրվել «Голос Армении», «Известия», 
«РБК», «Российская газета», «Евразия. Эксперт», «Sputnik-Армения» և բազմաթիվ այլ 
տպագիր լրատվամիջոցների (մոտ երեք տասնյակ)։ 

 
 «Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոն» ծրագիր 

Իրականացվել է գիտության ոլորտը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերի, 
ծրագրերի և ռազմավարությունների ուսումնասիրություն: 

Ուսումնասիրվել է գիտության կառավարման ոլորտի միջազգային փորձը:  
Գիտության ոլորտի կառավարման հետագա բարելավման և արդյունավետության 

բարձրացման նպատակով իրականացվել է գիտության կառավարման ոլորտի 
մասնագետների գործառույթների ճշգրտում, դրա հիման վրա ոլորտի կադրերի 
պատրաստման, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ծրագրերի 
մշակում: «Գիտության կառավարման հետազոտական կենտրոն» ծրագրի շրջանակում 
մշակված «Գիտության կառավարիչների վերապատրաստման ծրագրի» և «Գիտության 
կառավարչի տիպային պաշտոնի անձնագրի» նախագծերն ուղարկվել են ՀՀ ԿԳՆ 
գիտության կոմիտե՝ նախագծերի վերաբերյալ դիտողություններ ու առաջարկություններ 

https://www.youtube.com/watch?v=eABu01Vl4fo
https://www.facebook.com/NoyanTapanHolding/?hc_ref=ARRQvGdRYa2daXz5fWctNfw2o-Tptc_vm8ghdOPQSPkbt1TO7-Gz3_EH7RDfD155KxM
https://iz.ru/740950/aleksei-zabrodin/na-puti-iz-krizisa
http://eurasia.expert/pashinyan-vs-parlament-kto-kogo/
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ստանալու ակնկալիքով: Արդյունքում լրամշակվել են նշված փաստաթղթերի 
նախագծերը:  

Ծրագրի շրջանակում իրականացվել են մի շարք միջոցառումներ, որոնք միտված են 
միջազգային համագործակցության ձևավորմանը: Այդ թվում՝ 
 շարունակվել է անդամակցությունը միջազգային գիտական 

ընկերություններին, կազմակերպություններին և գիտական պարբերականների 
խմբագրական խորհուրդներին. 

"Евразийская интеграция: экономика, право, политика" Международный научно-
аналитический журнал Северо-Западный институт управления,  Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
Международный редакционный научный совет, ЛОКЯН Арсен Багдасарович, ректор 
Академии государственного управления Республики Армения  
 շարունակվել է համագործակցությունը «Բելառուսի գիտությունների ազգային 

ակադեմիայի գիտական կադրերի պատրաստման ինստիտուտ» պետական կրթական 
հաստատության հետ: 

 
ՀՀ  կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտե 

ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 
2019-2021 թվականների գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության  
միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հայտը: 

 
Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) 

ֆինանսավորման երաշխավորված գիտական թեմաներ (2018-2020թթ.) 
 
 18T-5E130 «Խորհրդարանական կառավարման ձևի արդի հիմնախնդիրները» 

գիտական թեմա  
 
Հետազոտական ծրագրի նպատակն է համալիր վերլուծության միջոցով 

ուսումնասիրել կառավարման խորհրդարանական ձևի հիմնական հատկանիշները, 
արդյունքում, Հայաստանի Հանրապետությունում խորհրդարանական կառավարման ձևի 
անցմամբ պայմանավորված, վեր հանել կառավարման խորհրդարանական ձևի 
հայաստանյան մոդելի արդի հիմնախնդիրները և առաջարկել դրանց գիտականորեն 
հիմնավորված լուծումներ:   

 
 18T-5I336 «ԵՄ-ի հետ և ԵԱՏՄ-ում: Նոր մարտահրավերներ և 

հնարավորություններ Հայաստանի համար» գիտական թեմա  
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Թեմայի նպատակն է վեր հանել ՀՀ-ի համար ԵՄ–ի հետ համագործակցության և 
ԵԱՏՄ–ին անդամակցության համադրման հնարավորություններն ու խոչընդոտները, 
գնահատել ինտեգրացիոն այդ խմբավորումների առկա և հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ 
տնտեսության, արտաքին առևտրատնտեսական կապերի բազմազանեցման, ինչպես 
նաև ՀՀ արտաքին քաղաքականության և տարածաշրջանային անվտանգային 
միջավայրի վրա։ 

 
 18A-5a06 «Անձի արժեհամակարգի փոխակերպման առանձնահատկու-

թյունները հոգեբանական պատերազմի պայմաններում» գիտական թեմա 
(գործողության ժամկետը 9 ամիս է) 

 
Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է տեղեկույթի աճող դերով անձի 

արժեքային կողմնորոշումների փոխակերպման հարցում: Անհրաժեշտություն է 
առաջանում մեկնաբանել անձնային արժեքների փոխակերպման շարժընթացը, որն 
ուղեկցում է տեղեկութային զարգացումներին: Հոգեբանական հակամարտության 
ժամանակակից փուլի առանձնահատկությունները թեմայի արդիականությունը 
պայմանավորող ևս մեկ գործոն են: Ժողովրդավարացման գործընթացները նպաստել են 
խոսքի ազատության մշակույթի ձևավորմանը, ինչը դժվարեցնում է հոգեբանական 
պայքարի համընդհանուր ռազմավարության կիրառումը։ 

 
 «Ծառայողական գործունեություն իրականացնող մասնագետների անձի 

չափորոշիչային ուղղվածությունը» (աշխատանքներն ավարտվել են 2018 թ.) 
Ծրագիրն իրականացվել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության 

կոմիտեի և Ռուսաստանյան հումանիտար գիտական հիմնադրամի կողմից անցկացված 
գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի աջակցության միջազգային 
մրցույթի շրջանակում՝ ՌԳԱ հոգեբանության ինստիտուտի (Институт психологии 
Российской академии наук (ИП РАН)) հետ համատեղ:  

Իրականացվել են աշխատանքային գործունեության մեջ ծառայողի հոգեբանական 
առանձնահատկությունները և մոտիվացիայի դրսևորումներն ուսումնասիրելու 
մեթոդիկաների տեղայնացման գործընթացի հետ կապված աշխատանքները: 

Մշակվել է անձի մասնագիտական չափորոշիչային ուղղվածությունն ուսումնասիրելու 
մեթոդիկա՝ տարբեր մասնագիտություններին բնորոշ հիմնահարցերի վերլուծության վրա 
(մասնագիտական իրադրություններ): 
 Տպագրվել են «Ծառայողական գործունեություն իրականացնող մասնագետների 
անձի չափորոշիչային ուղղվածությունը» մեթոդական ուղեցույցը («Нормативная 
направленность личности специалистов служебной деятельности», Ереван, Академия 
государственного управления РА, 2018, 120 с.), համատեղ գիտական հոդվածներ:  
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Ընդհանուր առմամբ, Ակադեմիայի աշխատակիցները (այդ թվում՝ գիտական 
աշխատողներ), ասպիրանտները, հայցորդները և մագիստրանտները 50-ից ավելի 
զեկուցում են կարդացել միջազգային և տեղական գիտաժողովներում: Տպագրել են 
հինգ մենագրություն, մեկ գործնական ուղեցույց, երկու մեթոդական ուղեցույց, մեկ 
ժողովածու, 40 գիտական հոդված: 

 
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 

Ակադեմիան իր «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի խմբագրական 
խորհրդի կազմում ընդգրկել է ոչ միայն հայաստանյան, այլև արտասահմանյան երկրների 
հեղինակավոր մասնագետների (2018 թ. ընդգրկվել են նաև Չինաստանից և ՌԴ-ից1): 
Արտասահմանցի հեղինակների գիտական հոդվածները պարբերաբար տպագրվում են 
«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսում: 

«Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսն ընդգրկված է ՀՀ բարձրագույն 
որակավորման հանձնաժողովի (ՀՀ ԲՈՀ) սահմանած դոկտորական և թեկնածուական 
ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար 
ընդունելի պարբերական գիտական հրատարակությունների ցանկում: 

2018 թվականին հրատարակվել է «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի 5 
համար: Այս թողարկումներն ընդհանուր թվով պարունակում են 87 գիտական հոդված:  

 
Աղյուսակ 3 

2018 թ. «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի հրատարակված 
համարներում ընդգրկված հոդվածների քանակը 

Տարեթիվ 
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Ընդամենը՝ ըստ 
թողարկումների 

2018 
№ 1-2 3 13 9 3 5 33 

№ 3-4 1 10 10 4 3 28 

                                                           
1 ԱԲԵԼ ԱՂԱՄԲԵԿՅԱՆ, տ.գ.դ., պրոֆ., ՌԳԱ ակադեմիկոս, ՌԴ նախագահին առընթեր 

ժողովրդական տնտեսության և պետական ծառայության ակադեմիա, Մոսկվա, ՌԴ 
ՉԵՆ ԴՈՒՆՍԻԱՈ, փ.գ.դ., Շանհայի միջազգային հետազոտությունների ակադեմիա, Շանհայ, 

Չինաստան 
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№ 5 2 11 6 7 - 26 

Ընդամենը՝ ըստ 
մասնագիտությունների 

6 34 25 14 8 87 

 
Աղյուսակ 4 

2018 թ. «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի հրատարակված 
համարներում ընդգրկված հոդվածների քանակը՝ ըստ ներկայացման վայրի 

Թաղարկման 
համարը 

Հեղինակ կամ 
համահեղինակ են ՀՀ 

ՊԿԱ աշխատակիցները, 
ասպիրանտները, 

հայցորդները 

Այլ 

Ընդամենը՝ 
ըստ 

թողարկում-
ների 

№ 1-2 18 15 33 

№ 3-4 13 15 28 

№ 5 8 18 26 

Ընդամենը՝  39 48 87 

 
Նկար 5. «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի հրատարակված համարներում 

ընդգրկված հոդվածների քանակը՝ ըստ տարեթվերի 
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Նկար 6. 2018թ. «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի հրատարակված 

համարներում ընդգրկված հոդվածների քանակը՝ ըստ ներկայացման վայրի 

 
3000  տպաքանակ  ունեցող  «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթն իր 

էջերում պարբերաբար անդրադարձել է Ակադեմիայի գործունեությանը, հրապարակել 
հանրային ծառայության թափուր պաշտոնների մասին հայտարարություններ, 
հասարակությանը ներկայացրել հանրային ծառայության համակարգի առջև դրված 
խնդիրները, իրականացվող գործընթացները, օրենսդրական դաշտում կատարվող 
փոփոխությունները: 

2018 թ. լույս է տեսել «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի 20 համար: 
«Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթը դադարել է հրատարակվել 
(պայմանավորված է «Քաղաքացիական ծառայության մասին» նոր ՀՀ օրենքով):  

 
 ԳԻՏԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ  ԳՐԱԴԱՐԱՆ  
Ակադեմիայի գիտատեխնիկական գրադարանը, որպես ուսումնական 

հաստատության կարևորագույն օղակ, էական նշանակություն ունի հարուստ 
գիտելիքներով զինված, որակյալ մասնագետների պատրաստման, ուսումնական 
գործընթացի արդյունավետ կազմակերպման, գիտական հետազոտությունների 
իրականացման արդյունավետության բարձրացման, քաղաքակիրթ և տեղեկացված 
հասարակություն ձևավորելու գործում: 

Իրականացվել է գրադարանային ֆոնդի նպատակային համալրում` ելնելով 
ուսումնական ծրագրերի և Ակադեմիայի գիտական գործընթացի պահանջներից:  

2018 թվականին գրադարանային հավաքածուն համալրվել է 816 միավոր (159 
անուն) գրականությամբ.  

 հայերեն գրականություն     - 42  անուն, 595  օրինակ  
 ռուսերեն գրականություն    -  112  անուն, 216  օրինակ 
 անգլերեն գրականություն    -     5 անուն,  5 օրինակ 
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Գրքային ամբողջ ֆոնդը 17 162 միավոր է (հայերեն՝ 12 825, այլ լեզուներով՝ 4 337): 
 

 
 
Նկար 7.  Գրադարանային ֆոնդի համալրումը՝ ըստ տարեթվերի 

 
Գրադարանը ստացել է նաև սեղմագրեր (66 օրինակ), ատենախոսություններ (9 

օրինակ), պաշտոնական տեղեկագրեր (144 օրինակ), բաժանորդագրությամբ և տարբեր 
կազմակերպություններից ստացել ենք 17 անուն թերթ և ամսագիր:  

Ակադեմիայի գրադարան են հանձնվել 172 մագիստրոսական թեզ՝ ըստ ուսուցման 
ձևերի և կրթական ծրագրերի:  

Թերթերի և ամսագրերի բաժանորդագրություն՝ «Հայաստանի 
Հանրապետություն» օրաթերթ, «Կրթություն» շաբաթաթերթ, «Полис», «Политическая 
наука», «Управление проектами» ամսագրեր: 

 
2018 թվականին թվայնացվել է 214 գիրք (2016թ.՝ 35, 2017թ.՝ 131): Այժմ 

գրադարանում կա 456 (չորս հարյուր հիսունվեց) օրինակ թվայնացված գիրք  (2016թ. 
գրադարանում առկա էր 125 (հարյուր քսանհինգ) օրինակ թվայնացված գիրք, 2017թ.՝ 
253 (երկու հարյուր հիսուներեք)):  
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Նկար 8. Թվայնացված գրքերի դինամիկա (2016-2018թթ.) 
 

Կատարվում է թվայնացված գրքերի էլեկտրոնային սպասարկում:  
 
Ակադեմիայի գիտատեխնիկական գրադարանը Հայաստանի էլեկտրոնային 

գրադարանների կոնսորցիումի (ՀԷԳԿ) անդամ է, համագործակցում է Կոնսորցիումի 
անդամ գրադարանների, ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի հանրային կապերի 
վարչության, Հայաստանի  ամերիկյան համալսարանի գրադարանի և այլ 
գրադարանների հետ:  2018թ. միջգրադարանային բաժնյութից օգտվելու պայմանագիր է 
կնքվել Հայաստանի ազգային գրադարանի հետ։  

 
Գրադարանի կարևոր գործառույթներից է նաև Ակադեմիայի ուսանողների հետ 

տարվող ամենօրյա աշխատանքը, տեղեկատվական տարբեր աղբյուրների որոնման և 
ընտրության գործում նրանց աջակցություն ցուցաբերելը:  

Ակադեմիայի պաշտոնական կայքի «Գրադարան» ենթաբաժնում նյութերը 
պարբերաբար թարմացվում են: 

Շարունակվում է Ակադեմիայի մասնագիտական գրադարանի թվայնացման, 
գրադարանը նոր գրքերով համալրելու աշխատանքը:  

 
Ակադեմիայի գրադարանի տեխնիկական բազան համալրվել է նոր 

սարքավորումներով LNSS  ծրագրի ֆինանսական միջոցներով (13 համակարգիչ, 2 
դյուրակիր համակարգիչ, շտրիխ կոդ տպող սարք, շտրիխ կոդ կարդացող սարք), ձեռք է 
բերվել մասնագիտական գրականություն՝ հաշվի առնելով Ակադեմիայի մասնագիտական 
ամբիոնների կարիքները: 
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ  
 
Համագործակցության պայմանագրեր և փոխըմբռնման հուշագրեր են կնքվել մի 

շարք տեղական և արտասահմանյան ուսումնական հաստատությունների և 
կազմակերպությունների հետ. 

 Միջբուհական համաձայնագրեր` Զալցբուրգի համալսարանի (Ավստրիա), 
Բրաշովի «Տրանսիլվանիա» համալսարանի (Ռումինիա), «Միկոլաս Ռոմերիս» 
համալսարանի (Լիտվա), Լոձի հասարակական գիտությունների համալսարանի 
(Լեհաստան), Նիսի «Սոֆիա Անտիպոլիս» համալսարանի (Ֆրանսիա), Côte d’Azur 
համալսարանի (Ֆրանսիա) հետ՝ ուսանողների և դասախոսների շարժունության 
վերաբերյալ 

 Շպայերի հանրային կառավարման հետազոտությունների ինստիտուտ 
(Գերմանիա) և «Հայ պետական ծառայողների միություն» հասարակական 
կազմակերպություն 

 Իրանի Իսլամական Հանրապետության «Շահիդ Բեհեսթի» համալսարան 
 «Սթրոնգ փարթներշիփ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ 

ընկերություն 
 Գորիսի պետական համալսարան  
 Շանհայի կառավարման ինստիտուտ  
 Շրջանակային համաձայնագիր ̀ Լիբանանի կանադական համալսարանի հետ 
 ԱՄՆ հանրային կառավարման ազգային ակադեմիա և «Հայ պետական 

ծառայողների միություն» հասարակական կազմակերպություն  
 Շանհայի հասարակական գիտությունների ակադեմիա 
 Մոլդովայի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
 Գրոդնոյի պետական բժշկական համալսարան 
 Նիսի «Անտիպոլիս» համալսարան և Cote d’ Azur համալսարան 
 Ֆրանսիայի պետական կառավարման դպրոցի Լիբանանի մասնաճյուղ 
 Կովկասի միջազգային համալսարան (Վրաստան) 
 Եռակողմ համագործակցության հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության 

վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակի, 
Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) և 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի միջև 

http://en.san.edu.pl/
http://en.san.edu.pl/
http://unice.fr/en
http://univ-cotedazur.fr/en#.XBdW9FUzaUl
http://univ-cotedazur.fr/en#.XBdW9FUzaUl
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Նկար 9. Համագործակցության պայմանագրերի (հուշագրերի) թվի դինամիկա 

 
Ակադեմիայի միջազգայնացմանը նպաստող միջոցառումներ 

Շարունակվել է Ակադեմիայի անդամակցությունը NISPAcee (Կենտրոնական և 
Արևելյան Եվրոպայի երկրների կառավարման դպրոցների և ինստիտուտների միություն), 
ENTO (Տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման մարմինների 
վերապատրաստում իրականացնող եվրոպական կազմակերպությունների միություն) և 
IASIA (Կառավարման դպրոցների և ինստիտուտների միջազգային ասոցիացիա) 
կազմակերպություններին: 
 

ԷՐԱԶՄՈՒՍ+  ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Գրադարանային ցանցի 
աջակցության ծառայություններ. գրադարանների արդիականացում Հայաստանում, 

Մոլդովայում և Բելառուսում` գրադարանների անձնակազմի զարգացման և 
գրադարանային ծառայությունների բարեփոխումների միջոցով» (LNSS) ծրագիր2 

 
  Ծրագրի համակարգողն Ակադեմիան է, կոնսորցիումում ընդգրկված են կրթական 
հաստատություններ Հայաստանից, Իռլանդիայից, Գերմանիայից, Ռումինիայից, 
Հունաստանից, Մոլդովայից և Բելառուսից: 

Այս ժամանակահատվածում LNSS ծրագրի մշտադիտարկումներ են իրականացվել 
Էրազմուս+ ծրագրի գրասենյակների կողմից. 2018թ. ապրիլի 5-ին՝ Հայաստանում 
(տեղի է ունեցել Ակադեմիայում՝ Ակադեմիայի և Գորիսի պետական համալսարանի 
                                                           
2 Ավելի մանրամասն տե՛ս  http://paara.am/lnss-cragir/:  

http://paara.am/lnss-cragir/
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ներկայացուցիչների մասնակցությամբ և Վ.Բրյուսովի անվան 
լեզվահասարակագիտական համալսարանում), 2018 թ. հունիսի 14-ին՝ Մոլդովայում 
(տեղի է ունեցել Մոլդովայի պետական կառավարման ակադեմիայում՝ մոլդովական 
գործընկեր բուհերի մասնակցությամբ): 

Գրադարանների ազգային իրազեկման օրեր են կազմակերպվել 2018 թ. ապրիլին 
Մոլդովայում (Քիշնև) և Բելառուսում (Բրեստ), իսկ հունիսին՝ Հայաստանում (Գորիս): 

LNSS ծրագրի ֆինանսական միջոցներով մի քանի մակարդակով կազմակերպվել է 
«Անգլերենը՝ որպես դասավանդման միջոց» դասընթացը:  

Ծրագրի շրջանակում ցայսօր երեք երկրների կոնսորցիումի անդամ ինը բուհում 
վերապատրաստվել են 1173 գրադարանավարներ, դասախոսներ, մագիստրանտներ և 
ասպիրանտներ: 

Ծրագրի շրջանակում կազմակերպվել են բազմաթիվ միջոցառումներ 
(դասախոսություններ, վարպետության դասեր, ամփոփիչ համաժողով և այլն): 

Կոնսորցիումի ինը գործընկեր բուհերի գրադարանների ղեկավարները 
համագործակցության և գործընկերության հուշագիր են ստորագրել, որով 
վերահաստատել են իրենց պատրաստակամությունը LNSS ծրագրի ընթացքում մշակված 
մոդուլների, գրադարանային ծառայությունների բարելավման, մասնագիտական 
կարողությունների կատարելագործման և այդ ոլորտում լավագույն փորձի փոխանակման 
գործում ինչպես կոնսորցիումի անդամ, այնպես էլ նրանից դուրս գործող բուհական և 
հանրային գրադարանների մասնագետների շրջանում: 

«ԹՄ աուդիտ» ՓԲԸ աուդիտորական կազմակերպությունն իրականացրել է 2015 թ. 
հոկտեմբերի 15-ից մինչև 2018 թ. հոկտեմբերի 14-ն ընկած ժամանակաշրջանի 
դրամաշնորհային ծրագրի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ և ներկայացրել 
դրական եզրակացություն: 

Պատրաստվել և Եվրամիության կրթական, աուդիովիզուալ և մշակութային 
գործադիր գործակալությանն (EACEA) է ներկայացվել Ծրագրի երեք տարվա ամփոփիչ 
հաշվետվությունը՝ պահանջվող լրացուցիչ փաստաթղթերի հետ միասին: 

 
 2018 թ. հունիսի 21-27-ը Տրանսիլվանիայի համալսարանի սոցիոլոգիայի և 
հաղորդակցության ֆակուլտետի դեկան Կ. Քոմանը և ասպիրանտ Ե. Գրայդիերու 
Քոմանը շարժունության ծրագրի շրջանակներում այցելել են Ակադեմիա:  
  

«Կայուն հարթակի ստեղծում Հայաստանում բաց մատչելի 
հրատարակությունների համար» ծրագրի հայտ է ներկայացվել Նորվեգիայի 
կառավարությանն առընթեր Նորվեգիայի կրթության միջազգային 
համագործակցության կենտրոն, որը հավանության է արժանացել դոնորի կողմից: Այն 
իրականացվում է Նորվեգիայի Բերգենի համալսարանի և Հայաստանի ամերիկյան 
համալսարանի հետ համատեղ, իսկ Բերգենի համալսարանը ծրագրի համակարգողն է:  
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Ծրագրի մեկնարկային հանդիպումը տեղի է ունեցել 2018 թ. ապրիլի 18-20-ը:  
 Աշխատանքներ են տարվել և ներկայացվել ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ 
իրականացվող նոր ծրագրերի՝ բարձրագույն կրթության կարողությունների զարգացման, 
Ժան Մոնե ծրագրի և կրեդիտների միջազգային շարժունության մասնակցության համար:  
 Նոր ծրագրերում համագործակցության առաջարկներ են ստացվել Մալթայից, 
Հորդանանից, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Վրաստանից, Մոլդովայից, Ավստրիայից, 
Գերմանիայից, Սլովենիայից: 

Երրորդ աստիճանի կրթության վերաբերյալ նոր ծրագրի նախագիծ է պատրաստվում 
Բերգենի համալսարանի հետ: Ծրագրի կոնսորցիումում կընդգրկվեն բուհեր 
Հայաստանից և Մոլդովայից: 
  
  ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

 
Պարբերաբար կատարվել է Ակադեմիայի պաշտոնական կայքի դինամիկ 

թարմացում երեք լեզվով: Կայքի տարեկան այցելությունների թիվն աճել է 42618–ով 
(44%-ով). նախորդ տարվա 96033-ի փոխարեն այս տարի եղել է 138651 այցելություն: 

 

 
 
Նկար 10. Ակադեմիայի պաշտոնական կայքի տարեկան այցելությունների թվի 

համեմատություն 
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Ընթացիկ աշխատանքներին զուգահեռ մեծ ջանքեր է ներդրվել հեռավար ուսուցման 
էլեկտրոնային համակարգերի անխափան աշխատանքն ապահովելու ուղղությամբ: 
Կատարվել է հեռավար ուսուցման Moodle հարթակի արդյունավետ և օպերատիվ 
կառավարման աշխատանքներ, ինչպես նաև տեսակոնֆերանսների (Webinar) 
կազմակերպման և ձայնագրման համար նախատեսված BigBlueButton սերվերային 
համակարգի սպասարկում: 

 
Բուհ-դասախոս-ուսանող-շրջանավարտ վիրտուալ կապն ապահովելու նպատակով 

Ակադեմիայում ներդրվել է Google G Suite համակարգը։ Աշխատակիցներին, 
դասախոսներին և ուսանողներին տրամադրվել է էլեկտրոնային հասցեներ՝ մեկ 
միասնական հաղորդակցման և կրթական համագարգից օգտվելու հնարավորությամբ: 

Կատարվել է Ակադեմիայի ամբողջ լոկալ ցանցի վերակառուցում, գրադարանում 13 
նոր համակարգիչների ծրագրային ապահովում և տեղադրում: Ապահովվել է բուհի ողջ 
տարածքից համացանցի և էլեկտրոնային ռեսուրսների հասանելիությունը WiFi 
ծածկույթի միջոցով: 

Կատարվել է էլեկտրոնային ուսուցման կառավարման Moodle հարթակի 
սպասարկում՝ որպես ուսումնական գործընթացի կազմակերպման օժանդակ միջոց: 
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Անհրաժեշտ տեխնիկական օժանդակություն է ցուցաբերվել Հեռավար ուսուցման 
կենտրոնին և հեռավար վերապատրաստումների կազմակերպմանը։ 

Ապահովվել է Ակադեմիայի պաշտոնական ներկայությունը YouTube-ում, Google+ -
ում, Twitter-ում (տեսանյութերի տեղակայում, տեղեկատվության տարածում): 

Անհրաժեշտ տեխնիկական օժանդակություն է ցուցաբերվել դասախոսներին և 
ուսանողներին` հեռավար հարթակի գործիքներից և մոդուլներից օգտվելու համար:  

Ապահովվել է աանվտանգության տեսախցիկների 24/7 ռեժիմով  գրանցումներ: 
 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ 
 
Ակադեմիայի գործունեության թափանցիկության ու հաշվետվողականության 

բարձրացումը, ինչպես նաև հասարակությանը տրամադրվող ծառայությունների և 
հանրությանը Ակադեմիայի գործունեության վերաբերյալ մատչելի և ընկալելի 
տեղեկատվությամբ ապահովելը Ակադեմիայի առաջնահերթ ուղղություններից են: 

Ակադեմիայի մասին տպագրվել են հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն տեղեկատվական 
նյութեր (բուկլետներ):        

Ակադեմիայի գործունեությունը և բոլոր միջոցառումները լուսաբանվում և 
տեղադրվում են Ակադեմիայի պաշտոնական կայքում` www.paara.am: 2018թ. հունվարից 
մինչև դեկտեմբեր կայքում տեղադրվել է շուրջ 100 տեղեկատվական նյութ, լրամշակվել 
են կայքի «Վարչական կազմ», «Կառուցվածք», «Կարիերայի կենտրոն», «Մեր 
նախաձեռնությունները», «Շրջանավարտների միություն», «Հեռավար մագիստրոսական 
կրթություն» բաժինները, միաժամանակ շարունակական աշխատանքներ են տարվել/ում 
այլ ենթաբաժինների տեղեկատվության թարմացման, լրամշակման ուղղությամբ: 

Ակադեմիային առնչվող բոլոր միջոցառումները, նորությունները, 
իրադարձությունները ներկայացվում են նաև սոցիալական հարթակներում` Facebook, 
Google+, Youtube: 

Facebook սոցիալական ցանցում Ակադեմիայի պաշտոնական էջն (ներկայացված է 
հետևյալ հղմամբ` https://www.facebook.com/paara.am/) ունի 11.700+ հետևորդ (օրեցօր այս 
թիվն աճում է):        

Ընդունելությանն ընդառաջ կազմվում են տարբեր, բազմաբովանդակ գովազդային 
բաններներ, հայտարարություններ, տեսահղումներ, կարճ PR հոլովակներ:  

Ակադեմիան մասնակցել է ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 
աջակցությամբ կազմակերպված «Կրթություն և կարիերա ԷՔՍՊՈ-2018» միջազգային 
մասնագիտացված ցուցահանդեսին՝ «Երևան Էքսպո» ցուցահանդեսային համալիրում:  

 
Շարունակվում է պահպանվել Ակադեմիայի կապը գործընկեր 

ռադիոընկերությունների հետ՝ Ավտոռադիո (89.7), Երևան FM (101.9), Իմ Ռադիո 
(103.8), Ռադիո Մարշալ (103.5): Սույն ռադիոկայաններով տարածվում են Ակադեմիայի 

https://www.youtube.com/c/paarahhpka
https://plus.google.com/u/0/+paarahhpka
https://twitter.com/HHPKA
http://www.paara.am/
https://www.facebook.com/paara.am/
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տարեկան՝ առկա և հեռակա ընդունելության քննությունների վերաբերյալ 
հայտարարությունները: Համապատասխան տեսահոլովակ է տարածվել նաև Դար 21 
հեռուստաընկերությամբ: Ակադեմիայի ռեկտորը մասնակցել է Ռադիո Սպուտնիկ 
Արմենիայի «ՌԱԿՈՒՐՍ» հաղորդաշարի «Ճիշտ պետական կառավարիչներ 
պատրաստելու մարտահրավերներն այսօր» թեմայով հաղորդմանը: 

 
Ստեղծվել է Ուսումնական մեդիա կենտրոնը: Կայացել է Կենտրոնի բացումը՝ 

«Արդյունավետ հաղորդակցման մշակույթ» ծրագրի մեկնարկով (ծրագրի ղեկավար՝ 
Արսինե Աղաջանյան):  

 
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԵՆՏՐՈՆ 

 
Ակադեմիան իր ռազմավարական խնդիրների լուծման ճանապարհին 

առանձնահատուկ կարևորություն է տալիս Ակադեմիայի բոլոր տարիների 
շրջանավարտների հետ համագործակցությանը, նրանց ներուժի ճիշտ կիրառմանը: 

Ամեն տարի Շրջանավարտների միության տվյալների բազան համալրվում է նոր 
շրջանավարտների էլեկտրոնային հասցեներով և ինքնակենսագրություններով: 
Ակադեմիայի պաշտոնակայն կայքի «Շրջանավարտների միություն» բաժինը 
պարբերաբար համալրվում է Ակադեմիայի անվանի շրջանավարտների մասին 
տեղեկատվությամբ: 

Համագործակցելով մի շարք մասնավոր ընկերությունների հետ՝ Կարիերայի 
կենտրոնը պարբերաբար ստանում է թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ նոր 
հայտարարություններ, որոնք տեղայնացվում են հատուկ Ակադեմիայի թիրախի համար և 
ուղարկվում մագիստրանտների և շրջանավարտների էլեկտրոնային հասցեներին: 

Կազմակերպվել են «Ուսուցում, պրակտիկա, աշխատանք» (23.05.2018), 
«Աշխատանքային իրավունք» (19.09.2018), «Գրագետ CV կազմելու և միջազգային 
ծրագրերին դիմելու գաղտնիքները» (13.11.2018) և այլ թրեյնինգներ: 

 
ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  

Կրթության որակի բարելավման նպատակով հետևողական աշխատանքներ են  
տարվում Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմի ձևավորման, 
աշխատավարձերի օպտիմալացման, ինչպես նաև լսարանային ժամերն արդյունավետ 
օգտագործելու և դասերն անխափան անցկացնելու ուղղությամբ: 

Կրթական ծրագրերն իրականացնելիս, դասավանդման բարձր որակն ապահովելու 
նպատակով, համատեղությամբ և ժամավճարային հիմունքներով Ակադեմիայում 
աշխատում են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, գիտությունների դոկտորներ 
(18 դոկտոր), գիտությունների թեկնածուներ (85 գիտությունների թեկնածու), 
կրթության և տնտեսության տարբեր ոլորտների առաջատար մասնագետներ: 
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Աշխատողի շարունակական մասնագիտական զարգացումը դիտարկվում է 
որպես աշխատողի լրացուցիչ կրթության բաղադրիչ` նրա մասնագիտական 
կոմպետենցիաների շարունակական զարգացմամբ, ինչպես նաև Ակադեմիայում 
կրթության որակի կառավարման համակարգի կարևորագույն կառուցամաս: 

 
 Իրականացվել է Ակադեմիայի աշխատողների վերապատրաստման կարիքների 
գնահատում՝ անգլերենի, ռուսերենի, համակարգչային գիտելիքների և կարողությունների 
ստուգում՝ թեստավորման միջոցով: 

2018 թվականին Ակադեմիայի 38 աշխատող մասնակցել է տարբեր 
վերապատրաստումների և թրեյնինգների (թեմաներ՝ Գնումների գործընթացի 
կազմակերպում, Հաշվապահական դասընթաց, Մարդկային ռեսուրսների կառավարում, 
LNSS Project՝ Master Class Training, English as a Medium of Instruction Training, 
«Ստեղծարար կառավարում» գործնական դասընթաց3,  Ալինա Օրդյանի մուլտիմեդիոն 
լրագրության դպրոցի դասընթացներ): 

 

 

Նկար 11. Վերապատրաստում անցած աշխատողների թիվը  
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով Ակադեմիայի 

աշխատողների աշխատանքային գրքույկները ներկայացվել են ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական 
ծառայություն՝ աշխատանքային գրքույկներում առկա տեղեկությունը պետական 
կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարանում ներառելու նպատակով: 
                                                           
3 Թրեյնինգի կազմակերպումը մի քանի նպատակ ուներ. նախ՝ զարգացնել կրեատիվության 
չափորոշիչները՝ արագությունը, ճկունությունը և յուրօրինակությունը, մշակվածությունը, անսպասելի 
զուգորդություններ որոնելու կարողությունը, ապա՝ զարգացնել կյանքի խնդիրները լուծելիս 
կրեատիվությունը կիրառելու, անձնային և մասնագիտական նպատակների ձեռքբերման հմտությունները, 
ինչպես նաև ձևավորել խմբային ստեղծագործական աշխատանքի հմտություններ: 



33 
 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Կիրառվել է էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ: 
Համակարգի հիմնական խնդիրներն են՝ Ակադեմիայում փաստաթղթերի հոսքի 

արդյունավետ կառավարում, փաստաթղթերի կենտրոնացված պահպանում, միասնական 
ձևի ապահովում, մի քանի ստորաբաժանումների միաժամանակյա աշխատանքի 
ապահովում և փաստաթղթերի կորստի բացառում:    

Ակադեմիայի գործառույթներին առնչվող բոլոր գրությունների, դիմումների, 
իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ սահմանված ժամկետներում ներկայացվել 
են պատասխաններ, առաջարկություններ և դիտողություններ: 

• Դիմումներ – 1003  
• Մտից պաշտոնական գրություններ – 526  
• Մտից ոչ պաշտոնական գրություններ – 70 
• Ելից պաշտոնական գրություններ – 352 
• Անձնակազմի կառավարման և ընդհանուր բաժնի կողմից տրված 

տեղեկանքներ և գրություններ – 84  
• Փոստային առաքումներ – 339  
• Թեկնածուական ատենախոսության կարծիքներ – 19 

Կատարվել է Ակադեմիայի գործունեության ընթացքում ստեղծված փաստաթղթերի 
դասակարգում, հաշվառում և արխիվացում: 

 
ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ակադեմիայում ակտիվ գործունեություն է ծավալում նաև արհեստակցական 
միությունը: 2018 թ. հաստատվել է Ակադեմիայի արհեստակցական կազմակերպության 
ղեկավար մարմնի՝ Արհկոմիտեի նոր կազմը: 

Իրականացվել են աշխատողների աջակցության սոցիալական, մշակութային, 
առողջապահական ծրագրեր:  
 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

Վերանորոգման  և  վերակառուցման  աշխատանք  է իրականացվել Ակադեմիայի 
2-րդ մասնաշենքում (աշխատասենյակի կապիտալ վերակառուցում, նոր սանհանգույցի 
կառուցում, ուսումնական մեդիա կենտրոնի ստեղծում, 2-րդ մասնաշենքի մուտքի 
ասֆալտապատում): 

Բարեկարգվել ու  կանաչապատվել է բակը (սիզամարգի ձևավորում, 
ցուցապաստառների, ստացիոնար աղբամանների տեղադրում և այլն): Իրականացվել է 
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նոր կանաչապատ տարածքի ոռոգման համակարգի մոնտաժում և ջրի պահեստային 
տարաների տեղադրում: 

Ակադեմիայի կանաչապատ տարածքը ցանկապատվել է մետաղյա 
կոնստրուկցիայով: 

Ակադեմիայի արտաքին մուտքի մոտ արգելափակոց է տեղադրվել, կատարվել են 
կաթսայատան պրոֆիլակտիկ աշխատանքներ և որոշ հանգույցների վերանորոգում: 

Ակադեմիայի բոլոր լսարանները կահավորվել են ժամանակակից 
գրատախտակներով, իսկ լսարանների ավելի քան 60%-ում տեղադրվել են 
պրոյեկտորներ: 
 «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ի 
կարիքների համար, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, կազմակերպվել են 
գրասենյակային ապրանքների և գրենական պիտույքների, տնտեսական ապրանքների 
ձեռքբերման մրցույթների անցկացման գործընթացներ: 
 Անցկացվել է 2018 թվականի տարեկան գույքագրում: 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ակադեմիայի համախմբված բյուջեն 2018 թվականի համար նախատեսված էր 475 
միլիոն 480,3 հազար դրամ, սակայն փաստացի մուտքը կազմել է  450 միլիոն 314,9 
հազար դրամ:  Մուտքերի 34.4%-ը ձևավորվել է ՀՀ պետական բյուջեից հատկացված  
միջոցներից, իսկ 65.6%-ը կազմում են արտաբյուջետային միջոցները: 

 

 
Նկար 12. Ակադեմիայի 2018 թվականի բյուջետային և արտաբյուջետային միջոցները 



35 
 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
2018 թվականի բյուջեի կատարողական (համախմբված) 

(հազ. դրամ) 

Հ/Հ ՑՈՒՑԱՆԻՇ 
Հաստատված 

բյուջե 
Փաստացի 

մուտքեր/ծախսեր 
Կատարողական 

(տոկոս) 

  Մնացորդը առ 01.01.2018թ 76,460.7 76,460.7   

 ՄՈՒՏՔԵՐ, այդ թվում՝    

1. 
ՀՀ պետական բյուջեից 
հատկացված միջոցներ 155,080.3  155,079.8  99.9 

2. 
Ակադեմիայի արտաբյուջետային  
միջոցներ (ներառյալ տարեսկզբի 
մնացորդը)  320,400.0  295,235.1  92.1 

 
ԸՆԴԱՄԵՆԸ  ՄՈՒՏՔ 551,941.0 526,775,6 

 
  ԾԱԽՍԵՐ,  այդ թվում՝                                                                                                                                                                      

1. 
Աշխատողների աշխատավարձեր, 
հավելավճարներ 392,919.7      356,968.1  90.8 

2. Էներգետիկ ծառայություններ          7,811.0          7,311.0  93.7 
3. Կոմունալ ծառայություններ          1,500.0          1000.0  66.7 
4. Կապի ծառայություններ          4,500.0        2,500.0  55.5 
5. Գործուղումներ        15,000.0        10,999.7  73.3 

6. 
Տեղեկատվական  
ծառայություններ/գովազդ          8,060.0          6,537.4  81.1 

7. Ներկայացուցչական ծախսեր          4,000.0          760.0  19.0 

8. 
Ընդհանուր բնույթի այլ 
ծառայություններ        14,886.3          14,682.6  98.6 

9. 
Շենքերի և կառույցների ընթացիկ 
վերանորոգում          5,000.0   1,804.5        36.1 

10. 
Մեքենաների և սարքավորումների 
ընթացիկ վերանորոգում           1,800.0             312.7  17.4 

11. 
Գրասենյակային  և տնտեսական 
նյութեր         6,800.0          4,491.7  66.0 

12. 
Վերապատրաստման և ուսուցման 
նյութեր (դիպլոմներ, վկայականներ, 
տեղեկանքներ և այլն)             900.0             619.1  68.8 

13. Տրանսպորտային նյութեր          4,200.0           3,005.0  71.5 
14. Կրթաթոշակ        44,564.0         44,563.5  100.0 
15. Այլ նպաստներ բյուջեից           2,000.0            2,000.0  100.0 
16. Հարկեր ՀՀ պետբյուջե         18,000.0          16,244.2  90.2 

17. 
Վարչական սարքավորումների 
ձեռքբերում        20,000.0          14,456.9  72.3 

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍ 551,941.0 488,256.4   
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Ակադեմիայի բյուջետային միջոցների մուտքեր և ծախսեր 
 
Ակադեմիան հետբուհական մասնագիտական կրթությունն իրականացնում է երկու 

ծրագրով՝ «Հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում» 
և «Հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ»: 

«Հետբուհական մասնագիտական կրթության գծով նպաստների տրամադրում»  
ծրագրով 2018 թվականի պետական բյուջեով հատկացվել է 114  միլիոն 216.3  հազար 
դրամ:  

Ակադեմիայում առկա ուսուցման ձևով պետական պատվերի հիմունքով ուսուցումը 
երկու տարի է, մագիստրանտների թիվը՝ 82, կրթաթոշակի մեկ ամսվա չափը՝ 48 600  
ՀՀ դրամ: 

«Հետբուհական մասնագիտական կրթություն ստացող ուսանողների կրթաթոշակ» 
ծրագրով 2018 թվականին հատկացվել է 40 միլիոն 863.5 հազար դրամ: 

 

 
Նկար 13. Ակադեմիայի 2018 թվականի  բյուջետային միջոցների ծախսեր 
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ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՈւՏՔԵՐ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐ 
                                    

Բացի պետական պատվերով իրականացվող գործառույթներից, Ակադեմիան 
իրականացնում է նաև այլ գործառույթներ, որոնցից ստացված դրամական միջոցներից 
ձևավորվում են Ակադեմիայի արտաբյուջետային միջոցները, որոնք հետագայում 
նույնպես ուղղվում են Ակադեմիայի զարգացման համար բարենպաստ պայմանների 
ապահովմանը և իրականացմանը:  

 
ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՈւՏՔԵՐ 

 
Ակադեմիայի արտաբյուջետային միջոցները ձևավորվում են առկա, հեռակա և 

հեռավար ուսուցման վարձավճարներից, արտաքին և ներքին պաշտոնական 
դրամաշնորհներից, իրականացված վերապատրաստումներից և այլն: 

 
1. Ակադեմիայի 2018թ. առկա, հեռակա և հեռավար ուսուցմամբ մուտքերը 

կազմել են՝  
208 միլիոն 043.8 հազար դրամ:  
 

2. Ասպիրանտական (32 ասպիրանտ), հայցորդական (34 հայցորդ), 
դոկտորանտական (1 դոկ.) ուսուցումներից մուտքերը կազմել են՝  

   18 միլիոն 065.7 հազար դրամ:   
 

3. Քաղաքացիական ծառայողների և այլ (ՀՀ ՔԾԽ, ՀՀ ՊՆ, ՀՀ ԱԺ, թեմատիկ) 
վերապատրաստումներից մուտքերը կազմել են՝  

9 միլիոն 516.4 հազար դրամ:  
 
4. «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի հրատարակումից (հրատարակվել է 

շաբաթաթերթի 20 համար, յուրաքանչյուրը 3 000 տպաքանակով) մուտքերը կազմել 
են՝  

8 միլիոն 171.4 հազար դրամ:  
 

5.  ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի կողմից տրամադրված (Գիտական և 
գիտատեխնիկական գործունեության բազային ֆինանսավորման ենթակառուցվածքի 
պահպանման և զարգացման ծրագրեր, ինչպես նաև գիտական և գիտատեխնիկական 
գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման երաշխավորված 
գիտական թեմաներ. 

• «Հումանիտար հետազոտությունների կենտրոն» ծրագիր («Կառավարչական 
գործունեության հոգեբանության գ/հ լաբորատորիա, «Տարածաշրջանային 
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հետազոտությունների կենտրոն», «Գիտության կառավարման հետազոտական 
կենտրոն») 
• 18T-5E130 «Խորհրդարանական կառավարման ձևի արդի հիմնախնդիրները» 

գիտական թեմա  
• 18T-5I336 «ԵՄ-ի հետ և ԵԱՏՄ-ում: Նոր մարտահրավերներ և 

հնարավորություններ Հայաստանի համար» գիտական թեմա 
• 18T-5E130 «Խորհրդարանական կառավարման ձևի արդի հիմնախնդիրները» 

գիտական թեմա  
• «Ծառայողական գործունեություն իրականացնող մասնագետների անձի 

չափորոշիչային ուղղվածությունը» գիտական թեմա 
 
Վերոնշյալ ծրագրերից մուտքերը կազմել են 45 միլիոն 961.5 հազար դրամ:  
 

6. Ակադեմիան իրականացնում է նաև արտաքին դրամաշնորհներ 
• Էրազմուս+ «Գրադարանային ցանցի աջակցության ծառայություններ. գրադարանի 

արդիականացում Հայաստանում, Մոլդովայում և Բելառուսում՝ գրադարանների 
անձնակազմի զարգացման և գրադարանային ծառայությունների 
բարեփոխումների միջոցով» ծրագիր 

• VERITAS «Զալցբուրգի սկզբունքների հիման վրա կրթական 3-րդ մակարդակի 
կառուցվածքային զարգացում» ծրագիր 

• «Կայուն հարթակի ստեղծում Հայաստանում բաց մատչելի հրատարակությունների 
համար» ծրագիր, իրականացվում է Նորվեգիայի Բերգենի համալսարանի և 
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հետ համատեղ 
         Այս ծրագրերից մուտքերը կազմել են 1 միլիոն 182.1 հազար դրամ: 

 
7. Այլ մուտքերը (ընդունելության գումար, դիպլոմ, բանկի տոկոսներ) կազմել են                 

4 միլիոն 294.3 հազար դրամ: 
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ՄՈՒՏՔԵՐ 
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ  

ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

 
 

Առկա, հեռակա և հեռավար ուսուցմամբ  
վարձավճարներ 

 Այլ մուտքեր 
(ընդունել., դիպլոմ, 
բանկի տոկոսներ ) 

Ներքին պաշտոնական 
դրամաշնորհներ (ԳԿԿ, ՏՀԿ, 
հոգ.լաբորատ., գիտական 

թեմաներ) 

Արտաքին 
պաշտոնական 

դրամաշնորհներ                      
   

 

Ասպիրանտական, 
հայցորդական, 

դոկտորանտական 
ուսուցում 

«Հանրային 
ծառայություն»  
շաբաթաթերթ 

 
Վերապատրաստում 
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ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ 
 

Աշխատավարձ՝ 262 միլիոն 048.4 հազար դրամ (այդ թվում՝ ե/հ, սոցվճար և 
դրոշմանիշային վճար): 

Աշխատավարձի ֆոնդը ներառում է Ակադեմիայի հաստիքային աշխատողների 
աշխատավարձը, հավելավճարը, պարգևատրումը, ժամավճարային հիմունքներով 
աշխատող  դասախոսների  դասախոսությունների, գործնական աշխատանքների, 
մագիստրոսական թեզերի ղեկավարման և գրախոսությունների համար տրվող 
ժամավճարները, հայցորդների, ասպիրանտների ղեկավարներին, քննական 
հանձնաժողովների անդամներին տրվող վճարները, թերթի աշխատակիցների 
աշխատավարձը, վերապատրաստում  անցկացնող  դասախոսների ժամավճարները, 
որոշակի ժամկետով աշխատակիցների աշխատավարձը և այլն: 

Գործուղումներ՝ 10 միլիոն 999.7 հազար դրամ:  
Գործուղումներն իրականացվում են միջազգային նմանատիպ 

կազմակերպություններում գիտաժողովներին և սեմինարներին մասնակցության, 
արտասահմանյան գործընկերների հետ հանդիպման, հետագա արդյունավետ 
համագործակցության հնարավորությունների քննարկման, ինչպես նաև միջազգային 
կազմակերպությունների կրթական գործընթացների առաջավոր փորձի ուսումնասիրման 
նպատակով: 

Գրասենյակային, վերապատրաստման և տնտեսական նյութեր՝ 4 միլիոն 810.8 
հազար դրամ:  

Տրանսպորտային նյութեր՝ 1 միլիոն 804.8 հազար դրամ: 
Ակադեմիայի տրանսպորտային միջոցների վերանորոգում  և պահպանում:  
 
Տեղեկատվական ծառայություններ՝ 6 միլիոն 537.4 հազար դրամ:            
Ակադեմիայի մասին տեղեկատվական հոլովակների  պատրաստում և հեռարձակում: 

Ակադեմիայի «Հանրային ծառայություն» շաբաթաթերթի, «Հանրային կառավարում»  
գիտական հանդեսի հրատարակման ծախսեր, մեթոդական ուղեցույցի, ուսումնական 
ձեռնարկի տպագրություն: 
 
Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ՝ 7 միլիոն 697.0 հազար դրամ: 
Ներկայացուցչական ծախսեր՝                    760.0 հազար դրամ: 
 
Շենքերի ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծախսեր՝  1 միլիոն 804.5 հազար 
դրամ: 
 
Սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծախսեր՝  312.7  հազար 
դրամ: 
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Ասպիրանտական կրթաթոշակ՝   3 միլիոն 700.0 հազար դրամ: 
Վճարվել է պետական պատվերով սովորող 11 ասպիրանտի կրթաթոշակ: 
 
Այլ նպաստներ բյուջեից՝ 2 միլիոն դրամ: 
 
Գումարը տրամադրվել է ասպիրանտների համար TOEFL iBT նախապատրաստական 
դասընթացների մասնակցության և թեստի, «Համակարգչից օգտվելու հմտություններ» 
առարկայի դասընթացների կազմակերպման նպատակով: 
 
Հարկեր՝ 16 միլիոն 244.2 հազար դրամ: 
ՀՀ պետական բյուջե վճարվել են վերապատրաստման  ծառայությունների, թերթում 
տպագրված հայտարարությունների, ընդունելության քննությունների մասնակցության 
վճարների, տարածքի վարձավճարների ԱԱՀ-ի, ինչպես նաև շահութահարկի և 
գույքահարկի  գումարները: 
 
Վարչական սարքավորումներ՝  14 միլիոն  456.9  հազար դրամ: 

 
Մագիստրանտների ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցում՝ 12 միլիոն 462.5 
հազար դրամ:  
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2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ  
ԾԱԽՍԵՐ 

 

 
 

Աշխատավարձ, այդ թվում՝ 
եկամտային հարկ    
սոցիալական վճար 

Կրթաթոշակ 

Գրասենյակային  և 
տնտեսական 
ապրանքներ 

Ներկայացուցչական 
ծախսեր 

Ընդհանուր բնույթի այլ 
ծառայություններ 

Վերապատրաստման  
նյութեր 

Գործուղումներ 

Տրանսպորտային 
նյութեր 

Հարկեր ՀՀ պետական 
բյուջե 

Այլ նպաստներ բյուջեից 
(ասպիրանտների ուսուցման 

համար) 
Վարչական 

սարքավորումներ 

Տեղեկատվական 
ծառայություններ 

Սարքավորումների ընթացիկ 
վերանորոգման ծախսեր 

Շենքերի ընթացիկ 
նորոգման ծախսեր 
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Նկար 14. Ակադեմիայի զարգացմանն ուղղված միջոցներ 
 

Ակադեմիայի դրամական միջոցների մնացորդը 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի  
դրությամբ կազմել է  38 միլիոն 519,2 հազար դրամ:   

 
 

ՌԵԿՏՈՐ`                                             Ա. ԼՈՔՅԱՆ 
 
 
 
10.01.2019 թ. 
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