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ՍԱՐԳՍՅԱՆ ԼԻԼԻԹ ՆՈՐԱՅՐԻ  
Ներդրումների ներգրավման և արտահանման ընդլայնման հեռանկարները հայաստանի 
հանրապետությունում   
 
Գրքում ներկայացվել են ներդրումների ներգրավման և արտահանման ընդլայնման հնարավոր հեռանկարները ՀՀ-
ում: Միջազգային փորձի և տեսագործնական հարցերի քննարկմամբ ներկայացվել է դրանց ազդեցությունը 
տնտեսության զարգացման վրա, ինչպես նաև առաջարկվել են բարելավման ուղիներ՝ ՀՀ տնտեսության կայուն 
տնտեսական աճի ապահովման տեսանկյունից: 
 
«Տնտեսական հրաշքները». գործարկման ուղիները հայաստանում: (սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի 
խնդիրները հայաստանի հանրապետությունում - հատոր 1):  
 
Գիտաժողովի նյութերն իրենց մեջ ներառում են 20-֊րդ դարում «տնտեսական հրաշքներ» իրականացրած եվրոպական, 
ասիական ու խաղաղօվկիանոսյան և այլ տարածաշրջանների ավելի քան երկու տասնյակ պետությունների 
առաջավոր փորձը, որն ընթերցողին հնարավորություն կտա առանց տարբեր աղբյուրների (էլեկտրոնային կամ 
տպագիր) դիմելու տեղեկություն ստանալու վերջին 70 տարիներին տարբեր երկրներում իրականացված, 
տնտեսական կյանքի վրա էական ազդեցություն թողած արմատական բարեփոխումների պատճառների, ընթացքի ու 
արդյունքների մասին, գրանցում կիրառված հիմնուղիներն ու գործիքակազմերն օգտակար և ուսանելի կարող են լինել 
նաև Հայաստանի գործադիր և օրենսդիր իշխանություններին իրենց ծանր, ստեղծագործ, հեղափոխական 
փոփոխությունների միտված գործունեության մեջ: Գիրքը օգտակար և ուսանելի կարող է լինել նաև բուհերի 
դասախոսների, գիտական աշխատողների, պետական կառավարման մարմինների աշխատակիցների, հայցորդների, 
ասպիրանտների ու ընթերցողների լայն շրջանակների համար:  
 
ՍԱՐԳՍՅԱՆ Լ.   
Հայաստանի ներդրումները, մարտահրավերներ եվ հնարավորություններ  
 
Գրքում փաստաթղթային և ցուցանիշային վերլուծության միջոցով բացահայտվել են ՀՀ-ում ներդրումային միջավայրի 
հիմնական աոավելություններն ու թերությունները: Ներդրողների շրջանում իրականացված սոցիոլոգիական 
հարցման միջոցով բացահայավել են ՀՀ-ում ներդրողների ունեցած հիմնական խնդիրները: Տնտեսաչափական 
մեթոդների կիրառմամբ գնահատվել է ներդրումների ազդեցությունը 22 տնտեսության զարգացման վրա, 
բացահայտվել են ՀՀ տնտեսության այն ոլորտները, որոնք կարող են հեռանկարային համարվել ՕՈԻՆ ներգրավման 
տեսանկյունից, ինչպես նան մշակվել է ներդրումային միջավայրի բարելավմանն ուղղված ռազմավարության 
նախագիծ: Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի տրամադրած ֆինանսավորմամբ 
19YR-5B009 ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում: 
 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԼԻՊԱՐԻՏԻ  
Տնտեսական հրաշքները» և «տնտեսական նորոգությունները» աշխարհում, գործարկման ուղիները 
Հայաստանում  
  
Մենագրությունը ներկայացնում է ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ 
Մ.Քոթանյաևի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտի տնօրեն Վլադիմիր Հարությունյանի 2020-2021թթ.  գիտական 
գործունեության համաոոտ արդյունքները, որոնք, մասնավորապես վերաբերում են 20-րդ դարում «տնտեսական 
հրաշքներ» և «տնտեսական նորոգություններ» իրականացրած աշխարհի չորս տասնյակ պետությունների 
տնտեսվարմաև առաջավոր փորձին, որն ընթերցողներին հնարավորություն կտա առանց տարբեր աղբյուրների 
(էլեկտրոնային կամ տպագիր) դիմելու տեղեկություններ ստանալ վերջին 70 տարիներին տարբեր երկրներում 
իրականացված, տնտեսական կյանքի վրա էական ազդեցություն թողած արմատական բարեփոխումների 
պատճառների, ընթացքի ու արդյունքների մասին: Գրանցում կիրառված հիմևուղիներն ու գործիքակազմերը, ինչպես 
նաև արված կիրառական աոաջարկություններն ու հոդվածների գիտական նորույթներն օգտակար և ուսանելի կարող 
են լինել նաև Հայաստանի գործադիր և օրենսդիր իշխանությունների համար իրենց ծանր, ստեղծագործ, 
հեղափոխական փոփոխություններին միտված գործունեության մեջ: Մենագրությունն օգտակար և ուսանելի կարող է 
լինել նաև բուհերի դասախոսների, ուսանողների, գիտական աշխատողների, պետական կառավարման մարմինների 
աշխատակիցների ու ընթերցող լայն շրջանակների համար: 
 
 
 



ՀԱԿՈԲՅԱՆ ԵՎԳԵՆՅԱ ԱՐՏԱՇԵՍԻ  
Հարկեր/հնա ցուցանիշի շարունակական աճի ապահովման հիմնախնդիրները հայաստանի 
հանրապետությունում (վերափոխման ընթացքի ուրվագիծ)  
 
Գրքում ներկայացված են ՀՀ հարկային համակարգն ու առանձնահատկությունները, հարկային համակարգում 
կատարված փոփոխությունները, ստացված արդյունքները: Գրքում առաջադրված հիմնահարցերը և դրանց լուծմանն 
ուղղված աոաջարկությունները կարող են օգտակար լինել ինչպես ոլորտի ուսումնասիրությամբ զբաղվող անձանց, 
այնպես էլ ասպիրանտների և մասնագիտական բուհերի ուսանողների ու ընթերցող լայն շրջանների համար: 
 
Հայաստան-Չինաստան տնտեսական համագործակցության հեռանկարները «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» 
նախագծի շրջանակներում  
 
Հետազոտությունը նվիրված է Հայաստանի և Չինաստանի տնտեսական համագործակցության հիմնախնդիրներին, 
ինչպես նաև «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախագծի նշանակությանը Հայաստանի և Հարավային Կովկասի երկրների 
համար: Քննարկվել է ԵԱՏՄ-Չինաաոան տնտեսական համագործակցության շարժընթացը, վերլուծվել են հայ-
չինական առևտրատնտեսական հարաբերությունները՝ ներդրումների, արտահանման, ներմուծման, զբոսաշրջության, 
մարդասիրական օգնության և այլ տեսանկյուններից, ինչպես նաև «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» նախաձեռնությանը 
Հայաստանի մասնակցության նախադրյալներն ու աոկա խնդիրները: Ոաումնասիրության արդյունքում բացահայտվել 
են Հայաստանի՝ նախագծին մասնակցության հիմնական ռիսկերը, խոչընդոտներն ու հնարավորությունները, մշակվել 
որոշակի աոաջարկներ, որոնք կարող են օգտակար լինել այդ ոլորտի քաղաքականություն մշակողների և որոշում 
ընդունողների համար: 
 
ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ Մ. Գ.  
Վարկավորման դերը ՀՀ ագրարային ոլորտի զարգացման գործում և դրա բարելավման ուղիները  
 
Գիրքը նվիրված է ՀՀ ագրարային ոլորտի վարկավորման հիմնախևդիրներին: Վարկավորմաև միջազգային փորձի 
քննարկմամբ ներկայացվել են ագրարային ոլորտի զարգացման և վարկավորման փոխադարձ կապի վերլուծությունը, 
ներկայացվել են պետության աջակցության և վարկավորման ծրագրերի արդյունավետությունը, լիգինգի 
առանձնահատկությունները, վարկային ռիսկի կառավարումը ապահովագրության միջոցով, և առաջարկվել են 
վարկավորման բարելավման ուղիներ ՀՀ ագրարային ոլորտի զարգացման գործում: Գիրքը կարող է օգտակար լինել 
ագրարային ոլորտում վարկավորում իրականացնող կառույցների, ագրարային ոլորտի մասնագետների, 
գյուղատնտեսության ոլորտի հետ առնչվող անձանց, ասպիրանտների, մագիստրանտների ն ուսանողների համար: 
 
ՊԻՊՈՅԱՆ Դ. Ա.  
Վտանգի վերլուծության և հսկման կրիտիկական կետեր համակարգի ներդրումը երշիկային մթերքի 
արտադրությունում / Մեթոդական ձեռնարկ  
 
Մեթոդական ձեռնարկը հրատարակվել է ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգանոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի գիտական 
խորհրդի որոշմամբ: Մեթոդական ձեռնարկում ամփոփված են երշիկային մթերքի արտադրությունում ՎՎՀԿԿ 
համակարգի ներդրման հիմնական քայլերը: Մեթոդական ձեռնարկի կիրառման արդյունավետության ապահովման 
նպատակով ներկայացված են նաև օրինակելի ձևանմուշներ: Ձեռնարկը նախատեսված է համապատասխան 
մասնագետ գիտնականների, փորձագետների, հետազոտողների, պետական պատկան մարմինների 
աշխատակիցների, դասախոսների և ուսանողների համար:  
 
ՊԱՊԻԿՅԱՆ ՍՏԵՓԱՆ ՌԱՖԻԿԻ 
Նորվեգիայի տնտեսության հետագիծը (առաջարկություններ Հայաստանի համար)  
Գրքում ներկայացվում է Նորվեգիայի տնտեսության զարգացման միտումները: Նորվեգիայի տնտեսության 
բազմակողմանի ուսումնասիրության արդյունքում կատարվել են անհրաժեշտ վերլուծություններ, որոնք 
հնարավորություն կտան Հայաստանի տնտեսության համար կատարել առաջարկություններ: Գիրքը նախատեսվում է 
ոչ միայն գիտնականների, ուսանողների, այլ նաև տվյալ բնագավառի մասնագետների համար: 
 
ՊԱՊԻԿՅԱՆ ՍՏԵՓԱՆ ՌԱՖԻԿԻ   
Ինքնահոս ջրամատակարարման համակարգերի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման ուղիները  
 
Գրքույկում ներկայացված է ՀՀ Շիրակի մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական տարածքի «Մանթաշի ջրամբար 
Արթիկ քաղաքի մաքրման կայան» ջրատարի վրա փոքր հիդրոէլեկտրակայան կառուցելու 
նպատակահարմարությունը: Մանրակրկիտ կատարված են տնտեսագիտական հաշվարկներ, որոնք վկայում են 



առաջարկի տնտեսական արդյունավետությունը և առավելությունները, ինչպես նաև շահագործման 
նպատակահարմարությունը ՀՀ-ում:Միջազգային հարուստ փորձը վկայում է, որ կարող ենք  արդյունավետ 
օգտագործել խմելու ջրագծերի վրա կառուցված ՀԷԿ-երի էներգիան: 
 
ՊԱՊԻԿՅԱՆ ՍՏԵՓԱՆ ՌԱՖԻԿԻ   
Հայաստանի և Արցախի ջրաղացները  
 
Գրքում ներկայացվում է Հայաստանի և Արցախի ջրաղացների պատմությունը սկզբնավորումից  մինչև մեր 
օրեր:Բերված են հարուստ տեղեկատվական տվյալներ և վերլուծություններ կապված Հայաստանի և Արցախի 
ջրաղացների զարգացման հետ:Գրքում տեղ է գտել նաև աշխարհի ջրաղացների վերաբերյալ 
տեղեկատվություն:Գիրքը նախատեսվում է ոչ միայն գիտնականների, ուսանողների, այլ նաև տվյալ բնագավառի 
մասնագետների համար։ 
 
ՍՏԵՓԱՆ ՊԱՊԻԿՅԱՆ - 65: ԿՅԱՆՔԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
Գրքույկում ներկայացվում է էներգետիկայի բնագավառի անվանի գիտնական, բազմաթիվ ակադեմիաների իսկական 
անդամ, բանաստեղծ, գրող,հրապարակախոս,հասարակական ակտիվ գործիչ Ստեփան Պապիկյանի 
աշխատանքային գործունեության հետ կապված բազմաթիվ նյութեր: Բերված են տեղեկատվական տվյալներ, 
նկարներ, ասույթներ և այլն: Նախատեսվում է ոչ միայն գիտնականների, ուսանողների, այլ նաև բնագավառով 
զբաղվողների համար:   
 
ՊԱՊԻԿՅԱՆ ՍՏԵՓԱՆ ՌԱՖԻԿԻ   
Ջրածնային էներգետիկայի զարգացման հեռանկարները  
 
Մանրակրկիտ շարադրված է ջրածնային էներգետիկայի զարգացման առավելությունները, ինչպես նաև 
շահագործման նպատակահարմարությունը ՀՀ-ում: Միջազգային հարուստ փորձը վկայում է, որ կարող ենք 
արդյունավետ օգտագործել ջրածնային էներգիան: Առաջարկվում է ՀՀ-ում ստեղծել համապատասխան 
լաբորատորիաներ, մշակել մինչև 2040թ. զարգացման ռազմավարություն, ինչպես նաև բուհերում «Ջրածնային 
էներգետիկա» առարկա: Այս դեպքում կարող ենք տնտեսել վառելիքի որոշակի քանակություն: Տրվում է նաև 
աշխարհի էներգետիկայի զարգացման հեռանկարները: Նախատեսվում է ոչ միայն գիտնականների, ուսանողների, այլ 
նաև բնագավառով զբաղվողների համար: 
 
ՍԱՐԻՆՅԱՆ Ռ. Ն.  
Ուրվագիծ արդի հայ տնտեսագիտական մտքի պատմություն  
 Գիրք 1, 2014. - 352 էջ. - ISBN 978-5-8080-1111-3: 1500 դր. 
 Գիրք 2, 2014. - 320 էջ. - ISBN 978-5-8080-1122-9: 1300 դր. 
 Գիրք 3, 2019. - 240 էջ. - ISBN 978-9939-9214-1-9: 1040 դր. 
 Գիրք 4, 2021. - 262 էջ. - ISBN 978-9939-9260-2-5: 1150 դր. 
 
Սույն մենագրությունում վերլուծվող նյութի ընտրությունը որոշակի պատկերացում է տալիս նորագույն շրջանի հայ 
տնտեսագիտական մտքի՝ այդ անհետազոտ ոլորտի դիտակետերի, նոր որոնումների, սահմանազատումների ու 
շարժման ընթացքի վերաբերյալ: Այն բաղկացած է (4 գրքից): 
 
ՄԱՆՈՒՉԱՐՅԱՆ ՄԵՐԻ ԳԱԳԻԿԻ  
Թվային տնտեսություն  
 
Մենագրությունում  համակողմանի գնահատմամբ ներկայացվել են ագրարային ոլորտում թվային տնտեսության 
զարգացման առանցքային հիմնախնդիրները, գնահատվել է ոլորտի նորարարական ներուժը, տեղեկատվական 
տեխնալոգիաների զարգացումը, թվային տնտեսության ազդեցությունը աշխատաշուկայի վերափոխման վրա, ինչպես 
նաև նոր սերնդի թվային տեխնոլոգիաների մի շարք առավելություններ, որոնք հնարավորություն կստեղծեն 
բարձրացնել ագրոպարենային համակարգի ներդրումների արդյունավետությունը: Մենագրությունը կարող է 
օգտակար լինել ոլորտի մասնագետների, հետազոտողների, ոլորտի զարգացման պետական պատասխանատուների, 
ագրարային ոլորտով և թվային տնտեսությամբ հետաքրքրվող անձանց, դասախոսների ասպիրանտների, 
մագիստրանտների և ուսանողների համար: 
 
 
 



ՀԱՐՈՒԹՅԱՆՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ԷՐՆԻԿԻ  
Ռազմարդյունաբերություն. Հայաստանի նոր տնտեսական հարացույց: մենագրություն  
Աշխատանքում արծարծվել են Հայաստանում ոազմաարդյունաբերության զարգացման արդի հիմնահարցեր: Այդ 
դիտակետից գրքում ներկայացվել են տնտեսության վրա ռազմական ծախսերի ուղղակի և անուղղակի 
ազդեցությունների գնահատականները, առաջարկվել են ռազմաարդյունաբերության նորարարական զարգացման 
մեխանիզմներ, բացահայտվել են ռազմաարդյունաբերության ոլորտում միջազգային համագործակցության, ինչպես 
նաև ոլորտի պետական կառավարման հիմնախնդիրները: Գիրքը նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանակի 
համար, մասնավորապես՝ ոլորտի հիմնախնդիրներն հետազոտողների, մասնագետների և ոլորտի զարգացման 
պետական պատասխանատուների համար: 
 
ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ Հ. Ա.  
Միջուկային էներգետիկան Հայաստանում: պատմություն, հեոանկարներ, այլընտրանքևեր  
 
Գրքում ներկայացված են Հայաստանի էներգետիկ համակարգում միջուկային էներգետիկայի ներդրման 
նախադրյալներն ու պատմությունը, միջուկային էներգետիկայի ոլորտում դիտվող համաշխարհային միտումներն ու 
զարգացումները: Քննարկվել է միջուկային էներգետիկայի դերը Հայաստանի էներգետիկ և էլեկտրաէներգետիկ 
անվտանգության հայեցակարգում: Միջուկային էներգետիկայի զարգացման հիմևախնդիրևերը ներկայացվել են 
տնտեսական, բնապահպանական, սոցիալական և քաղաքական տեսանկյուններից՝ վեր հանելով դրա մրցակցային 
առավելություններն ու թերությունները: Ներկայացված են էներգետիկ այլընտրաևքների ոլորտում վերջին տարիների 
դինամիկ զարգացման միտումները, որոնց շարունակականության պարագայում միջուկային էներգետիկան կարող է 
կորցնել իր մրցակցային աոավելությունները: Գիրքը նախատեսված է հետազոտողների, պետական ծառայողների, 
դասախոսների և ուսանողների համար: 
 
ԴԱԼԼԱՔՅԱՆ Ս. Ա.  
Գործարարությունն ինովացիոն տնտեսության պայմաններում  
 
Գրքում վերլուծվել է ժամանակակից գործարարության սպառնալիքները ու հնարավորությունները թվային 
տնտեսության պայմաններում և բացահայտվել օտարերկրյա հաջողված փորձը, ինչպես նաև մշակվել է 
գործարարության զարգացման և խթանման ինովացիոն մեխանիզմներ՝ կլաստերացման մոտեցման համատեքստորմ: 
 
ԳԱԼՉՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ  
«Հորինված պատմություն. Ադրբեջան և Հայաստան. կեղծիքներ և փաստեր» 
 
Հեղինակը հետևողականորեն եւ գիտականորեն ցույց է տալիս, թե ինչպես են «ադրբեջանցիները» - պանթուրքիզմի 
հետևորդները այսօր կեղծում հայերի պատմությունը եւ կերտում սեփական պատմությունը։ Այս փոքրիկ, բայց 
մանրակրկիտ  ուսումնասիրված և փաստարկված գիրքը բացառապես արդիական է և տեղին: Տեքստը և 
լուսանկարները կգրավեն բոլոր նրանց ուշադրությունը, ովքեր հետաքրքրված են Հարավային Կովկասով, 
քաղաքականապես անբարենպաստ շրջաններում մշակութային արժեքների պատմությամբ և ճակատագրով։ 
 
ԳԱԼՉՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ  
Ադրբեջանական պատմաաշխարհագրական զեղծարարությունները: պատմամշակույթային և 
քարտեզագիտական ուսումնասիրություն  
 
«Ադրբեջանական պատմաաշխարհագրական զեղծարարությունները» աշխատությունը հեղինակի «Հորինված 
պատմություն. Ադրբեջան և Հայաստան. կեղծիքներ և փաստեր» գրքի շարունակությունն է, որը ընթերցողին 
ծանոթացնում էր Ադրբեջանի վարած կեղծիքի և ստի քարոզչությանը: Սույն հատորը նույն նյութի առավել 
ամբողջական և գիտական մոտեցումն է, որը տարբեր հավաստի աղբյուրների միջոցով փաստում է ադրբեջանական 
քարոզչության ամբողջական կեղծ լինելը և այս կեղծիքների դրդապատճառներն ու դրանց համար կիրառված 
միջոցները: Աշխատությունը պարունակում է համաշխարհային կարևորություն ունեցող 47 քարտեզ, որոնց միջոցով 
փաստվում է, որ նույնիսկ իսլամական տեքստերում և քարտեզներում «Ադրբեջան» անվանումը մինչև 1918թ. Արաքսից 
հյուսիս ընկած տարածքում գոյություն չի ունեցել, և որ այն հիմնադրվել և անվանվել է լոկ քաղաքական 
նպատակներով: Գրքի անգլերեն տարբերակը հրատարակվել է Լոնդոնում 2012թ. ռուսերենը՝ Մոսկվայում 2013թ. իսկ 
պարսկերենը՝ Թեհրանում 2015թ.: Անգլերեն և պարսկերեն տարբերակները հրատարակվեր են «Պատմությունների 
բախումը Կովկասի հարավում» վերնագրով: 
 
 
 



ԳԱԼՉՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ  
Հայ քարտեզագրության պատմությունը մինչեվ 1918 թվականը: հայ քարտեզագրության ծնունդը և 
զարգացումը  
«Հայ քարտեզագիտության պատմությունը մինչև 1918 թվականը» աշխատությունն առաջինն է իր տեսակի մեջ և 
ընդգրկում է բոլոր հայերեն այն քարտեզները, որոնք գրվել կամ հրատարակվել են մինչև 1918թ.: Հրատարակությունը 
հնարավություն է ընձեռնում հետաքրքրվողներին ու քարտեզ հետազոտողներին ծանոթանալու հայ 
քարտեզագրության ժառանգության նմուշներին: Այստեղ ներկայացված են XX դ. պատրաստված հետաքրքրական և 
արժեքավոր ձեռագիր քարտեզներ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր պատմությունը: Գրքի անգլերեն տարբերակը 
(History of Armenian Cartography: Up to the Year 1918) 2017թ. համատեղությամբ հրատարակվել է Երևանի «Զանգակ» և 
Լոնդոնի «Բենեթ ընդ Բլում» հրատարակչությունների կողմից: 
 
ԳԱԼՉՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ  
Հայաստանի սահմանների 2600 տարվա պատմությունը։ Աշխարհագրական, քարտեզագրական և 
պատմական իրավիճակի փոփոխությունները  
 
Գրքույկի նպատակն է Հայաստանի սահմաններով հետաքրքրված հանրությանը և հատկապես ավագ 
դպրոցականներին պարզ և դյուրըմբռնելի լեզվով ու քարտեզների պատկերներով ծանոթացնել Հայաստանի 
սահմանների պարբերաբար փոփոխություններին և դրանց հիմնական պատճառներին: Հատորում ներկայացված է 
հատկապես օտարների կազմած կարևորագույն քարտեզների փոքր հավաքածու, որի մեծ մասը տեղ է գտել հեղինակի 
մյուս աշխատություններում: Գալով քսաներորդ դարի ընթացքում և դրանից հետո կազմված քարտեզներին՝ դրանք 
ցուցադրում են Հայաստանի անկախ հանրապետությունների սահմանները, որոնք հաճախ ապօրինի կերպով 
փոփոխվել են ի վնաս Հայաստանի: 
 
ԳԱԼՉՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ  
Հայաստան, Ադրբեջան և Թուրքիա : Մշակութային, աշխարհագրական և պատմական հակասությունների 
քննարկում  
 
Հատորի նպատակն է պարզաբանել այն հակասությունները, որոնք ստեղծել և տարածում են մեր հարևան թրքաբնակ 
երկրները՝ հիմքում ունենալով քաղաքական դրդապատճառներ և նպատակներ: Այս հարցերի մի մասը որոշ չափով 
նաև քննարկված են հեղինակի մյուս աշխատություններում, սակայն նրանցից մի քանի կարևորները մանրամասն 
քննարկված և պարզաբանված են այս հատորում: Շարադրանքին վերաբերող, նախապես քննարկված նման նյութերին 
տրված են պատկան հղումները: Գիրքն առաջին անգամ հրատարակվել է անգլերենով 2019թ.: 
 
ԳԱԼՉՅԱՆ ՌՈՒԲԵՆ  
Հայոց պատմությունը քարտեզների միջոցով: Ակնարկ  
 
Սույն գրքի անգլերեն տարբերակը հրատարակվել է 2015թ.:Հատորը անգլերենի հայերեն տարբերակն է, որտեղ առկա 
են որոշ փոփոխություններ տեքստի և քարտեզների մեջ:Այստեղ ներկայացված են Հայոց պատմության փաստերը 
վկայող և ցուցադրող համաշխարհային կարևորություն ունեցող բազմաթիվ քարտեզներ:Սրանք տալիս են 
Հայաստանի պատմական վերուվարների քարտեզագրական գրանցումները և վկայությունները, որորնք իրական 
փաստաթղթեր են՝պատրաստված ժամանակի լավագույն մասնագետների ձեռքով:Հրատարակությունը 
հնարավորություն է տալիս պատմությունով և աշխարհագրությունով հետաքրքրվողներին նաև օտարների 
քարտեզների մեջ տեսնելու պատմական կարևորություն ունեցող որոշ դեպքեր և պայմաններ, որոնցով անցել է հայ 
ժողովուրդը:Նկատելի է, որ նույնիսկ անկախ պետականություն չունեցած ժամանակ բոլոր քարտեզներում ներկա 
Թուրքիայի և Կովկասի հարավային շրջանում կարելի է տեսնել Հայաստան արձանագրությունը: 
 
ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ՎԱՀԵ ՎԱՐԴԱՆԻ  
Խորհրդարանական կառավարման ձեվի արդի հիմնախնդիրները  
 
Սույն կոլեկտիվ մենագրությունը միտված է ժամանակակից աշխարհում կառավարման հիմնական ձևերին բնորոշող 
հատկանիշների ընդհանրական բացահայտմանը և վերլուծությանը, խորհրդարանական կառավարման ձևի 
պոտությունների փորձի համալիր վերլուծության իրականացման միջոցով դրա բնորոշ հատկանիշների և հիմնական 
առանձնահատկությունների վերհանմանը: Փորձ է կատարվել հետազոտության արդյունքում ձևակերպված տեսական 
դրույթներն ու հիմնավորումներն օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության կիսանախագահական կառավարման 
ձևերի և մոդելների հիմնական առանձնահատկությունների վերլուծության իրականացման, կառավարման 
խորհրդարանական ձևի հայաստանյան մոդելի համալիր վերլուծության միջոցով վերջինիս 
առանձնահատկությունների վերհանման, այս ոլորտում առկա հիմնախնդիրների բացահայտման և դրանց 



գիտականորեն հիմնավորված լուծումների առաջադրման նպատակով: 
 
Էներգետիկական ծրագրերի տնտեսական գնահատում։ Ուսումնական ձեռնարկ 
 
Ուսումնական ձեռնարկում ներկայացված է էներգիայի դերը կայուն զարգացման հարցում: Ներկայացված են 
էներգետիկ ոլորտում իրականացվող տարբեր էներգետիկական նախագծերի ֆինանսատնտեսական բնութագրերը, 
այդ նախագծերի  իրականացման համար անհրաժեշտ ներդրումների տնտեսական արդյունավետության 
գնահատման եղանակները համապատասխան օրինակներով: Դիտարկված են տարբեր տեսակի, ինչպես 
ավանդական այնպես էլ այլընտրանքային աղբյուրներով աշխատող էլեկտրակայաններ և դրանց աշխատանքի 
առանձնահատկությունները ու արդյունավետության գնահատման տնտեսական  ցուցանիշները: Իրականացված է 
նաև էներգետիկական շուկայի առանձնահատկությունների համառոտ ակնարկ և դիտարկված են ֆինանսական 
հաշվարկների իրականացման մոտեցումները ու այդ նպատակով կիրառվող ԱԷՄԳ  FINPLAN  ծրագրային փաթեթի 
ուղեցույց նկարագիրը: 
 
ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ, ՀԱՄԼԵՏ ՇՄԱՎՈՆԻ  
Ճգնաժամային կառավարում  
 
Մենագրության մեջ փորձ է արված համալիր վերլուծությունների հիման վրա բացահայտել ճգնաժամային 
հառավարման էությունը, մեխանիզմներն ու ազդեցությունները: Ընդ որում, այդ բացահայտման համար հիմք են 
հանդիսացել կառավարման համակարգի համար աղետալի հետևանքներ ունեցող արտակարգ իրավիճակների 
ուսումնասիրություննեիը, իրավիճակներ, որոնք կարող են կառավարման համակարգերը ներքաշել ճգնաժամերի մեջ: 
Մենագրության մեջ ներառված նյութերը նախատեսված են հիմնականում Ճգնաժամային կառավարման պետական 
ակադեմիայի ուսանողների, ունկնդիրների և պրոֆեսորադասխոսական կազմի համար: Այն կարող է օգտակար լինել 
նաև քաղաքացիական պաշտպանության և  արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ոլորտի 
հարցերով զբաղվող այլ մասնագետների համար: 
 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված 
Կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրները 2-րդ միջազգային գիտաժողովի նյութեր  
 
Ժողովածուում ամփոփված են ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված 
երկօրյա միջազգային գիտաժողովի նյութերը: Հոկտեմբերի 8-ին մեկնարկած «Կառավարման ժամանակակից 
հիմնախնդիրները» խորագրով գիտաժողովին մասնակցում էին կառավարման ոլորտի մասնագետներ ինչպես  
Հայաստանի Հանրապետությունից, այնպես էլ  Ռուսաստանից, Չինաստանից, Կոլումբուսից: 
 
Էկոլոգիական կրթության մանկավարժական հիմունքները: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ բուհերի և 
հանրակրթական դպրոցների համար  
 
Ուսումնական ձեռնարկում դիտարկվում են երեխաների և դպրոցականների արդյունավետ էկոլոգիական 
դաստիրակության նախադրյալները: Տրված են դպրոցականների նախադպրոցականների էկոլոգիական մշակույթի 
ձևավորման ուղիները, խորհուրդներ բնության պահպանության բնագավառում դպրոցական և արտադպրոցական 
աշխատանքների կազմակերպման ուղղությամբ: Տրվում են էկոլոգիայից գործնական պարապունքներ, դպրոցական 
էկոլոգիական մոնիտորինգ, էկոլոգիական նախագծերի իրականացման մեթոդիկա և խաղերի հավաքածու 
նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների համար: Էկոկրթության կազմակերպչա-մեթոդական 
ցուցումները կարող են օգտակար լինել ուսուցիչների, բուհերի դասախոսների, մանկական հիմնարկների 
դաստիրակների և երեխաների ու երիտասարդների էկոլոգիական դաստիրակության խնդիրներով զբաղվողների 
համար: 
 
Պեստիցիդների ռիսկի գնահատում: Մեթոդական ձեռնարկ  
 
Մեթոդական ձեռնարկն ամփոփում է սննդամթերքի սպառման միջոցով պեստիցիդների առաջացրած առողջական 
ռիսկի գնահատման ընթացակարգերը՝ ներառելով պեստիցիդների նույնականացման, բնութագրման ներազդեցության 
գնահատման և ռիսկի բնութագրման գործընթացները: Նախատեսված է համապատասխան մասնագետ-գիտնական 
փորձագետների, հետազոտողների, պետական պատկան մարմինների աշխատակիցների, դասախոսների և 
ուսանողների համար: 
 
 
 
 



Հողի նմուշառում՝պեստիցիդների պարունակության որոշման համար։ Մեթոդական ձեռնարկ  
 
Մեթոդական ձեռնարկը ամփոփում է հողում պեստիցիդների պարունակաության որոշման գործընթացում հողի 
նմուշառման եղանակներն ու մեթոդները, նմուշառման գործընթացին ներկայացվող միջազգային պահանջները, 
ընթացակարգերը, անհրաժեշտ պարագաները, դաշտային աշխատանքների որակի վերահսկման և ապահովման 
հիմունքները: Նախատեսված է համապատասխան մասնագետ-գիտնականների, փորձագետների, հետազոտողների, 
պետական պատկան մարմինների աշխատակիցների, տնտեսվարող սուբյեկտների, դասախոսների և ուսանողների 
համար: 
 
Պտուղ-բանջարեղենի նմուշառում՝ պեստիցիդների մնացորդային քանակների որոշման համար: 
Մեթոդական ձեռնարկ  
 
Ուղեցույցը նախատեսված է պեստիցիդների մնացորդային քանակների որոշման նպատակով գյուղատնտեսական 
այգիներում (դաշտում) և բերքահավաքից հետո ձևավորված խմբաքանակից թարմ կամ սառեցած պտուղ-
բանջարեղենի նմուշառման համար: Ուղեցույցը կիրառելի է նաև այլ քիմիական տարրերի և նյութերի 
հետազոտությունների ընթացքում, այն դեպքում, երբ բացակայում են հատուկ սահմանափակումներն ու ցուցումները: 
Նախատեսված է համապատասխան մասնագետ-գիտնականների, փորձագետների, հետազոտողների պետական 
պատկան մարմինների աշխատակիցների, տնտեսվարող սուբյեկտների, դասախոսների և ուսանուղների համար: 
 
Քաջարան քաղաքի շրջակա  միջավայրի վիճակի էկոլոգաերկրաքիմիական գնահատում  
 
Գրքում ամփոփված են Քաջարանի շրջակա միջավայրի և հարակից երեք պոչամբարների էկոլոգիական վիճակի 
եռամյա (2005-2007թթ.) հետազոտությունների արդյունքները: Սույն աշխատանքը հանդիսանում է Հայաստանի 
տարածքում առաջին համալիր էկոլոգաերկրաքիմիական հետազոտությունը: Հետազոտությունների արդյունքում 
ստացված տվյալնները հենք են հանդիսանում քաղաքի շրջակա միջավայրի աղտոտման վնասի նվազեցմանն 
ուղղված միջոցառումների մշակման և իրականացման համար: Գրքում բերված հետազոտությունները կարող են 
օգտագործվել այլ տարածքների շրջակա միջավայրի վիճակի գնահատման աշխատանքների համար որպես մոդել: 
Գիրքը հետաքրքրություն է ներկայացնում շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտի մասնագետների համար և 
կարող է կիրառվել որպես ուսումնամեթոդական ձեռնարկ՝ Գեոէկոլոգիամասնագիտությամբ ուսանողների ու 
ասպիրանտների համար: 
 
Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առևտրային կանոններ և 
պայմանագրեր 
 
Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական շուկայի բաշխման ցանցային կանոններ 
 
Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական շուկայի հաղորդման ցանցային կանոններ 
 
Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մանրածախ շուկայի առևտրային կանոններ և 
պայմանագրեր 
 
 

 


