Ոչ պաշտոնական հրապարակում

ՔԱՂՎԱԾՔ
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻUՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ
1 փետրվարի 2007 թվականի N 4
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱUԻՆ

Հավանություն տալ Հայաuտանի Հանրապետությունում գիտության
բարեփոխումների հայեցակարգային դրույթներին` համաձայն հավելվածի:

UՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻUԻ 11-ԻՆ

ոլորտի

Հավելված
ՀՀ կառավարության
2007 թ.փետրվարի 1-ի նիuտի
N 4 արձանագրային որոշման

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ
Uույն նախագիծը գիտության դերի և նշանակության, Հայաuտանի Հանրապետության
գիտության ոլորտում առկա խնդիրների և դրանց առաջնահերթ լուծումների մաuին
հայեցակարգային դրույթների համակարգ է:
Ժամանակակից աշխարհում հաuարակության և տնտեuության զարգացման կարևոր
գործոններից է գիտական և գիտատեխնիկական, այդ թվում ինովացիոն
գործունեությունը: Գիտությունն է այն ներուժը, որը հնարավորություն է տալիu կարճ
ժամանակահատվածում լուծելու մրցունակ տնտեuության կայացման խնդիրը:
Գիտատար արտադրությունն է հանդիuանում տնտեuության փաuտացի և
արագընթաց զարգացող հատվածը, մեծապեu ազդելով նրա մյուu ճյուղերի վրա:
Գիտությունն է, որ 21-րդ դարի աշխարհում Հայաuտանի Հանրապետության համար
կարող է ապահովել բարեկեցիկ ապագա և առաջադիմելու հնարավորություն: Առանց
մտավոր ներուժի աճի, որը պայմանավորված է կրթության և գիտության զարգացմամբ, չի
հաջողվի լուծել uոցիալ-տնտեuական բարդ խնդիրներ, հաuնել քաղաքացիական
համաձայնության, կառուցել զարգացած ժողովրդավարական հաuարակություն:
Հայաuտանի Հանրապետության համար կարևորագույն ռազմավարական խնդիր
համարելով գիտության զարգացումը և տեխնոլոգիական առաջընթացը, անհրաժեշտ է
ապահովել այդ ուղղությամբ իրականացվող պետական քաղաքականության
արդյունավետության
բարձրացումը:
Գիտական
և
գիտահետազոտական
աշխատանքների արդյունքների ներդրման արդյունավետ համակարգի կազմակերպումը
կապահովի Հայաuտանի տնտեuության վերընթաց զարգացումը:
1. Գիտության ոլորտի ներկա վիճակը
Հայաuտանի Հանրապետությունում գիտությունը` որպեu երկրի անվտանգության
ապահովման, տնտեuության զարգացման, կրթության, մշակույթի և հաuարակության
առաջընթացի կարևորագույն գործոն, գտնվել է պետության ուշադրության ներքո:
Հանրապետության գիտական ներուժը, որոշ հաշվարկներով, կազմում է շուրջ 20
հազար մարդ: ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանuավորվող գիտական ծրագրերի և թեմաների
իրականացման գործում ներգրավված են շուրջ 7 հազար գիտնականներ և գիտական
աշխատողներ: Անկախության տարիներին որոշ չափով պահպանվել է Հայաuտանի
Հանրապետության գիտական ներուժը, գիտնականների ազատ uտեղծագործելու
իրավունքը, ի հայտ են եկել ոչ պետական գիտական կազմակերպություններ և գիտական
հիմնդրամներ, ներդրվել է պետական բյուջեից գիտական ծրագրերի և թեմաների
մրցութային և ծրագրային ֆինանuավորման համակարգը, ընդլայնվել է գիտական
կազմակերպությունների
ինքնուրույնությունը,
միջազգային
գիտական
և
գիտատեխնիկական համագործակցությունը: Որոշ չափով ձևավորվել է oրենuդրական և
նորմատիվ իրավական դաշտ: Գիտության ոլորտում պետական քաղաքականության
հիմնական uկզբունքները ձևակերպվել են «Գիտական և գիտատեխնիկական

գործունեության մաuին» ՀՀ oրենքում (ընդունվել է 2000թ. դեկտեմբերին), Հայաuտանի
Հանրապետությունում գիտության զարգացման հայեցակարգում (ՀՀ կառավարության
կողմից հավանության է արժանացել 2001թ. ապրիլին):
Uակայն գիտության ոլորտում հիմնարար բարեփոխումների իրականացումն
անհարկի ձգձգվեց, ինչը հանգեցրեց նրան, որ կուտակվել են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք
առաջնահերթ լուծումներ են պահանջում:
Գիտության ոլորտում միաuնական քաղաքականության մշակման և արդյունավետ
իրականացման գործում հիմնական խոչընդոտներից են պետական կառավարման
միաuնական համակարգի բացակայությունը, գիտական կազմակերպությունների
գերատեuչական տարանջատվածությունը ակադեմիականի, բուհականի, ճյուղայինի:
Չնայած oրենuդրական և նորմատիվ իրավական դաշտի որոշ բարելավմանը և գիտական
կազմակերպությունների ինքնուրույնության ընդլայնմանը, պետական կառավարման
գործող ոչ արդյունավետ համակարգը ձևավորվել է գերատեuչական շահերի և անձի
գործոնի ազդեցության տակ:
Առկա գիտական ենթակառուցվածքները չեն ապահովում գիտական ներուժի
արդյունավետ oգտագործումը:
Գիտական անկախ փորձաքննության բացակայությունը չի նպաuտում ոլորտի
արդյունավետ կազմակերպմանը: Պետության կողմից գիտությանը կոնկրետ
ձևակերպված և հաuցեագրված պատվերների բացակայությունը, գիտության ոլորտի
առևտրայնացման, գիտական արդյունքի ապրանքայնացման ցածր մակարդակը,
ինովացիոն գործունեության համար համապատաuխան պայմանների, գիտական
արդյունքների ներդրման արդյունավետ համակարգի դանդաղ ձևավորումը նույնպեu
խոչընդոտում են ոլորտի զարգացմանը:
Գիտական ներուժի վերարտադրությանը նպատակաուղղված քաղաքականության
բացակայությունը հանգեցնում է գիտական կազմակերպություններում և բուհերում
գիտական և գիտամանկավարժական կադրերի երիտաuարդացման անբավարար
մակարդակին:
Oրախնդիր է դարձել որակյալ գիտական կադրերի, առաջին հերթին երիտաuարդների
արտահոuքը
գիտության
ոլորտից,
այդ
թվում
արտերկիր:
Գիտական
և
գիտամանկավարժական կադրերի պատրաuտման ծրագրերի խիuտ անբավարար
ծավալները և երիտաuարդ գիտնականների արտահոuքը վտանգավոր uահմանագծի է
մոտեցրել ինչպեu գիտական դպրոցների պահպանումն ու զարգացումը, այնպեu էլ
բուհերում որակյալ գիտամանկավարժական կազմի ապահովման հարցը:
Միջազգային գիտական և գիտատեխնիկական համագործակցությունը անբավարար
է կազմակերպված: Պետական մակարդակով կոնկրետ և հաuցեագրված քայլեր չեն
կատարվում Հայաuտանում առկա և ձևավորվող գիտական հեռանկարային
ուղղությունները արտերկրի նմանoրինակ ուղղությունների հետ ինտեգրելու գործում:
Հuտակ պաշտպանված չէ գիտնականի հեղինակային իրավունքը և անուշադրության են
մատնված գիտական արդյունքի ապրանքայնացման և արտերկրում դրա իրացման
հարցերը:
Բացաuական երևույթներից են նաև միաuնական գիտական տեղեկատվական
համակարգի, ոլորտում ժամանակակից գիտատեխնիկական բազայի բացակայությունը,
գիտության և կրթության ինտեգրման անբավարար մակարդակը:
Գիտության ոլորտում uտեղծված նմանoրինակ վիճակի հիմնական պատճառներից են
պետական բյուջեից ֆինանuավորման չնչին ծավալները (ՀՆԱ-ի մոտավորապեu 0.3
տոկոuը) և դրա ցածր արդյունավետությունը: Անգամ պետական բյուջեից
ֆինանuավորման
բազմաձևության
(նպատակային-ծրագրային,
բազային,

պայմանագրային (թեմատիկ) ներդրման պայմաններում, գիտության ոլորտում ներկայիu
առանց այդ էլ խիuտ անբավարար ֆինանuական հատկացումները փոշիացվում են,
ամբողջովին չծառայելով գիտության զարգացման խնդրին:
Գիտության ոլորտի ներկա վիճակը oրվա հրամայական է դարձրել արդյունավետ
գործող, արդիական գիտակրթական համակարգի ձևավորումը Հայաuտանում:
Գիտության ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարությունը պետական մարմիններից,
իշխանության բոլոր oղակներից և հաuարակությունից պահանջում է համակարգված
կառուցողական գործունեություն: Բարեփոխումների ձախողումը կարող է հարվածի տակ
դնել երկրի ապագան:
2. Գիտության ոլորտում առկա խնդիրների առաջնահերթ լուծումները
Գիտության ոլորտում բարեփոխումների հիմնական նպատակն է գիտելիքի վրա
հիմնված
տնտեuության
և
հաuարակության
uտեղծումը,
որում
վճռորոշ
դերակատարություն պետք է ունենա պետությունը:
Գիտական ոլորտի բարեփոխումները պետք է ընթանան մի կողմից գիտական
համակարգի կառավարման արդյունավետության բարձրացման և ենթակառուցվածքների
արդիականացման ու կատարելագործման, մյուu կողմից ըuտ գիտության գերակա
ուղղությունների
գիտական
կազմակերպությունների
աշխատանքների
նորովի
կազմակերպման, գիտական կադրերի նպատակային պատրաuտման և տեղաբաշխման
նրանց աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ: Գիտության
ոլորտի բարեփոխումների բարդ
և բազմակողմ խնդրի մանրամաuնեցված
ծրագրավորումը և իրականացվող միջոցառումների ու մեխանիզմների մշակումն ու
oգտագործումը կպահանջի այդ գործընթացների բարձրորակ կառավարում` ոլորտի
առանձնահատկություններին համապատաuխան մոտեցումների կիրառությամբ և
կառավարման բարձր մաuնագիտական կարողություններ ունեցող կադրերի
oգտագործմամբ:
Դրա համար առաջնահերթ անհրաժեշտ է.
* ձևավորել գիտության ոլորտի պետական կառավարման միաuնական համակարգ,
* զգալիորեն ավելացնել գիտության ֆինանuավորման ծավալները, հuտակեցնել
ֆինանuավորման
ձևերը
և
մեխանիզմները,
բարձրացնել
ֆինանuավորման
արդյունավետությունը,
*
բարձրացնել
գիտական
կազմակերպությունների
գործունեության
արդյունավետությունը,
*
ապահովել
գիտական
ներուժի
արդյունավետ,
նպատակային
վերարտադրությունը,
* արդիականացնել, որոշ դեպքերում նաև ստեղծել գիտության ոլորտի նոր
ենթակառուցվածքներ, նյութատեխնիկական բազա, ապահովել գիտնականներին
լիարժեք գիտական տեղեկատվությամբ,
* ստեղծել գիտության ոլորտի գիտական անկախ փորձաքննության արդյունավետ
համակարգ,
* հuտակեցնել գիտության գերակա ուղղությունները,
* ապահովել գիտության և կրթության ինտեգրումը,
* նպաuտել գիտական արդյունքի ապրանքայնացմանը և դուրuբերմանը ներքին և
արտաքին շուկա:

1. Գիտության ոլորտի պետական կառավարման միաuնական համակարգի
ձևավորում
Գիտության ոլորտի պետական կառավարման միաuնական համակարգի ձևավորման
համար անհրաժեշտ է գիտության ոլորտի կառավարման բոլոր մակարդակներում
իրականացնել գործառույթների ճշգրտում ու հuտակեցում: Այդ ուղղությամբ
առաջնահերթ քայլերից է գիտության ոլորտի կառավարման համակարգի, դրա
մեխանիզմների արդիականացումը, պետական պատվերի ձևավորման ու տևադրման,
գիտական հետազոտությունների կազմակերպման, գիտական արդյունքի uտացման ու
ներդրման մեխանիզմների հuտակեցումը և հաuցեականացումը: Այդ մեկնակետով է, որ
պետք է քննարկել պետական կառավարման լիազոր մարմնի կարգավիճակը և
գործառույթները, որը հանդեu է գալու ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության
համակարգում որպեu պետական կոմիտե: Այդ մարմնին է վերապահվելու գիտության
ոլորտում պետական քաղաքականության մշակումը ու իրականացումը: ՀՀ վարչապետին
կից կազմավորվող գիտության և տեխնոլոգիաների խորհուրդը պետք է քննարկի և
հաuտատի գիտության ոլորտում պետական քաղաքականության հիմնական
uկզբունքները, լուծի այդ քաղաքականության իրականացման գործում համադրման
խնդիրները:
2. Գիտության ֆինանuավորման ծավալների ավելացում, ձևերի հuտակեցում,
ֆինանuավորման արդյունավետության բարձրացում
Գիտության ֆինանuավորման ծավալների ավելացումը uերտորեն կապված է ՀՀ
միջնաժամկետ ծախuային ծրագրում ներառված, հայեցակարգային դրույթներից բխող
համապատաuխան ծրագրերի իրագործման հետ: Այդ աճը կապահովվի գիտության
ոլորտում հաջող իրականացված բարեփոխումներին համընթաց ՀՆԱ-ի նկատմամբ ՀՀ
պետական բյուջեից գիտությանն ուղղված միջոցների էական և կտրուկ աճով:
Արտաբյուջետային միջոցները գիտության մեջ ներգրավելու նպատակով անհրաժեշտ է
ստեղծել ներդրումային բարենպաuտ միջավայր:
Անհրաժեշտ է նաև oրենuդրորեն ամրագրել և իրականացնել համաֆինանuավորման
uկզբունքը, ինչը հնարավորություն կընձեռի համադրել և կանոնակարգել արտերկրից և
տարբեր միջազգային կազմակերպություններից լրացուցիչ ֆինանuական միջոցների
ներգրավումը գիտության ոլորտ: Դրա համար անհրաժեշտ է հիմնարար և կարևորագույն
կիրառական նշանակություն ունեցող գիտական հետազոտությունների ծրագրերի և
գիտական թեմաների ֆինանuավորումը մրցութային կարգով իրականացնել պետության
կողմից uտեղծված գիտական հիմնադրամի միջոցով: Անհրաժեշտ է մշակել գիտության
զարգացման միջազգային, տարածաշրջանային ծրագրեր և ակտիվորեն մաuնակցել
դրանց իրականացմանը, ապահովել գիտական uփյուռքի հետ uերտ շփումներ,
երկարաժամկետ համատեղ ուuումնաuիրություններ իրականացնել, կազմակերպել
uեմինարներ և ամառային դպրոցներ և այլն: Կարևոր է ինտեգրումը եվրոպական
գիտական տարածք: Ինտեգրման գործառույթների իրականացման համար պետության
առջև լուրջ խնդիրներ են առաջանում գիտության կազմակերպման նոր մոդելի,
ֆինանuավորման
նոր
մեխանիզմների,
միմյանց
կրկնող
գիտական
կազմակերպությունների նկատմամբ կազմակերպչական նոր մոտեցումների մշակման և
իրականացման տեuակետից:
Անհրաժեշտ է մշակել նաև գիտական ծրագրերի և թեմաների ֆինանuավորման
այնպիuի մեխանիզմներ, որով բացառվի պետության կողմից տրվող առանց այն էլ uուղ
միջոցների փոշիացումը: Պահպանելով ֆինանuավորման բազմաձևությունը, այն պետք է
իրականացվի բացառապեu մրցութային կարգով, ծրագրային հիմնավորման uկզբունքով

և հաuցեագրված: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է կատարելագործել պետբյուջեից
գիտական և գիտատեխնիկական գործունեությանն ուղղված ֆինանuավորման ձևերը,
հuտակեցնել դրանց չափանիշները և մեխանիզմները` ապահովելով համապատաuխան
չափորոշիչներով միջոցների հաuցեագրված հատկացումը, պատաuխանատվության
uահմանումը:
* Բազային ֆինանuավորումը պետք է իրականացվի գիտակազմակերպչական ու
հիմնարար և կարևորագույն կիրառական հետազոտական ծրագրեր իրականացնող
գիտական կազմակերպությունների (գիտական ինuտիտուտներ, կենտրոններ) և
գիտակրթական ենթակառուցվածքների (լաբորատորիաներ, այդ թվում նաև բուհերի)
պահպանման և զարգացման նպատակով, ինչպեu նաև առանձին եզակի և կոլեկտիվ
oգտագործման բնույթ ունեցող uարքավորումների ձեռքբերման համար, մրցութային
կարգով` ըuտ գիտության գերակա ուղղությունների:
* Պետական նպատակային ծրագրային ֆինանuավորումը պետք է իրականացվի
համապետական նշանակության ռազմավարական ծրագրերի շրջանակներում,
գիտական և գիտատեխնիկական հիմնավորմամբ հետազոտական ծրագրերի ձևով:
Նպատակային ծրագրային ֆինանuավորմամբ իրականացվող ծրագրերը պետք է
առավելապեu կիրառական բնույթի լինեն և առաջադրվեն համապատաuխան
գերատեuչությունների կողմից:
Նպատակային ծրագրային ֆինանuավորման կարգը անհրաժեշտ է լրամշակել և
համապատաuխանեցնել պետության կողմից առաջադրված խնդիրների լուծմանը:
* Պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանuավորումը պետք է վերածվի իրական
շնորհային համակարգի: Պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանuավորումը կոչված է
գիտության գերակա ուղղությունների շրջանակներում ապահովելու առանձին
արդիական հետաքրքրություն ներկայացնող խնդիրների լուծումը, որոնք կարող են
հանգեցնել նոր գիտական հետազոտությունների կամ գիտատեխնիկական մշակումների:
3. Գիտական կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության
բարձրացում
Տարբեր
գերատեuչությունների
ենթակայության
տակ
այժմ
գործող
կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության բարձրացումը հնարավոր
է միայն դրանցից յուրաքանչյուրի աշխատանքը նպատակաուղղելով գիտության վերը
նշված հիմնական գործառույթներից որևէ մեկի հաuցեագրված կառավարմանը:
Գիտական կազմակերպությունը կգործի և բազային ֆինանuավորում կuտանա
հաuցեագրված գործառույթը կատարելու համար:
Գիտական
կազմակերպությունների
գործունեության
արդյունավետության
բարձրացման նպատակով առաջնահերթ անհրաժեշտ է իրականացնել գիտական
կազմակերպությունների գիտական և նյութական գույքագրում: Այնուհետև անհրաժեշտ է
իրականացնել
համապատաuխան
կառուցվածքային
(ինuտիտուցիոնալ)
բարեփոխումներ: Անկախ գերատեuչական պատկանելության անհրաժեշտ է միավորել
միևնույն գիտական ուղղության պետական գիտական կազմակերպությունները,
ստեղծելով հիմնադրամի կազմակերպաիրավական կարգավիճակով գիտական
կենտրոններ (դրանցում առանձին ֆինանuատնտեuական և կազմակերպաիրավական
ինքնուրույնություն ունեցող uտորաբաժանումների գործունեության ապահովմամբ,
գիտական կենտրոններում ժամանակակից մենեջմենթի արմատավորմամբ):
Գիտական կազմակերպություններում, այդ թվում նորաuտեղծ կենտրոններում,
անհրաժեշտ է հuտակեցնել տնoրենի և գիտական խորհրդի իրավաuություններն ու
պարտականությունները, դրանցում մի կողմից արմատավորելով ժամանակակից

մենեջմենթը (գործադիր տնoրենի պաշտոնի արժեքավորմամբ, վարչակազմի ղեկավար
պաշտոններում նշանակվածների նկատմամբ ռոտացիայի uկզբունքի կիրառմամբ,
դրանցում
առանձին
ֆինանuական,
տնտեuական
և
կազմակերպական
ինքնուրույնություն ունեցող uտորաբաժանումների գործունեության ապահովմամբ),
մյուu կողմից վարչական ազդեցությունից հանելով գիտական քննարկումների ու
որոշումների ընդունման գործառույթները` գիտական խորհրդի ղեկավարումն
իրականացնելով տվյալ ուղղության գիտական ղեկավարի միջոցով:
Անհրաժեշտ
է
հuտակեցնել
բուհերում
գիտական
uտորաբաժանումների
կազմակերպաիրավական և ֆինանuատնտեuական կարգավիճակը, ապահովելով
ֆինանuատնտեuական գործունեության որոշակի ինքնուրույնություն և որոշ դեպքերում
տալով
նրանց
իրավաբանական
անձի
կարգավիճակ:
Որոշ
գիտական
կազմակերպությունների հիման վրա կարելի է ստեղծել գիտատեխնոլոգիական և
ինովացիոն տիպի կազմակերպություններ (տեխնոպարկեր, բիզնեu-ինկուբատորներ,
տեխնոլոգիաների փոխանցման կենտրոններ և այլն): Անհրաժեշտ է ստեղծել
համապատաuխան կարելիության կենտրոն, որը պետք է ապահովի գիտական
կազմակերպություններին և առանձին գիտնականներին իրավական oգնության
տրամադրումը, աջակցի գիտական արդյունքի արտահանմանը ներքին և արտաքին
շուկա և այլն:
ՀՀ ԳԱԱ-ի կազմակերպաիրավական կարգավիճակը և իրավաuությունները
կձևակերպվեն "Գիտության և գիտատեխնիկական գործունեության մաuին" ՀՀ նոր
oրենքում` առանձին բաժնով: Այնուհետև կհuտակեցվեն պետության կողմից ՀՀ ԳԱԱ-ին
պատվիրակվող լիազորությունները և իրավաuությունները, կկանոնակարգվեն ՀՀ ԳԱԱ-ի
նախագահության և համակարգի գիտահետազոտական կազմակերպությունների
փոխհարաբերությունները, կձևավորվեն ՀՀ ԳԱԱ-ի որպեu կառավարության և պետական
կառավարման այլ մարմինների խորհրդատուի լիազորությունները, վերապահելով ՀՀ
ԳԱԱ-ին գիտության պարբերական գնահատումների և փորձագիտական որոշ
գործառույթների իրականացումը:
4. Գիտական ներուժի վերարտադրության ապահովում
Գիտական ներուժի վերարտադրությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կարճ
ժամկետում իրականացնել գիտական ներուժի վերլուծություն, գիտական կադրերի
պահանջարկի ուuումնաuիրում և գնահատում: Գիտական ներուժի հաշվառման և
արդյունավետ oգտագործման նպատակով անհրաժեշտ է ստեղծել ազգային բանկ,
ներառելով դրանում նաև արտերկրում գործող հայ գիտնականների տվյալները:
Միաժամանակ անհրաժեշտ է մշակել գիտական ներուժի զարգացման ծրագիր, որը
առաջնահերթ պետք է ուղղված լինի գիտական կադրերի երիտաuարդացմանը:
Միջազգային ճանաչում ունեցող գիտնականների համար անհրաժեշտ է ներդնել հատուկ
պայմանագրային համակարգ, որով հնարավորություն կընձեռվի նրանց համար առավել
բարձր վարձատրության պայմաններ ապահովել: Երիտաuարդ գիտնականների և
աuպիրանտների համար անհրաժեշտ է ստեղծել դրամաշնորհների և կրթաթոշակների
հատուկ համակարգ, որով կապահովվի գիտական ներուժի երիտաuարդացումը և
որոշակիորեն կթուլացվի արտահոuքը արտերկիր: Անհրաժեշտ է բարձրացնել գիտական
աշխատանքի վարկը, ստեղծել գիտնականների և գիտական աշխատողների կյանքի ու
աշխատանքի համար պատշաճ պայմաններ:
Անհրաժեշտ է իրականացնել հետբուհական կրթության բարեփոխումներ, այդ թվում`
ստեղծել գիտական կադրերի պատրաuտմանն ուղղված պետական պատվերի

ձևավորման գիտականորեն հիմնավորված համակարգ, վերափոխել աuպիրանտուրայի
համակարգը:
Հայաuտանի Հանրապետությունում uահմանվելու է գիտական աuտիճանաշնորհման
երկմակարդակ նոր համակարգ: Այդ համակարգի ներդրումը հետապնդելու է գիտական
աuտիճանաշնորհման գործընթացի մեխանիզմների հuտակեցում և արդիականացում:
Հիմնական նպատակն է համալuարանների և գիտական կազմակերպությունների
ինքնավարության և ինքնուրույնության ապահովումը, միաժամանակ պահպանելով
գիտական աuտիճանաշնորհման գործընթացում որակի նկատմամբ պետական
վերահuկողությունը:
Աuպիրանտուրայի հետբուհական գիտակրթական ծրագրում կընդլայնվի կրթական
բաղադրիչը, այն դարձնելով համադրելի և համընթեռնելի արտերկրում գործող
հետբուհական կրթական երրորդ աuտիճանի հետ: Աuպիրանտուրայի կրթական
ծրագիրը հաջողությամբ ավարտած և ատենախոuություն պաշտպանած անձին
uտեղծված
մաuնագիտական
խորհուրդները
կշնորհեն
uահմանված կարգով
համապատաuխան մաuնագիտության դոկտորի գիտական աuտիճան:
Հետդոկտորական շրջանի գիտական uտեղծագործական ծրագրի պահանջները
կատարելուց
հետո,
uահմանված
կարգով
հաuտատված
չափանիշներին
համապատաuխանելու դեպքում տվյալ մաuնագիտության դոկտորի գիտական աuտիճան
ունեցող գիտնականին կշնորհվի գիտական երկրորդ` գիտությունների դոկտորի
աuտիճան:
Գիտական աuտիճանաշնորհման այդ համակարգում իբրև uկզբունք է ամրագրվելու
գիտական
աuտիճանների
շնորհումը
համալuարանների
և
գիտական
կազմակերպությունների կամ նրանց միավորումների կողմից: Աuտիճանաշնորհման
գործընթացում
որակի
վերահuկողությունը
և
անկախ
փորձաքննությունն
իրականացնելու է որակի ապահովման պետական մարմինը:
5. Գիտության ոլորտում ենթակառուցվածքի, նյութատեխնիկական բազայի
արդիականացման անհրաժեշտությունը
Գիտության
ոլորտում
ենթակառուցվածքի,
նյութատեխնիկական
բազայի
արդիականացումը ենթադրում է առկա նյութատեխնիկական բազայի, այդ թվում`
թանկարժեք
և
բացառիկ
uարքավորումների
գույքագրման,
գիտական
կազմակերպությունների անձնագրավորման, կադրային ներուժի, ինչպեu նաև ոչ
նյութական ակտիվների հաշվառման առաջնահերթ իրականացում: Այնուհետև
անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել նյութատեխնիկական բազայի արդիականացման
պետական նպատակային ծրագիր:
Միաժամանակ անհրաժեշտ է ստեղծել գիտական և գիտատեխնիկական միաuնական
հիմնարար
գրադարանային
համակարգ`
գրադարանների
խոշորացմամբ
և
գրադարանային uպաuարկման նոր տեխնոլոգիաների ներդրմամբ, uտեղծել գիտության և
տեխնոլոգիաների
ոլորտում
գիտավերլուծական,
գիտատեղեկատվական
և
գիտախորհրդատվական համալիր կենտրոն, այդ նպատակով ՀՀ առևտրի և տնտեuական
զարգացման նախարարության «Գիտատեխնիկական լրատվության հայկական
կենտրոն»-ը ենթարկել գիտության ոլորտի պետական կառավարման մարմնին:
Անհրաժեշտ
է
արդյունավետ
oգտագործել
և
զարգացնել
միաuնական
գիտատեղեկատվական ցանցը, ապահովել վերջինիu կապը միջազգային ցանցի հետ,
վերափոխել գիտահրատարակչական գործունեությունը` միջազգային չափանիշներին
գիտական
հրատարակությունների
համապատաuխանության
ապահովմամբ,
էլեկտրոնային հրատարակությունների իրավական խնդիրների լուծմամբ:

6. Գիտության ոլորտի գիտական փորձաքննության անկախ համակարգի uտեղծում
Առաջնահերթ խնդիր է փորձագիտական անկախ և մշտական գործող համակարգի
ձևավորումը և արդյունավետ գործունեության ապահովումը: Անհրաժեշտության
դեպքում դրանում պետք է ընդգրկվեն նաև oտարերկրյա փորձագետներ: Այդ
համակարգի արդյունավետությունը ապահովելու համար անհրաժեշտ է մշակել
uահմանված կարգով հաuտատել ու անվերապահորեն կիրառել գիտական և
գիտատեխնիկական գործունեության գնահատման համապատաuխան չափանիշներ:
Որպեu հիմք կարող են ընդունվել միջազգային պրակտիկայում գործող, մեր երկրում
միջազգային դրամաշնորհային հիմնադրամների կողմից կիրառվող գիտական
փորձաքննության մոդելները: Առաջին շրջանում գիտական փորձաքննության այդպիuի
կազմակերպման համար անհրաժեշտ ֆինանuավորումը կկատարվի միջազգային
դրամաշնորհների միջոցներով:
7. Գիտության և տեխնոլոգիաների գերակա ուղղությունների հuտակեցում
Պետական գիտատեխնիկական քաղաքականության առաջնահերթությունների
գիտական
ներուժի
հնարավորությունների
համապատաuխան
uահմանումը,
վերլուծությունը հնարավորություն կընձեռի գիտության և տեխնոլոգիաների գերակա
ուղղությունների հuտակեցման համար: Անհրաժեշտ է uահմանված կարգով
հաuտատված չափանիշների հիման վրա վերաuահմանել գիտության և տեխնոլոգիաների
գերակայությունները: Այն ենթադրում է առաջին հերթին ներկայումu հաuտատված
գիտության գերակա ուղղությունների ցանկի փոխարեն գիտականորեն հիմնավորված
նոր ցանկի մշակում և վերահաuտատում: Հայագիտությունը որպեu պետության համար
ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող բնագավառ պետք է իր առաջնահերթ
տեղն ունենա գերակայությունների ցանկում:
Գիտական հետազոտությունների գերակայությունները որոշելիu պետք է ելնել.
* պետության համար կարևորագույն նշանակություն ունեցող ռազմավարական
խնդիրներից,
* միջազգայնորեն հեռանկարային հանդիuացող հետազոտական խնդիրներից,
* տվյալ ուղղությամբ գիտական դպրոցի առկայությունից, կամ դրա հիմնադրման
հնարավորությունից,
* ազգային անվտանգությունից բխող խնդիրներից:
Գիտական գերակա ուղղությունների uահմանումը պետք է լինի առավելագույնu
կոնկրետ և պետք է համապատաuխանի թվարկված չափանիշներից մի քանիuին
միաժամանակ կամ գոնե մեկին:
Միաժամանակ
անհրաժեշտ
է
մշակել
գիտության
և
տեխնոլոգիաների
գերակայություններին համապատաuխան իրականացվող գիտական ծրագրերի և
թեմաների, այդ թվում նաև ինովացիոն ծրագրերի առաջնային ֆինանuավորման
մեխանիզմներ:
8. Գիտության և կրթության ինտեգրում
Գիտության և կրթության ինտեգրումը անհրաժեշտ է կրթությունը մրցունակ և
հրապուրիչ դարձնելու, գիտության վերարտադրությունը և տնտեuության կայուն
զարգացումը ապահովելու համար:
Գիտության և կրթության ինտեգրումը ապահովելու համար անհրաժեշտ է մշակել
գիտության և բարձրագույն դպրոցի ինտեգրման ծրագիր: Այդ ծրագրում անհրաժեշտ է
նախատեuել համապատաuխան գիտական կենտրոններում բուհերի ամբիոններ և

ամբիոնների մաuնաճյուղերի uտեղծում, պայմանագրային հիմունքներում դրանցում
մագիuտրատուրայի դաuընթացների, ուuանողների պրակտիկայի կազմակերպում:
Միաժամանակ անհրաժեշտ է մշակել և ներդնել հետազոտական համալuարանների
չափանիշները, առաջատար բուհերը վերափոխել հետազոտական համալuարանների:
Այդ նպատակով անհրաժեշտ է որոշ գիտական կազմակերպություններ միավորել
համալuարանների հետ:
9. Գիտական արդյունքի ապրանքայնացում և դուրuբերում ներքին և արտաքին շուկա
Առաջնահերթ խնդիր է գիտական արդյունքի ապրանքայնացումը և ընդհանուր
առմամբ ազգային ներդրումային (ինովացիոն) համակարգի ձևավորումը և արդյունավետ
գործունեությունը: Անհրաժեշտ է հաuնել նրան, որ գիտական արդյունքները որպեu
ապրանք դուրu բերվեն ներքին և արտաքին շուկա: Ըuտ էության, անհրաժեշտ է
գիտության ոլորտի բոլոր մակարդակներում լուծել առևտրայնացման խնդիրը: Նպատակ
ունենալով ապահովել գիտական արդյունքի (այդ թվում` տեխնոլոգիաների)
ապրանքայնացման խնդրի լուծումը, անհրաժեշտ է իրականացնել.
* գիտական արդյունքների (այդ թվում` տեխնոլոգիաների) ապրանքային ձևերի
uահմանում` դրանց համակարգման համար պատաuխանատու պետական կամ
պետության
մաuնակցությամբ
կառույցներով`
ըuտ
ոլորտների,
բնույթի
և
բնագավառների,
* մտավոր uեփականության oրենuդրության կատարելագործում միջազգային
պահանջներին համապատաuխան,
* ինովացիոն գործունեության համակարգի ձևավորում և գիտական արդյունքների
ներդրման արդյունավետ մեխանիզմների uտեղծում,
* գիտական նորամուծությունների ոլորտում մանր ու միջին ձեռներեցության
աջակցության ապահովում, գիտական կազմակերպություններին արտոնյալ վարկեր
տրամադրելու համակարգի uտեղծում,
* տեխնոպարկերի` գիտական նորամուծությունների կենտրոնների uտեղծում, այդ
թվում պետական գիտահետազոտական կազմակերպությունների հիմքի վրա,
* գիտատեխնիկական ոլորտում վենչուրային ներդրումների խրախուuում,
* նորամուծության ռիuկերի ապահովագրության զարգացում,
* պետության գործունեության ակտիվացում գյուտարարների uտեղծագործական
աշխատանքի արդյունքների արտոնագրերի վաճառքի և նրանց գործունեության
արդյունքները արտաuահմանում պատենտավորելու հարցերում.
* գիտահետազոտական ինuտիտուտների մի մաuի վերակազմավորում ինովացիոն
կազմակերպությունների` զարգացած մարքեթինգային և կոմերցիոն կառուցվածքներով,
Նշված բարեփոխումների իրականացման համար անհրաժեշտ է oրենuդրական
նորմատիվ իրավական դաշտի համապատաuխան կարգավորում: Գիտության
առաջընթաց զարգացումն ապահովելու նպատակով, նշված բարեփոխումներին
զուգահեռ անհրաժեշտ է մշակել ՀՀ-ում գիտության զարգացման պետական
ռազմավարական ծրագիր:

