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2020թ.

ճայասաանի ճանրապետությաե գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունը, 

ի դեմս ճճ ԳԱՍ նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյաևի (այսուհետ՝ ՀՀ ԳԱԱ), որը գործում է ՀՀ ԳԱԱ 

կաեոևադրությաե հիման վրա, մի կողմից, և ճճ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 

իրավունքի ինստիտուտը, ի դեմս տնօրենի Լիփթ Ղազաևչյաևի (այսուհետ՝ Կազմակերպություն),

(կազմակերպության անվանումը) (անուն ազգանուն)

որը գործում է Կազմակերպության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից (այսուհետ 

միասին՝ Կողմեր), հիմք ընդունելով ճայաստաևի Հանրապետության կառավարության 2001 

թվականի նոյեմբերի 17-ի Իք 1121 որոշումը (այսուհետ՝ Որոշում), «ճայ հասարակության 

փիլիսոփայական,սոցիալ-քաղաքական և իրավագիտական հիմևախնդիրներ (պատմություն և 

արդիականություն)» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման նպատակով կնքեցին սույն 

(ծրագրի անվանումը)

պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր)՝ հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան

1.1. Պայմանագրով ՀՀ  ԳԱԱ պարտավորվում է ծրագրի իրականացման նպատակով 

Կազմակերպությանը հատկացնել ճայաստանի ճանրապետությաե 2020 թվականի պետական 

բյուջեով նախատեսված 58 873 400 (ճիսուն ութ մհւհոն ութ հարյուր յոթանասուն երեք հագար 

տռրս հարյուր՝) (թվերով նբա ռերով)

ՀՀ դրամ գումար, իսկ Կազմակերպությունը պարտավորվում է Ծրագիրն իրականացնել

Որոշմամբ և Պայմանագրով սահմանված կարգով։

1.2 Պայմանագրի գնի մասին համաձայնությունը, Ծրագրի առաջադրանքը, օրացուցային 

պլանը, նախահաշիվը և կատարողների մասին տեղեկությունները ներկայացված են 

Պայմանագրի հավելվածներում։

2. Կողմերի իրավունքները ն պարտավորությունները

2.1 ՃՃԳԱԱ իրավունք ունի՝

2.1.1 Կազմակերպությունից պահանջելու կատարել Պայմանագրի 2.4 կետով նախատեսված 

պարտավորությունները,

2.1.2 ցանկացած ժամանակ ստուգելու Կազմակերպության կողմից իրականացվող 

Միջոցառումների ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը,



յ .  յդունելոև իրականացված Միջոցառումները իր հայեցողությամբ սաեմանելով 

անների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ, և Կազմակերպությունից պահանջելու 

4». ֊  ~ ել Պայմանագրի 6-րղ մասով նախատեսված տուգանքը,

. - առանց իրականացված Միջոցառումների ւսրդյունքևերի դիմաց գումար տրամադրելու՝

– ՜ ֊սկալմանի լուծելու Պայմանագիրը և պահանջելու հատուցել պատճառված վնասները, եթե՝

2.1.4.1 Կազմակերպությունը ժամանակին չի սկսում Ծրագրի իրականացումը, կամ Ծրագրի 

իրականացման ժամանակ ակնհայտ է դառնում, որ այն պատշաճ չի իրականացվելու,

2.1.4.2 Կազմակերպությունը երկու և ավելի անգամ խախտել է Ծրագրով նախատեսված 

Միջոցառումների իրականացման ժամկետները (նախատեսված լինելու դեպքում),

2.1.4.3 իրականացված Միջոցառումները չեն համապատասխանում Ծրագրով սահմանված 

պահանջներին,

2.1.5 Պայմանագիրն օրենքով կամ Պայմանագրով նախատեսված հիմքերով լուծելու դեպքում 

պահանջելու իրեն հանձնել անավարտ Միջոցառումների արդյունքները։

2.2 Կազմակերպությունն իրավունք ունի՝

2.2.1 ԼԼ ԳԱԱ-ի կողմից գումարները չվճարվելու դեպքում միակողմանի լուծելու Պայմանագիրը և 

պահանջելու հատուցել իրեն պատճառված վնասները,

2.2.2 Ծրագրի կատարման համար, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, ներգրավելու երրորդ 

անձանց,

2.2.3 ԼԼ ԳԱԱ-ի գրավոր համաձայնությամբ այլ կազմակերպություններին հանձնել կատարված 

աշխատանքների արդյունքները։

2.3 ԼԼ ԳԱԱ-և պարտավոր է՝

2.3.1 Ծրագրով նախատեսված դեպքերում աջակցել Կազմակերպությանը,

2.3.2 ընդունել համապատասխան որոշում՝ իրականացված Միջոցառումների մասին 

ներկայացված տարեկան հաշվետվության վերաբերյալ,

2.3.3 ստուգել ու ամփոփել Կազմակերպության կողմից Ծրագրի իրականացման ենթակա 

գործառույթների գծով ձեռք բերված քանակական ու որակական ցուցաևիշների վերաբերյալ 

տեղեկությունների հիման վրա հաշվարկված գումարի չափի մասին հաշվարկները և իր 

եզրակացության հետ միասին դրանք ներկայացնել Հայաստանի ձաևրապետությաև ֆինանսների 

նախարարություն՝ վերջինիս կողմից սահմանված կարգով և ժամկետներում։

2.4 Կազմակերպությունը պարտավոր է՝

2.4.1 Ծրագիրը կատարել անձամբ,

2.4.2 Ծրագիրը կատարել առաջադրանքին համապատասխան և դրա արդյունքը 22 ԳԱՄ հանձնել 

սահմանված ժամկետում,

2.4.3 Պայմանագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցներն օգտագործել Ծրագրով և 

Պայմանագրով սահմանված նպատակներով ու չափաքանակներով,



կատարել ՀՀ  ԳԱԱ-ի կողմից բացահայտված թերությունների վերացման նպատակով տրված 

լցումները,

2.4.5 աշխատանքի ակնկալվող արդյունքի ստացման անհնարինության հայտնաբերման կամ 

աշխատանքը շարունակելու աննպատակահարմարության մասին եռօրյա ժամկետում 

տեղեկացնել Կոմիտե,

2.4.6 ՀՀ  ԳԱԱ ներկայացնել հաշվետու ժամանակաշրջանում Պայմանագրի շրջանակներում 

վճարման գումարի չափի վերաբերյալ հայտ (այսուհետ՝ 2այտ) մինչև հաշվետու ամսվան 

հաջորդող ամսի 10-ը։ խայտում նշվում է Պայմանագրի շրջանակներում Կազմակերպության 

կողմից ծրագրի իրականացման ենթակա գործառույթների գծով ձեռք բերված քանակական ու 

որակական ցուցաևիշների վերաբերյալ տեղեկություններ և դրանց հիման վրա հաշվարկված 

գումարի չափի մասին մանրամասն հաշվարկներ,

2.4.7 Պայմանագրի նախահաշվում ֆինանսական ցուցանիշներից շեղումների դեպքում ՀՀ  ԳԱԱ 

ներկայացնել հիմնավորում,

2.4.8 իրականացնել Ծրագրի շրջանակներում ՀՀ  ԳԱԱ-ի կողմից տրամադրված գումարների՝ 

ձայաստաևի 2աևրապետության օրենսդրությամբ սահմանված հաշվապահական հաշվառում,

2.4.9 Ծրագրի ավարտից հետո ՀՀ  ԳԱՍ ներկայացնել միջոցառումների իրականացման մասին 

տարեկան հաշվետվություն՝ ղրան կցելով գիտական ծրագրի հաշվետվության հաևձնմաև– 

ընդունմաև արձանագրություն,

2.4.10 Պայմանագրի գործողության ընթացքում ապահովել Ծրագրի իրականացմանը վերաբերող 

փաստաթղթերին ծանոթանալու ՀՀ ԳԱԱ հնարավորությունը,

2.4.11 Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ապրանքները, աշխատանքները և 

ծառայությունները ձեռք բերել «Գնումների մասին» Հայաստանի ձանրապետությաև օրենքով 

սահմանված կարգով՝ պետության կարիքների համար կատարվող գնումների կանոններին 

համապատասխան,

2.4.12 Պայմանագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման արդյունքում առաջացած 

տևտեսումներյւ/խևայողությունները վերադարձնել ձայաստաևի հանրապետության պետական 

բյուջե ոչ ուշ, քան մինչև ընթացիկ տարվա դեկտեմբերի 25-ը։

3 Ծրագրի ֆինանսավորման չափը

Ծրագրի ֆինանսավորման չափը կազմում է 58 873 400 (հիսուն ութ միլիոն ութ հարյուր 

յոթանասուն երեք հագար չորս հարյուր) ՀՀ դրամ գումար։

(թվերով և բառերով)

4 Մոնիթորինգ

4.1 ՀՀ Գ Ա Ա ֊ն  ցանկացած ժամանակ կարող է իրականացնել մոնիթորինգ՝ 

ուսումնասիրելով Ծրագրին առնչվող փաստաթղթեր և նյութեր։

4.2 Մոնիթորինգև իրականացվում է ՀՀ  ԳԱԱ –ի կամ նրա կողմից լիազորված անձի կողմից։



4.3 Մոեիթպփէպի իրականացման ընթացքում Կազմակերպությունից կարող են պահանջվել 

րավոր ու բանավոր պարզաբանումներ և բացատրություններ։

4.4 Մոնիթորիևզի իրականացման ընթացքում բացահայտված թերացումների ու 

բացթողումների շտկման նպատակով Կազմակերպությանը տրվում են ցուցումներ և արվում են 

առաջարկություններ։

5 ՜Վճարման կարգը և ժւսմկետևերը

5.1 ՀՀ ԳԱԱ-ն Կազմակերպությանը վճարումները կատարում է 2այտն ընդունելու օրվան 

հաջորդող 20 աշխատանքային օրվա ընթացքում, եթե Ծրագրով սահմանված չեն վճարումների 

կատարման ա յլ կարգ ն ժամկետներ։

5.2 ՀՀ ԳԱԱ-ն Պայմանագրի գինը վճարում է Պայմանագրում նշված Կազմակերպության 

հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով, որն ըստ եռամսյակների բաշխվում է հետնյալ 

կերպ, բյուջետային տարվա 1-իև եռամսյակում 20 տոկոս, 2-րդ եռամսյակում 25 տոկոս, 3-րդ 

եռամսյակում 25 տոկոս, 4-րդ եռամսյակում 30 տոկոս։

6 Կողմերի պատասխանատվությունը

Պայմանագրով և Ծրագրով նախատեսված պարտավորություևների չկատարմաև կամ ոչ 

պատշաճ կատարման դեպքում Կազմակերպությունը պարտավորվում է փոխհատուցել 

չիրականացված Միջոցառման չափով և վճարել տուգանք՝ չիրականացված Միջոցառման համար 

նախատեսված գումարի 1 տոկոսի չափով։ Ընդ որում, տուգանքի վճարումը Կազմակերպությանը 

չի ազատում իր պարտավորություևները կատարելու և խախտումները վերացնելու 

պարտականությունից։ ՀՀ  ԳԱԱ-և սույն կետով նախատեսված գումարները հաշվարկում ն 

հաշվանցում է Կազմակերպությանը վճարվելիք գումարներից։

7 Պայմանագրի գործողության ժամկետը

Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից հ գործում է մինչև Կողմերի 

ստաևձնած պարտավորություևների ՝ ամբողջ ծավալով կատարումը։

8 Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՍԱԺՈՐ)

Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություններև ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն 

չկատարելու համար Կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է 

անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և 

որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներն են 

ա  վրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության 

հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների 

աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են 

՜ա ր հա. ա Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություևների կատւպտւմը։ Եթե

անաարյր՜աեարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա Կողմերից



ե ուրն իրավոնևք ունի լոնծելու Պայմանագիրը՝ դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով 

յրրմին։

9 Եզրափակիչ դրույթներ

9 1 Պայմանագրում կատարվող փոփոխությունները կամ լրացումներն իրավաբանական ուժ 

՜ ..են , եթե կազմված են գրավոր և ստորագրված են Կողմերի կողմից։

9.2 Պայմանագիրը կնքվում է երկու օրինակով, որոնք ունեն հավասար իրավաբանական 

ուժ։ Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է Պայմանագրի մեկ օրինակ։ Պայմանագրի անբաժանելի 

մասն է Կազմակերպության կողմից ՀՀ  ԳԱՍ ներկայացված Ծրագրի հայտը։

9.3 Պայմանագրով նախատեսված պարտավորություևների չկատարման հետ կապված, 

ինչպես նան Պայմանագրով չնախատեսված հարաբերությունները կարգավորվում են 

Հայաստանի 2,աևրապետությաև օրենսդրությամբ։

10 Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա
ՀՀ ԳԱՍ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգյիայի և 
իրավունի ինստիտուտ ՊՈԱԿ

ք. Երևան, Մարշալ Բաղրամյաև 24 ք . Երևան, Արամի 44

Հ/հ 900011024115 ՖՆ Գարծառնական 
վարչություն.

Հ/հ 900018005497 Երևանի թիվ 1 
Տեղական Գանձապետական բաժ.

ՀՎՀՀ 02508174

Նախագահ՝ Ռադիկ Մարտիրոսյան

Տնօրեն եիլիթ

(ստոյոոցրություե)

Ծրագրի գիտական ղեկավար՝

ստրազրություե)

(ստորազրաճքուն)
(Լիլիթ Ղազաևչյան)
(  անուն ազգանուն)



շավելված 1
,0 7 շ°շ°թ–

պայմանագրի

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

պ ա յ մ ա ն ա գ ր ի  գ ն ի  մ ա ս ի ն  ա ա տ ա Ն Ո Ի ^ Ա Ն

նհոս Ո . Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ոադիկ 
Սննք ներքոստորագրյալներս. ^  ի Ո  հոամանքի ինստիտուտի

ս . ,, «գսսՓԻյիսոՓա յությա ն, սոցիոլոգիայի և իրագո «  1
Սարտիրոսյանը ն Ա . Գ ԻԱ՝ Գողմերը համաձայնություն

տնօրեն (ոեկտոր) Լիյիթ Ղազանչյանը վ  այու ^  . պա)մանագրով աշխատանքի գնի

“ ՜ ՜ է – - ֊ « ֊
համար։

IX Գիտությունների ազգային ակադեմիա

Նախագահ՝ ՌԱԴԻԳ ՍԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

IX  ԳԱՍ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի ն 
իրավունքի ինստիտուտ



Հավելված 2
հ Հ  2020 թ.
պայմանագրի

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ
ճայ հասարակության փիլիսոփայական, սոցիալ-քաղաքակաե և իրավագիտական 

հիմնախևդիրներ (պատմություն և արդիականություն) ծրագրի
(ծրագրի անվանումը)

1. Աշխատանքի կատարման հիմքը՝ Հայաստանի ճանոապեաաթւան 2020 թկականի 

պետական բյու9ե։

2. Աշխատանքի նպատակը (1 պարբերություն)։

ՀՀ  2020թ. պեաբյուջեից բազային ֆինանսավորման համար առաջադրված գիտական 

ծրագրի հիմնական նպա տա կն է՝ բազմակողմանիորեն և հա մա պա րփ ակ ուսումնասիրության և 

գիտագործնական խորը վերլուծության ենթա րա կել գլոբա լա ցմաև դարաշրջանում հայ 

հասարակության պ ա տ մա կա ն ու արդի զարգացման գործընթացների սոցիալ-քաղաքակաև, 

իրավական, փ իլիսոփ այա կա ն հիմնախնդիրները, ինչպես նան ձէ-ում իրավաքաղաքական 

զարգացուևերի պայմաններում տ իրող սոցիալ-իրավական, քաղաքական գործընթացների 

ներկա իրավիճակի և հետա գա  հնարավոր զարգացումների վերլուծությունը։

3. Աշխատանքին ներկայացվող հիմնական պահանջները (մինչև 1 էջ)։

«ճայ հա սա րա կության փիփսոփ ա յա կա և,սոցիալ-քա ղա քա կա և և իրավագիտական 

հիմնախևդիրներ (պատմություն և արդիականություն)» բազային ֆինաևսավորմամբ ծրագրի 

նպատակներն ու խնդիրներն իրականացվելու են Ինստիտուտի գիտության

համապատասխան ուղղություններով բարձրակարգ մասնագների, ա յդ թվում երկու 

ակադեմիկոսի, մեկ թղթակից անդամի, 17 գիտության դոկտորների, 14 թեկնածուների, 

ինչպես նաև բա զա մա թիվ ասպիրանտների, հայցորդների և դոկտորանտների շնորհիվ։ ճարկ 

է նշել, որ Ինստիտուտի գիտական անձնակազմն օժտված է բազմամյա լուրջ գիտական 

փորձով և ձեռքերումներով, ընդգրկված է մի շարք ներպետա կա ն և միջազգային ծրագրերում։ 

ճատկանանակ է, որ ծրագրի լիարժեք իրականցմաևը նպա ստում են Ինստիտուտի սերտ 

համագրոծակցությունն ինչպես ներպետական մի շարք կա ռույցների (այդ թվում ճճ ԳԱԱ 

Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, ԵՊՃ, Երևանի Վ Բ րյուսովի անվան

լեզվահասարակագիտակաև համալսարան, 1ս.Աբովյանի անվան մանկավարժական 

համալսարան, Երևանի ճայ բուսակ ճամալսարաև, Եվրասիա միջա զգային համալսարան, 

ճայ - Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան, ճճ Սահմանադրական դատարան, ճճ 

Դատախազություն, ճճ Քննչական կոմիտե, ճճ Փա ստաբանական պալատ), այնպես էլ 

միջազգային և ԵԱՏՄ պ ետությունների (Ռուսաստան Բելաոուս, Ղազախստան, Լեհաստան,



լ–մանիա, Ռումինիա, Հունգարիա, ԱՄՆ և այլև) իեստիա ուտների և գիտահեաազոաական 

աստա տությունևերի հետ, որոնց հետ կնքվել են մի շարք համաձայնագրեր։ 

Հետազոտությունների իրա կա նացմա նը նպաստում են նաև ա նհրաժեշտ  Ինստիտուտի 

նյութատեխնիկական բազան հա մակարգչային սարքավորումները, գիտական գրադարանն 

էլեկտրոնային գրա դա րա նն աղբյուրների հասանելիությամբ, և այլն։ Հարկ է նշել, որ նախորդ 

տարիներին Ինստիտուտին հա ջողվել է արտա բյուջետա յին և գրունտային միջոցներ 

ներգրա վել մի շարք կիրառա կան սոցիոլոգիական, իրա վա կան և քաղաքագիտական 

ուսումնասիրություններ իրա կա նացնելու համար։

4. Աշխատա նքի բովա նդակությունը (մինչև 3 էջ)։

ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրա վունքի ինսաիտուտում 

հետ ազոտություններն իրա կա նցվում են են չորս գիտա կա ն ուղղություններով՝ 

փիլիսոփայություն, սոցիոլոգիա, իրավունք և քաղաքագիտություն։

Տեսական փ իլիսոփ ա յությա ն բնագավառում 2020թ.–ին նախա տեսվում է շարունակել 

ուսումնասիրություններ նվիրված արդի տեսական փ իլիսոփ այության և մեթոդաբանության 

հայեցակարգերում հումանիտ ար գիտությունների մեթոդաբանական և գիտա– 

փիլիսոփայակաև հիմնա խնդիրների վերլուծությանը։ Արվեստի տեսության և 

գեղագիտության շրջա նա կներում իրա կա նացվելու են «հետմոդեռնիզմի ավարտի» 

հայեցակարգի տ արբեր ըմբռնումների ն դրանց հետ կապված նոր սկզբունքների ն 

միտումների բացա հա յտմա ն ուղղված ա շխատանքներ։ Լեզվի փիլիսոփայության 

շրջանակներում շարունակվելու են տ եսական հետա զոտություններ ուղղված քաղաքական ն 

հանրային գործընթացների դիտարկմանը որպ ես հաղորդակցում։ Գիտական

ոա ումնա սիրությունների ու վերլուծությունների ա րդյունքները ա մփոփվելու են մեկ 

մենագրության և գիտա կա ն հողվա ծների շարքում։

2 0 2 0 թ . –ին հայ փ իլիսոփ այության պ ատմության բնագավառում, նոր մշակված 

մեթոդաբանական հա յեցա կա րգի հիման վրա, իրա կա նացվելու են վերլուծական 

գիտահետազոտական ա շխա տ անքներ վաղ և ուշ հայ միջնադարյան, XIX դարի արևմտահայ 

փիլիսոփայության /ա յդ թվում քաղաքական փ իլիսոփ ա յությա ն/ պատմության 

հիմնախնդիրների շուրջ։ Նա խա տեսվում է ա վարտին հա սցնել մի շարք աշխատանքներ 

ազգային փ իլիսոփ այա -քաղա քա կա ն մտքի պատմությա ն ա ռանցքա յին խնդիրների հայոց 

քաղաքակրթական ինքնության, ա զգային-սահմանադրական մշակույթի պատմաիրավակաև 

և գա ղափարախոսական հիմքերի, Հայ եկեղեցու պ ա տ մաքա ղա քա կա ն դերի, ազգային 

քա ղաքականության հիմնա սկզբունքների և այլի լուսաբա նմա ն ուղղությամբ։ 2020 

իրականացվելու են գիտա հետա զոտա կա ն ա շխատանք նվիրվիրված XIV ղ. կաթոլիկ 

քարոզիչների գրա կա ն ժառանգության, XIX - XX դարի արևմտահայ մտա ծողների պատմա—  

փիլիսոփայական ու քաղաքական, աշխա րհաքաղա քա կա ն հա յեցա կա րգերի ժամանակավ րց 

փիլիսոփայական մեկնաբանմանը, որի արդյունքները ա մփ ոփ վելու են մենագրությունւււմ և 

գիտական հողվա ծնեյաւմ։



լական փիլիսոփայության բնագավառում շարունակվելու են 

ււթյունևեր նվիրված 22-ում տիրող մի շարք սոցիալ-փիլիսոփայական 

- ֊  ՚֊ա փ ր ն ե ր ի  բացա հա յտմա նը, որոնցից են օրինակ մշակութային կյանքի ճգնաժա– 

֊  ՜ ֊ երևույթները, օտա րման հաղթահարման ուղիների լուսաբանումը։ 2020թ.–ին 

ր=խ ա տ եսվում է ա վա րտ ել պեաաիրավական հեա ա զոտ ությա նների բաժնի հետ իրականաց– 

.սւծ համապարփակ գիտագործնական ուսումնասիրություններն ու վերլուծությունները 

^վի^ված 22-ում պառլա մենտա կա ն կառավարման համակարգի, «պառլամենտարիզմ», 

«ժողովրդավարություն» և «լեգիտիմություն» հասկա ցությունների փոխներգործության 

սոցիալ-փիլիսոփայական, գործառնական ա սպեկտներն ու ղրսևորմաև ա ռանձնա 

հատկությունները։ Ավելին, պետաիրավական հետա զոտությունների բաժնի հետ համատեղ, 

նախատեսվում է իրա կա նա ցնել միջգիտակարգային ուսումնասիրություն նվիրված 

գլոբալացման ժա մա նա կա շրջա նի հիմևախևղիրևերիև մեկին բիոէթիկային։Իրականացված 

հետազոտությունների արդյունքները ներակավելու են մենագրության և գիտական 

հողվածներևերի տեսքով։

Սոցիոլոգիայի բնա գա վա ռում 2020թ. իրակացվելու են ուսումնասիրություններ նվիրված 

ժողովրդական բողոքի ա լիքի վրա ձևավորված քաղաքացիական շարժմանը, ոչբռևի 

հեղափոխության ու երիտասարդ սերնդի աննախադեպ ակտիվությանը 22-ում ընթացող 

սոցիալ՜ քաղաքական, տնտեսական գործընթացներին։ Ավելին, իրականացվելու են 

ուսումնասիրություններ նվիրված սոցիալական ցանցերի ազդեցությանը հայ ե ր ի տ ա ֊ 

սարղության («թվային սերնդի»), արժեհամակարգի ձևավորման և քաղաքական կենտ րո

նացմանը վրա։ Բաժնի աշխատակիցները «2այկական սոցիոլոգիական ա սոցիացիայի» հետ 

ձեռքբերված պ այմանա վորվածության համաձայն, նախատեսում են բազային ֆիևան– 

սավորմամբ բյուջետայիև միջոցներից դուրս իրա կա նա ցնել երեք հա մա պետական ներկայա– 

ցուցչւսկան ուսումնա սիրություններ նվիրված 22-ում քաղաքականորեն նշանակալի գործ

ընթացների ու հիմևախնղիրների վերլուծությանը հանրահա յտ  ՕՋՈսբ/ՏՋւէտՏսո^տ 

կազմակերպության հետ, որի նպատակ է խորքային ուսումնասիրության ենթա րկել 2 2 ֊ո ւմ  

տիրող սոցիալ-տևտեսական ու քաղաքական գործընթացները և մեր չափահաս բնակչության՝ 

վերաբերմունքը ղրանց նկատմամբ։ Արդյունքները ներկա յա ցվելու են երկրի իշխա նութ

յուններին, գիտական ու վերլուծական կենտրոններին, ինչպես նաև քաղաքացիական 

հասարակության կա զմա կերպություններին։ Շա րունակվելու են նաև երկրռւմ ընթացող 

միգրացիոն գործընթացների սոցիալ-տնտեսւսկան ազդեցությա ն վերլուծությունները 

ևպատակաուղղված լինելով հատկապես ուսումնա սիրել մոտակա ապագայում հնարավոր 

հայրենադարձության իրա կա ն պոտենցիալն ու միջոցը։ Գիտական ուսումնասիրությունների 

ու վերլուծությունների արդյունքները կամփոփվեն գիտական հողվածների շարքում, 

գիտաժողովներում և զեկույցներում։

Քաղաքագիտական ուսումնասիրությունների բնա գա վա ռում իրականացվելու հետ ա զո

տություններ նվիրված թավշյա հեղափոխության և պ առլա մենտա րիզմի հաստատման 

արդյունքում օրհա սակա ն դարձած 22 քաղաքական համակարգի հիմնախևղիրներին։ Դա 

նշանակում է 1) հա մեմատ ա կա ն քաղաքագիտության շրջանակներում լավագույնս ուսում–



- –մա նմա ն պ աոլամեետ ակաե պետությունների քաղաքական համակարգերը, 2) 

ն –սիրել հայոց պ եաակաևությաե պատմական շրջանակներից հայտնի քաղաքական 

. - .  արդերի փորձը 3) և, անշուշտ, նման խնդիրները լուծել հայոց քաղաքակրթական– 

ւ յա յուրա յին ինքնատ իպ ությա ն շրջանակներում։ Ակնհայտ է, որ արդիական, դինամիկ ն 

հեռանկարի մեջ զա րգա ցող պետականություն, քաղաքական համակարգ, վարչակարգ հ ա յլ 

հիմնահարցեր իրենց իրական լուծումը կարող են ստ ա նա լ ժամանակակից աշխարհի 

երկրաքաղաքական զա րգա ցումների համատեքստում։ Աերոևշյալ հետազոտության 

շրջանակներում ձձ՜ում ա ռաջին անգամ ուսումնասիրության է ենթա րկվելու մեր երկրի 

քաղաքական զա րգա ցմա ն ազդեցությունն արտաքին միջավայրի տարածաշրջանի վրա։ 

Շարունակվելու են աշխա տանքներ նվիրված նաև քաղաքական մշակույթի, 

ժողովրդավարության, իրավական պետության ու քաղաքացիական հասարակության, 

ինչպես նաև էլեկտ որա լ քաղաքագիտության հիմնա խևղիրների խորքային 

ոա ումնասիրությունը։

Պետաիրավական հետազոտությունների բնագավառում նախատեսվում է 2020թ. 

շարունակել ուսումնա սիրությունները նվիրված իրավունքի տեսության և պատմության, 

քրեական իրավունքի, մարդու իրավունքների և հայ իրավունքի աղբյուրների ն իրավական 

մտքի զարգացման հիմնախնղիրևերին։ Ակնհայտ է, որ ձձ՜ում ընթացող 

սահմաևադրաիրավական և ղատաիրավակաև բարեփոխումները, կառավարման 

խորհրդարանական ձևի հաստատումը, օրենսդրական համակարգի կատարելագործման 

ուղղված հիմևախնղիրների բացահայտումը հա նդիսա նում է իրավագիտության 

ուսումնասիրության կարևորագույն օբյեկտ և շարունակում է մնա լ ինստիտուտի 

իրավաբանների ուշա դրությա ն կիզակետում։ Այդ պ ատճառով, բաժնի իրավաբանները 

2020թ–ին նախա տեսում են իրա կա նա ցնել նոր ոաումնասիրություններ նվիրված 

սահմանադրական իրավունքի առանցքային հիմնախևղիրների բացահայտմանը որոնցից են 

պետության պ առլա մենտա կա ն կառավարման ձևի դրական և բացասական կողմերը, 

ժողովրդաիշխաևությաև իրացման ձևերը, ձձ-ի համար արդիա կա ն հա նդիսա ցող պետության 

հա յեցողության սա հմա նների հստակեցման, դատական իշխանության և սահմանադրական 

ա րդարադատության իրացման առանձնահատկությունները և այլն։ 2020թ .՜ի և  բաժնի

աշխատակիցները նախա տեսում են Ինստիտուտի սոցիոլոգիայի բաժնի հետ համատեղ 

իրա կա նացնել միջգիտա կա րգա յին հետազոտություն օրենսդրության և իրավական 

համակարգի մշտա դիտ արկում և գնահատում, որոնց արդյունքների հիման վրա 

հնարավորություն կընձեռվի բա ցա հա յտ ել ձձ օրինաստեղծ և իրավաստեղծ գործունեության 

համակարգում առկա բացերն ու հակասությունները։ Ավելին, վերջիններիս հիման վրա 

կարելի է ներկա յա ցնել գիտականորեն հիմնավորված ա ռաջարկություններ ուղղված 

օրինագծերի, ենթա օրենսղրական ակտերի նախագծերի մշակման օրենսդրական տեխնիկայի 

կատարելագործմանն ու իրավակարգավորումևերի արդյունավետության բարձրացմանը։ 

2020թ . ՜ին շա րունակվելու են աշխատանքները նվիրված արդի ժամանակաշրջանում 

գործնական նշանակություն ունեցող ուղղություններից մեկին անձի իրավական դրության 

առանձնահատկություններին, իրավունքների և պարտա կա նությունների սահմանա–



^ – ,  երա շխիքների ա մրագրման բազմակողմա նի ուսումնասիրությանր. ինչս1 «

■ - ™ , ո ւ ն  անհատ Փոխհարաբերության տեսական Ա գործնական հիմնախնղիրն ր,.

. . .  յ ^ մ ա ն ,  Գիտական ուսումնասիրությունների ա  վերա ծութ յունների արդյունք րր

™մփոՓվննմննագրՈ̂ ^ մ ն զ ի ա ա կ ա ն ն ս ղ վ ա ն ն ն ր ի շ ա ր ք ^ մ .

՚  2020թ –իև մ պ  հասարակության Փիփ սոՓա յա կա ն, սոցիալ-քաղաքական

իրավագիտական հիմնա խնղիրներ (պատմություն ն ա ր ա կ ա ն ո ւթ յո ւն )»  զ գ ա յի ն  

ֆինանսավորմամբ Օրագրի իրականացմամք ստացված ա րղյունքներր ներկա յա վ լո 

մենագրությունների, ժողովա ծուների, ուսումնական ս ն ա ր կ ն ե ր ի , գիտ ա կա ն հողվա րի 

տեսքով։ Ավեփ ն, իրա կա նացվելու է գիտաուսումնական գործունեություն ա սպիրանտների 

դոկտորանտների պ ատ րա ստմա ն ոպ ղությա մր նա խ ա տ եսվում է 1 ՝ 1 ֊« ե 

հանրապետական գիտա ժողովի. Կան ^ ղ ա ն –  քննարկումների կա զմակերպում մասնա կցել 

միջազգային ե  ներպ ետ ա կա ն գիտ ա կա ն ծրագրերին ու միջոցաոումներին, ներկա յա ց Լ 

գիտամատչելի հրապ ա րակումներ թերթերում, ամսագրերում և հեոուստատեսությա  ր.

Կա զմա կերպ ությա ն

տևօրեև՝

Ծրագրի գիտական

(Լիլիթ Ղ ա զա ևչյա ն յ
(անուն ազգանուն)

(Լիլիթ Ղա զա ևչյա ն)
(անուն ազգանուն)
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ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ՊԼԱՆ *
Հայ հասարակության փիլիսոփայական, սռցիալ-բաղաթական և իրավագիտական 

հիմնախևդիրևեր (պատմություն և արդիականություն)» ծրագրի
(ծրագրի անվանումը)

Իրականացվելիք միջոցառման

հ/հ
անվանումը

համառոտ 
բովանդակությ ունը

կատարման ենթակա 
գործառույթների 

նկարագիրը

ակնկալվող
արդյունքները

կատարման
ժամկետները

պահանջվող 
գումարը 
(հազար 
դրամ)

Հայ
հասարակության 
փիլիսոփայական, 
սոցիալ– 
քաղաքական ե 
իրավագիտական 
հիմնախնդիրները 
(պատմություն ե 
արդիականություն) ի՛

Հայաստանի 
Հանրապետությունում 
քաղաքացիական 
հասարակության, 
իրավական 
պետության, արդի 
սոցիալական և 
քաղաքական 

նստիտոսոների 
կայացմաև և 
զարգացման 
գործընթացների 
փիլիսոփայական, 
ւտցիալ-իրավական, 
քաղաքական և 
իրավագիտական 
հիմնախնդրիների 
հետազոտությունն ու 
վերլուծությունը, 
ինչպես նաև հայ 
ժողովրդի պատմա– 
մշակութային 
ավանդույթների, 
հոգևոր
ժառանգության 
պահպանման ու 
զարգացման 
ուսումնասիրությունը։

Գիտատեսական 
վերլուծությ ուններ: 
֊Կիրառական 

ուսումնասիրողդ ուններ։ 
֊Գիտաժողովների, կլոր 
սեղանևրի, 
քննարկումների 
կազմակերպում։ 
Գիտաուսումնական 
գործունեություն, 
երիտասարդ գիտական 
կադրերի 
պատրաստում։ 
֊Պետաիրավակաև 
փաստաթղթերի, 
օրենքների, օրինագծերի 
և պաշտոնական 
որոշումների ու դրանց 
նախագծերի գիտական 
փորձաքննություն ու 
խորհրդատվություն։

Գիտական 
մենագրությունների, 
ժողովածուների 

: ուսումնական 
ձեռնարկների 
հոդվածների, 
տպագրություն։ 
Հանրապետական և 
միջազգային 
գիտաժողովների 
կազմակերպում, 
մասնակցություն, 
միջազգային գիտական 
միջոցառումներին և 
ծրագրերին, 
գիտաուսումնական, 
գիտամաևկավարժական, 
գործունեության 
իրականացում, այդ 
թվում
ասպիրանտների և
դոկտորանտների
պատրաստում,
գիտամատչելի
հրապարակումներ
թերթերում,
ամսագրերում ե
հեռուստատեսությամբ

01.01.2020թ.
31.12.2020թ.

58 873.4

Ընդամենը

Կազմակերպության
անօրեն

Ծրագրի գիտական ղեկավար՝

4// ̂  
*յ– \ ' նիլիթ Ղազանտյան

(անուն ազգանուն)

(ստ ոռճվրռլրյուն) /  ,

հ՚ ՈՍ

խ խ Ո ւ  
և ա 1

/  *  ի՝ ^71
ձ (  ՝> Տճ 1

-  ( Լիլիթ Ղազանչյան֊ )
■՜ ^  ՝ . (անուն ազգանուն)

Իրականացվելիք միջոցաոումները ներկայացնել եռամսյակային փուլերով



լված 4.1
2020 թ.

պայմանագրի

ՆԱԽԱՃԱՇՎԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵԿ. ԱՅԼ ԾՄԽՍԵՐ է

2/հ Ծախսերի անվանումը
Ֆինանսավորման 

ծավալը, առանց ԱԱ2, 
(հազար դրամ)

1 Կոմունալ ծառայություններ, այդ թվում 1700

էէեկտրաէեերզիայի ծառայություն 600

գազի ծառայություն 550

ջրամատակարարման ծառայություն 50

կապի ծառայություն 500

Աղբահանություն 0

2 Գույք 400

3 Սարքեր և սարքավորումներ 355.4

4 Նյութեր 500

5 Գործուղումներ 500

6 Գիտական միջոցառումների կազմակերպում 400

7 Արշավախմբեր 0

8 ձրատարակմաև ծախսեր 1200

9 ■ Վառելիք մեքենայի 1000

Ընդամենը 6055.4

Կ.Տ. *

* Բուհերում իրականացվող ծրագրերի համար չի  լրա ցվում



ճսվելվւսհ 4.1
« Հ Հ »  լ)հ  շօշօ թ

Ս ^2– ս1ա^ ալւա<111է՝

ՆԱ1սԱ2ԱՇԿ.Ի ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵԿ. ԱՅԼ ԾԱ1սԱԵՐ է

Հ/հ Ծախսերի անվանումը
Ֆինանսավորման 

ծավալը, առանց ԱԱ2 
(հազար դրամ)

1 Կոմունալ ծառայություններ, այդ թվում 1700

էլեկտրաէներգիայի ծառայություն 600

գազի ծառայություն 550

ջրամատակարարման ծառայություն 50

կապի ծառայություն 500

Աղբահանություն 0

2 Գույք 400

3 Սարքեր ն սարքավորումներ 355.4

4 Նյութեր 500

5 Գործուղումներ 500

6 Գիտական միջոցառումների կազմակերպում 400

7 Արշավախմբեր 0

8 հրատարակման ծախսեր 1200

9 Սառելիք մեքենայի 1000

Ընդամենը 6055.4

Կազմակերպության
տնօրեն՝

Կազմակերպության 
գլխավոր հաշվապահ՝

(ստորաէ

Լ Լիլիթ Ղազտնտւան )
(անուն ազգանուն)

( Նարինե Մուրադյան 1
(անուն ազգանուն)

Կ.Տ.

*  Բուհերումիրականացվող ծրագրերի համար չի  լրացվում



ՏՀ ՀաԱնյԱաճ
1Ձ (  . 2020 թ֊

Ի1 .Հ ^ ^ ^ պ ա յմ ա ն ա գ ր ի  

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ծրագրի անվանումը՝ ճայ հասարակության փիլիսոփայական, սոցիալ-քսպաքական 
և իրավագիտական հիմնաիւնդիրևեր (պատմություն և արդիականություն) ծրագրի

(ծրագրի անվանումը)

Ահ Ազգանուն, անուն, հայրանուն Պաշտոն

Գիտակա
ն

աստիճա
և

Ամսական 
աշխատավար 
ձ՝ ներառյալ 
եկամտային 

հարկը* 
(հազար 
դրամ)

1 Ղագան>յաև Լիյիթ Արմենի Տնօրեն Ի - ց - թ – ^ 380 000,00

2 Պոդոսյաև Գեվորգ Արամի գիտպեկավար ս– ց – ց – ^ 220 000,00

3 Մուրադյան Նարինե Գևորգի հարվապահ 300 000,00

4 Աթաբեկ ու) ա Սիվի| Միքա կադր.մասն 100 000,00

5 Կարապետյան Այմաստ Կոմիտասի տնտեսագետ 50 000,00

6 Ջիջյան Անահիտ Ռոբերտի գիտական քարտուղար փ.գ.թ. 50 000,00

7 Կապարյան Արաքսյա Անդրանիկի տնօրենի օգնական 110 000,00

8 Գաատւաե Արային Զորիկի իրավախորհրդատու 100 000,00

9 Գևորգյան 2ամյետ Ամրակումի գյխ. խորհրդատու Փ-ց-ց– 105 000,00

10 Զոյյան Սուրեն Տիգրանի առարպիտարխ. ր-ց-ց–֊ 90 000.00

11 Առաքեյյան 2րաևտ Բաբկենի առարպիտարխ. Փ-ց-ց–^ 90 000.00

12 Սամարչյան Ալեքսանդր Սեմոևի կրտպիտաշխ 90 000.00

13 Միրումյան Կապեն Արտավագդի բաժ. վարի) Փ - ց - ց – ^ 55 000,00

14 Միրումյան Ռիմա Արտավագդի առարպիտարխ. Փ-ց-ց–ա– 45 000,00

15 Միևասյան Անուր Արամայիսի ավ. գիտարխ. Փ -ց -թ – ^ 45 000,00

16 Ստրկստյան Լիյիթ Սերյոժայի ավ. գիտարխ. Փ-ց-թ–֊ 45 000,00

17 Արգումանյան Սվետյանա Սուրենի ավ. գիտարխ. փ.գ.թ. 45 000,00

18 Օսիպյաև Արմեն Վագգեևի լար. 45 000,00

19 Պոդոսյաև Գեկորգ Արամի բաժնի վարիշ ս– ց – ց – ^ 55 000,00

20 Աոաքեյյաև Իոա Արծրունու ավ. գիտարխ. տ.գ.թ. 90 000.00

21 Վարդանյան Ասյա Ռազմիկի յար. 93 000.00

22 Կրտյաև Ների Սերյոժայի ծրագր.–հետագ 46 500,00

23 Պոդոսյաև Ռիմա Մինասի ավ. գիտարխ. Փ -ց -թ – ^ 90 000.00

24 Ադայան Նարինե Այբերտի յաբ. 90 000.00

25 Ստեփանյաև Հովհաննես Միքայեյի բաժ.վարի> - 1 հ ա - 55 000,00

26 Սաֆարյան Գաոևիկ ձրափկի գյխ.մասն - 1 1ևՋմԼ- 100 000,00

27 Ռւզուևյան Կարիևե Մակիչի լաբ.
90 000.00

28 1սա>ատրյան Արոտ 2այկի առ. գիտաշխ. Ի-ցց–֊ 45 000,00

29 Կոստանյան Գևորգ Մուրիկի աո. գիտարխ. Ի–ց–ց–֊ 46 500,00

30 Շուքուրյան Արմեն Վւպագաևի ավագ գ.ա — 1Իղ բ –- 50 000,00

31 Աբրահամյան Աբրահամ Աբրահամի ավագ գ.ա - Խ Զ Ճ - 46 500,00

32 Ղագինյաև Բագրատ Վսդագաևի ավագ գ.ա Ի–ց–թ–֊ 46 500,00

33 Շիրինյան Լհոն Գագարի բաժ.վարի> - 2Ճ Ղ ։- 55 000,00

34 Մանասյան Այեքսանդր Սարգսի առարպիտարխ. Փ -ց -ց – ^ 45 000,00

35 Օրդուխանյան էմիյ 2,րա>յայի ավագ գ.ա - յտ–ց–Ի–- 46 500,00

36 Սուքիասյաև 2այկ ճրահատի ավագ գ.ա - 1 1ԼՂ1Լ- 46 500,00

37 Սիմոնյաև Գուրգեն էդմոևի ավագ գ.ա տ-ցթ–֊ 46 500,00

38 Հարությունյան Մանուկ Արսենի առար.գիտարխ. Փ - ց - թ ^ 90000.00

* Աշխատավարձը ՝ ներառյալ եկամտային հարկը, չպ ետք է ցածր լինի, քա ն Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված 
նվազագույն աշխատավարձը



39 Կյուրեպան Էդիկ Անդրանիկի ավագ գ.ա 45 000,00
40 Նաւյդյան Գեորգի Միխսւյեյի յաբ. 90 000.00
41 Կարապետյան Մարիևե յաբ. 90 000.00
42 Մեսրոպյան Արսեն էուարդի տնտեսվար 100 000,00
43 ձակոբրանյան Կարինե Աըծրունու գրադարանավ ար 90 000.00
44

Ապիկյան Գայանե Մինասի
լաբ.

90 000.00
45 թավալը յաբ. 90 000.00
46 Տեր-Մինասյաև Հովհաննես Մկրտ>ի գիբ.պահ. 94 000,00
47 Դանիեյյան Արան 2ենրիկի պահակ 90 000.00
48 1սա>ատրյաե Դոյիկ Թովմասի պահակ 90 000.00
49 Մաթևոսյան Սիրաեուբ Կա>իկի հավաքարար 90 000.00
50 Մաթևոսյան Սուրեև Սպարտակի գիըպահ. 94 000,00
51 Ղամբարյան Արթուր Սիրեկանի ծրագր.–հետագ ի.գ.դ. 36 667.00
52 Մինապան Սերգեյ Մամիկոևի ծրագր.–հետագ ք.գ.դ 36 667.00
53 Քո>արյան Տիգրան Տոնիկի ծրագր.–հետագ ք.գ.դ. 36 667.00

Ընդամենը 4 401 500

Տնօրեն՝

Կազմակերպ ությ աև 
անձնակազմի 
կառավարման բաժնի պետ

(ստորագրության)

Լ. Ա. Ղազաեչյաե 

(Ա.Ա.Հ)

Ս. Մ. Աթաբեկովա 
(Ա.Ա.


