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ԲԻՈՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ 

Գործողությունների ծրագիր 

2012-2015թթ. 

Հաստատված` 

 2013թ. հուլիսի 26-ին կայացած ՀՀ վարչապետին 

կից Արդյունաբերական խորհրդի նիստին 



Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ. 
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Ներածություն 

Սույն Գործողությունների ծրագիրը բխում է ՀՀ կառավարության N 49 արձանագրային որոշմամբ հաստատված Հայաստանի 

արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությունից: Ներկայացված գործողությունների ծրագիրը 

սահմանում է արդյունաբերական ռազմավարության իրականացման 4-ամյա ծրագիր 2012-2015 թթ. ժամանակահատվածում:  

Գործողությունների ծրագիրը ներկայացված է 3 մակարդակով՝ ռազմավարական ուղղությունների, ռազմավարական նախաձեռնությունների 

և գործողությունների: Տարբեր մակարդակի գործողությունները խմբավորված են ռազմավարական նախաձեռնությունների, վերջիններս 

իրենց հերթին պատկանում են սահմանված վեց ռազմավարական ուղղություններից մեկին: Յուրաքանչյուր ուղղության համար սահմանված 

են պատասխանատու և իրականացնող կառույցները, ընդ որում հիմնական պատասխանատուներն առանձնացված են գործողության այլ 
մասնակիցներից:  

Սույն գործողությունների ծրագրի շրջանակներում ռազմավարական ուղղություններն են՝  

1. Որակի վերահսկման համակարգի ստեղծում   

2. Տեղական հումքային բազայի ստեղծում 

3. Կարողությունների զարգացում 

4. Ֆինանսական աջակցություն 

5. ԱԱԿ-ների ներգրավում  

6. Վաճառքների խթանում 

Յուրաքանչյուր տարվա վերջում ոլորտային խորհուրդը կհաստատի Գործողությունների ծրագիրը` հաջորդ երեք տարիների համար: 

 
Նշումներ.  

1. Սույն Գործողությունների ծրագրում պետության կողմից համաֆինանսավորվող գործողությունների իրականացման նախապայման է 
մասնավոր հատվածի համաֆինանսավորումը: 

2. Սույն Գործողությունների ծրագրում ընդգրկված են նաև ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության «Ձեռնարկությունների 

զարգացման և շուկայի մրցունակության ծրագրով» (ԱՄՆ ՄԶԳ «EDMC ծրագիր») պլանավորված գործողությունները Հայաստանի 

դեղագործության և բիոտեխնոլոգիաների ոլորտում, որոնցից յուրաքանչյուրի իրականացումը ենթակա է պարտադիր հաստատման ԱՄՆ ՄԶԳ  

կողմից: 
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Համառոտագիր 

ՌՆ 1.1. ՊԱԳ և դեղագործության ոլորտի հետ կապված այլ ՊԳ իրավական դաշտի 

ամբողջականացում  

ՌՆ 1.2. Աջակցություն տեղական ընկերություններին՝ արտադրությունները ՊԱԳ 

պահանջներին համապատասխանեցնելու և դեղերի գրանցման փաստաթղթերի 

փաթեթը մշակելու գործում 

ՌՆ 1.3. ՀՀ ՊԱԳ հավաստագրման մարմնի կողմից տրվող հավաստագրերի՝ 
միջազգային ճանաչման գործընթացին ուղղված քայլերի իրականացում 

ՌՆ 1.4. Տեղական ընկերությունների ՊԱԳ հավաստագրում 

 

ՌՈՒ 1. ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ՍՏԵՂԾՈՒՄ 

ՌՈՒ 2. ՏԵՂԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԱՅԻՆ 

ԲԱԶԱՅԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ 

ՌՆ 2.1. Հումքի արտադրության հիմնման իրագործելիության ուսումնասիրություն  

ՌՆ 2.2.   Իրագործելիության ուսումնասիրության դրական արդյունքների դեպքում 

Հայաստանում դեղագործության և բիոտեխնոլոգիաների հումքի արտադրության 

հիմնում 

ՌՈՒ 3. ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

ՌՆ 3.1.   Աջակցություն ԴԱՆ միության «Ջի էքս Պի» գերազանցության կենտրոնին 

վերապատրաստման դասընթացների մշակման և իրականացման գործում և 

դասընթացների անցկացում 

ՌՆ 3.2. Գիտություն-արտադրություն համագործակցության նպատակով`բուհ-

արտադրող շրջանակային համաձայնագրի կնքում 

ՌՆ 3.3. Աշխատուժի տվյալների բազայի ստեղծում 
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Համառոտագիր 

ՌՆ 4.1.  Ընկերությունների ներդրումային ծրագրերի երկարաժամկետ 

ֆինանսավորման սուբսիդավորման մեխանիզմի ապահովում 

ՌՆ 4.2. Արտահանման ֆինանսավորման մեխանիզմի գործարկում 

ՌՆ 4.3. Արտերկրում դեղերի գրանցման ծառայությունների ձեռք բերման 

ծախսերի համաֆինանսավորում  

ՌՆ 4.4. Ներդրումներ ոլորտի տեղական ընկերությունների կապիտալում 

 

ՌՈՒ 4. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՌՈՒ 5. ԱԱԿ–ների 

ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ 

ՌՆ 5.1. Ոլորտի միջազգային մասնակիցների և ներդրողների գործարար 

համաժողովի  անցկացում Հայաստանում 

ՌՆ 5.2. Շնորհանդեսների (roadshow) անցկացում նպատակային 

երկրներում 

ՌՈՒ 6. ՎԱՃԱՌՔՆԵՐԻ 

ԽԹԱՆՈՒՄ 

ՌՆ 6.1. Արտահանման շուկաների մասին տեղեկատվության և 

խորհրդատվության տրամադրում 

ՌՆ 6.2. Ներգնա և արտագնա գործարար առաքելությունների 

իրականացում  

ՌՆ 6.3. Ներքին շուկայում տեղական արտադրանքի վերաբերյալ 
իրազեկության բարձրացում 
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ՌՈՒ 1. Որակի վերահսկման համակարգի ստեղծում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 1.1. ՊԱԳ և դեղագործության ոլորտի հետ կապված այլ ՊԳ 

իրավական դաշտի ամբողջականացում 

Հայաստանի դեղագործության ոլորտում ՊԳ հավաստագրման իրավական 

դաշտ 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող* 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման 

աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

1.1.1. ՀՀ կառավարության 2011թ. մայիսի 

26-ի N 734-Ն որոշմամբ սահմանված 

իրավական փաստաթղթերի ընդունմանն 

ուղղված համապատասխան քայլեր 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 
- 

 

Վերջնաժամկետ` 2014թ. հունվար 

 

ՊԱԳ և ՊԲԳ հավաստագրման համար 

անհրաժեշտ իրավական դաշտ 

1.1.2. Դեղագործական ոլորտում Պատշաճ 

լաբորատոր գործունեության (ՊԼԳ), 

Պատշաճ կլինիկական գործունեության 

(ՊԿԳ), Պատշաճ պահման գործունեության 

(ՊՊԳ) և Դեղաբույսերի պատշաճ մշակման 

և հավաքման գործունեության (ԴՊՄՀԳ) 

պահանջների օրենսդրորեն ամրագրմանը և 

ներդրմանը ուղղված համապատասխան 

քայլեր 

 

 

 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 
- 

 

ՀՀ կառավարության կողմից 

օրենսդրորեն ամրագրմանը ուղղված 

համապատասխան քայլեր – 

վերջնաժամկետ` 2012թ. դեկտեմբեր 

 
Ներդրմանը ուղղված 

համապատասխան քայլեր - 

վերջնաժամկետ` 2014թ. հունվար 

ՊԼԳ, ՊԿԳ, ՊՊԳ և ԴՊՄՀԳ ներդրում 

1.1.3. ՀՀ կառավարության 25.11.2010թ. N 

1603-Ն որոշմամբ հաստատված «Դեղերի 

պատշաճ արտադրական գործունեության 

կանոնների» վերանայում, լրամշակում և 

ներդաշնակեցում Եվրոմիության գործող 

ՊԱԳ կանոններին և պահանջներին 

 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 

 

Բյուջե՝ ենթակա է 
գնահատման  

 
Ֆինանսավորման 

աղբյուր` 

դոնոր 

կազմակերպություններ 

Սկզբնական ժամկետ՝ 2013թ. 

Հունվարի 1 

 
Շարունակական գործողություն 

 
Հետագա 

համապատասխանեցումները 

կիրականացվեն կախված ԵՄ 

կանոնակարգերի 

փոփոխություններից 

 

ՀՀ կառավարության 25.11.2010թ. N 

1603-Ն որոշմամբ հաստատված 

«Դեղերի ՊԱԳ կանոնների» 

փաստաթուղթ` համաձայն 

Եվրոմիության գործող ՊԱԳ 

կանոնների և պահանջների 

*Այսուհետ, «պատասխանատու/իրականացնող» սյունակում մգեցված և շեղատառ նշված են գործողությունների հիմնական 

պատասխանատու/իրականացնողները:   



Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ. 

Գործողությունների ծրագիր 
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ՌՈՒ 1. Որակի վերահսկման համակարգի ստեղծում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 1.2. Աջակցություն տեղական ընկերություններին՝ 
արտադրությունը ՊԱԳ պահանջներին 

համապատասխանեցնելու և դեղերի գրանցման 

փաստաթղթերի փաթեթը մշակելու գործում 

Հայաստանի դեղագործության ոլորտում ՊԱԳ հավաստագրված 

ընկերություններ  

Գործողություն Պատասխանատու/իրա
կանացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման 

աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

1.2.1. Աջակցություն տեղական ընկերություններին՝ 
արտադրությունը ՊԱԳ պահանջներին 

համապատասխանեցնելու գործում 

 
– ՊԱԳ պահանջներին համապատասխանելիության 

դիտարկման ենթակա տեղական արտադրողների ցանկի 

պատրաստում 

– Միջազգային համապատասխան տեսուչի ընտրություն 

– Միջազգային տեսուչի և ՀՀ ԱՆ ԴԲՏՓԿ տեսուչի կողմից 

դիտարկման ցանկում ընդգրկված տեղական 

արտադրողների առաջին դիտարկում և 

համապատասխան եզրակացության պատրաստում 

յուրաքանչյուր ընկերության համար, որում կնշվեն ՊԱԳ 

կանոններին համապատասխանելիության հիմնական 

բացերը  

– Խորհրդակցություններ ընկերությունների հետ` 

բացահայտված հիմնական թերությունների շուրջ 
– Միջազգային տեսուչի երկրորդ այց Հայաստան և ՀՀ ԱՆ 

ԴԲՏՓԿ տեսուչի հետ համատեղ վերը նշված տեղական 

արտադրողների երկրորդ դիտարկում և ՊԱԳ 

պահանջներին համապատասխանելիության 

եզրակացություն*    

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն,  ՀՀ 

էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

Բյուջե՝ ենթակա է 
գնահատման 

 
Ֆինանսավորման 

աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ 

EDMC  ծրագիր 

 

 

Վերջնաժամկետ` 

2012թ. դեկտեմբեր 

 
Նշում. 

Միջազգային 

փորձագետի այցեր՝ 
2012թ. հուլիս և 

դեկտեմբեր 

Տեղական 

արտադրողների՝  
ՊԱԳ պահանջներին 

համապատասխանու
թյուն  

Նշում 

* Միջազգային տեսուչի երկրորդ այցը պայմանական է և կախված է առաջին այցի և դիտարկման արդյունքներից: 



Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ. 
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ՌՈՒ 1. Որակի վերահսկման համակարգի ստեղծում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 1.2. Աջակցություն տեղական ընկերություններին՝ 
արտադրությունը ՊԱԳ պահանջներին 

համապատասխանեցնելու և դեղերի գրանցման 

փաստաթղթերի փաթեթը մշակելու գործում 

Հայաստանի դեղագործության ոլորտում ՊԱԳ հավաստագրված 

ընկերություններ  

 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ 

արդյունք 

1.2.2. Եվրամիության «Դեղերի գրանցման 

հայտատուների համար» հայերեն ուղեցույցի  

մշակում 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 

Բյուջե՝ ենթակա է 
գնահատման 

 
Նշում. 

Համաֆինանսավորման 

աղբյուր` ԱՄՆ ՄԶԳ 

EDMC ծրագիր 

Վերջնաժամկետ` 

2012թ. դեկտեմբեր 

 

Եվրամիության 

«Դեղերի 

գրանցման 

հայտատուների 

համար» հայերեն 

ուղեցույց 



Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ. 

Գործողությունների ծրագիր 
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ՌՈՒ 1. Որակի վերահսկման համակարգի ստեղծում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 1.3. ՀՀ ՊԳ հավաստագրման մարմնի կողմից տրվող 

հավաստագրերի՝ միջազգային ճանաչման գործընթացին 

ուղղված քայլերի իրականացում 

ՀՀ ՊԳ հավաստագրման մարմնի անդամակցում «Դեղագործական 

տեսչությունների համաձայնագրին և դեղագործական տեսչությունների  

համագործակցության սխեմային» և «Միջազգային առևտրում  շրջանառելու 
համար դեղագործական արտադրանքի  որակի հավաստագրման ԱՀԿ 

սխեմային»  

Գործողություն Պատասխանատու/իրա
կանացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման 

աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

1.3.1. ՀՀ ԱՆ Դեղերի և բժշկական 

տեխնոլոգիաների փորձագիտական 

կենտրոնի տեսուչների արտերկրյա 

վերապատրաստում 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 

 

 

Ֆինանսավորման 

աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ 

EDMC ծրագիր  

 

Սկիզբ՝ 
2012թ.դեկտեմբեր, 

շարունակական 

ՀՀ ԱՆ Դեղերի և բժշկական 

տեխնոլոգիաների փորձագիտական 

կենտրոնի որակավորված տեսուչներ: 

Տարեկան առնվազն 2 տեսուչ 

1.3.2. ՀՀ ԱՆ Դեղերի և բժշկական 

տեխնոլոգիաների փորձագիտական 

կենտրոնի կողմից «Դեղագործական 

տեսչությունների համաձայնագրին և 

դեղագործական տեսչությունների  

համագործակցության սխեմային» և 

«Միջազգային առևտրում  շրջանառելու 
համար դեղագործական արտադրանքի  

որակի հավաստագրման ԱՀԿ սխեմային»  

անդամակցության հայտի ներկայացում 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն, ՀՀ 

էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

Ֆինանսավորման 

աղբյուր՝ ՀՀ պետական 

բյուջե 

Սկիզբ՝  2013թ. ապրիլ ՀՀ ՊԳ հավաստագրման մարմնի 

անդամակցման հայտ՝ 
«Դեղագործական տեսչությունների 

համաձայնագրին և դեղագործական 

տեսչությունների  

համագործակցության սխեմային» և 

«Միջազգային առևտրում  

շրջանառելու համար դեղագործական 

արտադրանքի  որակի 

հավաստագրման ԱՀԿ սխեմային»  

1.3.3. ՀՀ ԱՆ Դեղերի և բժշկական 

տեխնոլոգիաների փորձագիտական 

կենտրոնի կողմից «Դեղագործական 

տեսչությունների համաձայնագրին և 

դեղագործական տեսչությունների  

համագործակցության սխեմային» և 

«Միջազգային առևտրում  շրջանառելու 
համար դեղագործական արտադրանքի  

որակի հավաստագրման ԱՀԿ սխեմային»  

Անդամագրում/անդամագրում 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն, ՀՀ 

էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

 

Ֆինանսավորման 

աղբյուր՝ ՀՀ 

պետական բյուջե 

 

Վերջնաժամկետ՝  
2015թ. դեկտեմբեր 

ՀՀ ՊԳ հավաստագրման մարմնի 

անդամակցում «Դեղագործական 

տեսչությունների համաձայնագրին և 

դեղագործական տեսչությունների  

համագործակցության սխեմային» և 

«Միջազգային առևտրում  

շրջանառելու համար դեղագործական 

արտադրանքի  որակի 

հավաստագրման ԱՀԿ սխեմային»  

 



Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ. 

Գործողությունների ծրագիր 
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ՌՈՒ 1. Որակի վերահսկման համակարգի ստեղծում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 1.4. Տեղական ընկերությունների ՊԱԳ հավաստագրում Պատշաճ արտադրական գործունեության միջազգային ստանդարտներին 

համապատասխան արտադրող ընկերություններ  

 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
Իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման 

աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ 

արդյունք 

1.4.1. Տեղական ընկերությունների ՊԱԳ 

հավաստագրում 

 

 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 

 

 

Ֆինանսավորման 

աղբյուր՝ ՀՀ 

պետական բյուջե 

Շարունակական 

գործողություն, սկիզբ՝ 
2013թ. հունվար 

 

ՊԱԳ 

հավաստագրված 

տեղական 

արտադրողներ  



Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ. 

Գործողությունների ծրագիր 
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ՌՈՒ 2. Տեղական հումքային բազայի ստեղծում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 2.1. Հումքի արտադրության հիմնման իրագործելիության 

ուսումնասիրություն  

Հումքի արտադրության հիմնման իրագործելիության համապարփակ 

վերլուծություն 

Գործողություն Պատասխանաու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման 

աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

2.1.1. Տեխնիկական առաջադրանքի 

նկարագրության կազմում 

ՀՀ Էկոնոմիկայի 

նախարարություն, ԶՀԳ, 

ԴԱՆ Միություն 
- 

 

Վերջնաժամկետ` 

2013թ. Փետրվար 

 

 

Առաջադրանքի 

հաստատված 

նկարագրություն 

2.1.2. Իրագործելիության 

ուսումնասիրություն 

 
– Մրցույթի անցկացում 

– Հաղթող մասնագիտական 

խորհրդատվական ընկերության 

ընտրություն 

– Իրագործելիության 

ուսումնասիրության* իրականացում 

մասնագիտական խորհրդատվական 

ընկերության կողմից 
– Ուսումնասիրության արդյունքների 

ներկայացում ոլորտային խորհրդին  

– Դրական եզրակացության դեպքում՝ 
ներդրումային ծրագրի կազմման 

վերաբերյալ խորհրդում որոշման 

կայացում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն, ԶՀԳ, 

մասնագիտական 

խորհրդատվական 

ընկերություն 

 

Բյուջե`~ 11.4 մլն. 

ՀՀ դրամ 

 
Ֆինանսավորման 

աղբյուր` դոնոր 

կազմակերպությու
ն 

Վերջնաժամկետ` 

2013թ. հուլիս 

 

 

Ուսումնասիրության 

արդյունքների 

ներկայացում և 

քննարկում ոլորտային 

խորհրդում  

 

 

 

*Կդիտարկվեն ինչպես առկա գիտահետազոտական բազայի հիման վրա ստեղծելու հնարավորությունները, այնպես էլ` այլ հնարավոր 

տարբերակները: 



Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ. 

Գործողությունների ծրագիր 
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ՌՈՒ 2. Տեղական հումքային բազայի ստեղծում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 2.2. Հայաստանում դեղագործության և 

բիոտեխնոլոգիաների հումքի արտադրության հիմնում* 

 

Հայաստանում դեղագործության և բիոտեխնոլոգիաների հումքի 

արտադրություն 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
Իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման 

աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

2.2.1. Ներդրումների ներգրավմանն ուղղված 

գործողություններ 

– Պետական մասնակցության ձևաչափի 

հստակեցում 

– Արտադրական գործունեության մոդելի 

հստակեցում 

– Հնարավոր ներդրողների նույնականացում 

– Բանակցություններ հնարավոր 

ներդրողների հետ  

– Ներդրողների ներգրավում 

– Արտադրության հիմնում և գործարկում 

 

ԶՀԳ, ԴԱՆ Միություն Ֆինանսավորման 

կարիքը կհստակեցվի 

իրագործելիության 

ուսումնասիրության 

արդյունքում 

ժամկետը կհստակեցվի 

իրագործելիության 

ուսումնասիրության 

արդյունքում 

 

Ներդրումների 

ներգրավում, 

արտադրության 

գործարկում 

 

Նշումներ 

* 2.2. ռազմավարական նախաձեռնությունը պայմանական է, որի իրականացումը կախված է ՌՆ 2.1. Հումքի արտադրության հիմնման իրագործելիության 

ուսումնասիրության դրական եզրակացությունից:  

 



Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ. 

Գործողությունների ծրագիր 
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ՌՈՒ 3. Կարողությունների զարգացում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 3.1. Աջակցություն ԴԱՆ միության «Ջի էքս Պի» 

գերազանցության կենտրոնին վերապատրաստման 

դասընթացների մշակման և իրականացման գործում և 

դասընթացների անցկացում* 

Վերապատրաստված և որակավորված տեղական մասնագետներ 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

3.1.1. Դասընթացների մշակման և 

նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 

– Տեղական արտադրող ընկերություններում 

կարիքների հստակեցում և վերապատրաստման 

դասընթացների թեմաների ընտրություն 

– Նախատեսվող դասընթացներին տեղական 

ընկերությունների և վերապատրաստող 

մասնագետների մասնակցության հստակեցում 

– Դասընթացավար համապատասխան մասնագետի 

ընտրություն 

ԴԱՆ միություն, ՀՀ 

կրթության և գիտության 

նախարարություն,  

Բյուջե՝  ենթակա է հստակեցման 

(կախված կոնկրետ 

դասընթացներից և 

վերապատրաստող մասնագետների 

վարձատրությունից) 

 
ֆինանսավորման աղբյուր՝ ոլորտի 

ընկերություններ, ԱՄՆ ՄԶԳ EDMC 

ծրագիր 

 

Շարունակական 

գործողություն, 

ակնկալվում է 2012-

2015թթ.-ին 

(ժամկետները ենթակա 

են հստակեցման) 

 
ԱՄՆ ՄԶԳ «EDMC 

ծրագրի» 

շրջանակներում ՊԴԳ և 

ՊՊԳ դասընթացները 

նախատեսվում է 
անցկացնել 2012թ.-ին 

 

Նախատեսվող 

դասընթացներին տեղական 

ընկերությունների և 

վերապատրաստող 

մասնագետների 

մասնակցության 

հաստատում 

 

3.1.2. Դասընթացների անցկացում 

– Դասընթացների անցկացում տեղական արտադրող 

ընկերությունների համար 

– Դասընթացների անցկացում տեղական 

վերապատրաստող մասնագետների համար 

 

 

ԴԱՆ միություն Բյուջե՝  ենթակա է հստակեցման 

(կախված կոնկրետ 

դասընթացներից և 

վերապատրաստող մասնագետների 

վարձատրությունից) 

 
ֆինանսավորման աղբյուր՝ ոլորտի 

ընկերություններ, ԱՄՆ ՄԶԳ EDMC 

ծրագիր 

Շարունակական 

գործողություն, 

ակնկալվում է 2012-

2015թթ.-ին 

(ժամկետները ենթակա 

են հստակեցման) 

 
ԱՄՆ ՄԶԳ «EDMC 

ծրագրի» 

շրջանակներում ՊԴԳ և 

ՊՊԳ դասընթացները 

նախատեսվում է 
անցկացնել 2012թ.-ին 

Դասընթացների 

հավաստագրերի 

տրամադրում 

մասնակիցներին 

* ԱՄՆ ՄԶԳ «EDMC ծրագրի» շրջանակներում նախատեսվում է Պատշաճ դեղատնային գործունեություն (ՊԴԳ) և Պատշաճ պահման գործունեություն (ՊՊԳ) դասընթացների ֆինանսավորում 

2012թ.-ին: Ընթացքում հնարավոր է նաև այլ դասընթացների ֆինանսավորում ԱՄՆ ՄԶԳ «EDMC ծրագրի» շրջանակներում: 



Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ. 

Գործողությունների ծրագիր 
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ՌՈՒ 3. Կարողությունների զարգացում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 3.2. Գիտություն-արտադրություն համագործակցության 

նպատակով բուհ*-արտադրող շրջանակային համաձայնագրի կնքում  

Բուհերում մասնագիտական կրթության որակի բարելավում 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման 

աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

3.2.1 Գիտություն-արտադրություն համագործակցության նպատակով բուհ*-

արտադրող շրջանակային համաձայնագրի կնքում  

– Բուհ-արտադրող շրջանակային համաձայնագրի կնքման դրույթների և 

ակնկալվող համագործակցության վերաբերյալ քննարկում ոլորտային 

խորհրդում 

– Ոլորտի բուհերի և արտադրողների միջև երկկողմ և բազմակողմ 

քննարկումներ 

– Ակնկալվող համաձայնագրի սկզբունքների և առաջարկվող հստակ 

մեխանիզմների համատեղ մշակում, համաձայնեցում և համաձայնագրի 

կնքում՝ հետևյալի վերաբերյալ.  
• արտադրող ընկերություններում ուսանողների ուսումնական 

պրակտիկայի պարբերական անցկացման հնարավորությունները 

• արտադրողների մասնագիտական աշխատուժի կարիքի 

գնահատումը և բուհերի կողմից դրանց հասցեագրման 

հնարավորությունները 

• ընկերություններում բուհերի շրջանավարտների աշխատանքի 

ընդունման նախնական պայմանավորվածություններ 

• արտադրողների թիրախային ներգրավվածության հնարավոր 

ձևաչափերը՝ բուհերի լաբորատոր բազայի վերազինման 

շրջանակներում** 

– Համաձայնագրի շրջանակներում բուհ-արտադրող համագործակցության 

իրականացում 

Բուհեր, արտադրողներ, 

ԴԱՆ միություն  

ՀՀ կրթության 

նախարարություն, 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 
 

- • Համաձայնագրի կնքում 

- 2013թ. մարտ  

 
• Համագործակցություն - 

շարունակական 

գործողություն, սկիզբ՝ 
2013թ. ապրիլ 

 

Բուհ-արտադրող 

շրջանակային 

համաձայնագիր 

Նշումներ 

 
*  3.2 ռազմավարական նախաձեռնության համատեքստում, այսուհետ, մասնագիտական կրթության որակի բարելավումը և հղումը բուհերին հատկապես թիրախում է ոլորտի 2 առաջատար բուհերի համապատասխան 

բաժիններին՝ 
1. երևանի Մխիթար Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարանի դեղագիտական ֆակուլտետ, 

2. Երևանի Պետական Համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետ: 

3.2 ռազմավարական նախաձեռնության համատեքստում, ի լրումն վերոնշյալ 2 բուհերի, դիտարկվում են նաև ոլորտի մնացյալ բուհերը:  

  

 
** Տե՛ս գործողություն 3.2.2 
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ՌՈՒ 3. Կարողությունների զարգացում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 3.2. Գիտություն-արտադրություն համագործակցության 

նպատակով բուհ-արտադրող շրջանակային համաձայնագրի կնքում  

Բուհերում մասնագիտական կրթության որակի բարելավում 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

3.2.2. Բուհերի լաբորատոր բազայի արդիականացում 

– Բուհերի լաբորատոր բազայի արդիականացման 

վերաբերյալ քննարկում ոլորտային խորհրդում 

– Ոլորտի 2 առաջատար բուհերի և արտադրողների միջև 

երկկողմ քննարկումներ և բանակցություններ`  

– Բուհերի լաբորատոր բազայի ակնկալվող 

արդիականացման  սկզբունքների և առաջարկվող 

հստակ մեխանիզմների համատեղ մշակում, 

համաձայնեցում և եռակողմ համաձայնագրի կնքում, 

բուհերի, արտադրողների և պետական հատվածի միջև՝ 
հետևյալի վերաբերյալ՝  

• սարքավորումների ընտրություն 

• սարքավորումների սեփականություն և 

տնօրինում 

 
– Բուհերի լաբորատոր բազայի արդիականացում 

• սարքավորումների մատակարարների 

նույնականացում և ընտրություն 

• սարքավորումների գնում և տեղադրում 

• սարքավորումների ինտեգրում ուսումնական 

ծրագրերի մեջ 

Բուհեր ,արտադրողներ,  

ՀՀ կրթության 

նախարարություն, 

ՀՀ առողջապահության 

նախարարություն,  

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

Բյուջե` ~40 մլն. ՀՀ դրամ, 

 
Ֆինանսավորման աղբյուր` ՀՀ 

պետական բյուջե 

(34%), համաձայնագիրը կնքած 

բուհեր (33%), արտադրողներ 

(33%) 

 
Նշումներ. 

Համաձայնագիրը կնքած բուհերը 

ֆինանսավորում են իրենց բուհի 

լաբորատոր բազայի 

վերազինման 33%-ը: 

Վերոնշյալ 40 մլն. ՀՀ դրամը 

վերաբերում է միայն 2013թ.-ին: 

Մյուս տարիների բյուջեն 

ենթակա է հստակեցման ըստ 

պահանջի: 

 

 

 

 

 

• Նախապատրաստական 

աշխատանքներ 

(համաձայնագրի մշակում 

և կնքում).  2013թ. մարտ 

 
• Լաբորատոր բազայի 

արդիականացում. 

պարբերական 

գործողություն, սկիզբ 
2014թ. դեկտեմբեր 

պարբերականությունը, 

ըստ պահանջի, ենթակա է 
հստակեցման 

 
•2013թ. սեպտեմբերի վերջ՝ 
բուհերի լաբորատոր բազայի 

արդիականացման ծրագրի 

մշակում 

 
•2013թ. հոկտեմբեր 

Համագործակցության 

շրջանակի  մշակված ձևաչափի 

հիման վրա  համաձայնագրի 

/պայմանագրի/ ստորագրում 

Բուհերի լաբորատոր 

բազայի 

արդիականացման 

վերաբերյալ եռակողմ 

համաձայնագիր  
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ՌՈՒ 3. Կարողությունների զարգացում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 3.2. Գիտություն-արտադրություն համագործակցության 

նպատակով բուհ-արտադրող շրջանակային համաձայնագրի կնքում  

Բուհերում մասնագիտական կրթության որակի բարելավում 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման 

աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

3.2.3. Օժանդակություն բուհերի կրթական 

ծրագրերի և այլ ենթակառուցվածքների 

զարգացմանը  

– Ոլորտի կրթական կարիքների գնահատում՝ 
հիմնված տեղական արտադրողների և 

մասնագիտական կրթական 

հաստատությունների նկատառումների վրա 

– Մասնագիտական կրթության որակի 

բարելավման հստակ քայլերի մշակում 

– Օժանդակություն կրթական ծրագրերի և 

մեթոդների թարմացմանը 

– Օժանդակություն դասախոսական 

անձնակազմի պարբերական 

վերապատրաստմանը 

– Օժանդակություն գիտահետազոտական 

աշխատանքների իրականացմանը 

– Օժանդակություն որակի վերահսկման 

համակարգին  

 

Համաձայնագիրը կնքած 

բուհեր և արտադրողներ, 

ԴԱՆ միություն 

 

Բյուջե՝ ենթակա է 
գնահատման 

 
Ֆինանսավորման 

աղբյուր` դոնոր 

կազմակերպություններ 

 

 

 

Շարունակական 

գործողություն, 

ակնկալվում է 
2012-2015թթ.-ին 

(ժամկետները 

ենթակա են 

հստակեցման) 

 

 

Վերամշակված 

կրթական ծրագրեր և 

վերապատրաստված 

դասախոսական 

անձնակազմ 
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ՌՈՒ 3. Կարողությունների զարգացում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 3.3. Աշխատուժի տվյալների բազայի ստեղծում 

 

Տեղական ընկերություններին իրենց պահանջարկած աշխատուժով 

ապահովում 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման 

աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

3.3.1. Աշխատուժի տվյալների բազայի ստեղծում 

– Ոլորտի առկա աշխատուժի և մասնագիտական 

բուհերի շրջանավարտների տվյալների 

հավաքագրում (այս համատեքստում կարող են 

օգտագործվել վերոնշյալ բուհերի, ԴԱՆ 

Միության, տեղական ընկերությունների և 

ոլորտի այլ մասնակիցների ռեսուրսները) 

– Տվյալների մուտքագրում, մշակում և 

համակարգում  

ԴԱՆ միություն Բյուջե՝ ենթակա է 
գնահատման 

 
Ֆինանսավորման 

աղբյուր՝ ԴԱՆ միություն և 

շահառու 
ընկերություններ` այլ 
շահառուների 

համաֆինանսավորմամբ  

2012թ. IV 

եռամսյակ   

 

 

Ընկերություններին 

հասանելի բուհերի 

շրջանավարտների, 

մասնագետների 

տվյալների 

էլեկտրոնային բազայի 

առկայություն 

3.3.2. Աշխատուժի տվյալների բազայի 

շարունակական թարմացում 

– Տվյալների հրապարակայնացում շահառուների 

համար և տրամադրում `ըստ պահանջի 

– Տվյալների թարմացում 

ԴԱՆ միություն Բյուջե՝ ենթակա է 
գնահատման 

 
Ֆինանսավորման 

աղբյուր՝ ԴԱՆ միություն և 

շահառու 
ընկերություններ` այլ 
շահառուների 

համաֆինանսավորմամբ  

Շարունակական 

գործողություն, 

սկիզբ` 2013թ. I 

եռամսյակ 

Նոր աշխատակիցների 

փնտրման և 

ներգրավման 

գործընթացի 

բարելավում 
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ՌՈՒ 4. Ֆինանսական աջակցություն 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 4.1. Ընկերությունների ներդրումային ծրագրերի երկարաժամկետ 

ֆինանսավորման սուբսիդավորման մեխանիզմի ապահովում 
Ընկերությունների ներդրումային ծրագրերի իրագործում 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

4.1.1.ՀՀ արտահանման ուղղվածություն ունեցող 

մշակող արդյունաբերության ոլորտի 

կազմակերպություններին տրամադրվող վարկերի 

տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման 

կարգի մշակում 

– Սկզբունքների մշակում 

• կապիտալ ներդրումներ 

• արտահանման ուղղվածություն 

– Կանոնակարգի մշակում 

• ֆինանսավորման նվազագույն և 

առավելագույն ծավալների հատկորոշում 

• այլ 
– Համապատասխան հստակ մեխանիզմի 

ստեղծում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն, 

Արդյունաբերության 

զարգացման  

հիմնադրամ , ՓՄՁ Ներդրումներ 

ՈՒՎԿ 

 

- Սկիզբ՝ 2012թ. հուլիս, 

վերջնաժամկետ՝  
2012թ. Դեկտեմբեր 

 

ՀՀ արտահանման 

ուղղվածություն ունեցող 

մշակող արդյունաբերության 

ոլորտի 

կազմակերպություններին 

տրամադրվող վարկերի 

պետական  աջակցության  

գործող մեխանիզմի 

առկայություն  

 

4.1.2. ՀՀ արտահանման ուղղվածություն ունեցող 

մշակող արդյունաբերության ոլորտի 

կազմակերպություններին տրամադրվող վարկերի 

տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման 

ապահովում 

– Հայտերի ընդունում 

– Հայտերի քննություն 

– Ֆինանսավորման որոշման կայացում 

– Ֆինանսավորում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն, 

Արդյունաբերության 

զարգացման հիմնադրամ 

,ՓՄՁ Ներդրումներ ՈՒՎԿ 

Բյուջե` ~ 40 մլն.* ՀՀ դրամ 

տոկոսադրույքի սուբսիդավորման 

գումար տարեկան 

  
Ֆինանսավորման  աղբյուր՝ ՀՀ 

պետական բյուջե 

 
* Նախատեսվում է պետական 

աջակցություն ծրագրի շրջանակներում  

ապահովել ՓՄՁ Ներդրումներ ՈՒՎԿ –

ի կողմից տրվող վարկերի 

տոկոսադրույքի 3 %-ի 

սուբսիդավորումը 

Շարունակական 

գործողություն, 

սկիզբ՝ 2013թ. 

հունվար 

  

 

 

Տարեկան 

Ֆինանսավորված 3-4 

ներդրումային ծրագիր  
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ՌՈՒ 4. Ֆինանսական աջակցություն 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 4.2. Արտահանման ֆինանսավորման մեխանիզմի 

գործարկում 

Արտահանման հավելյալ աճ արտահանման ֆինանսավորման 

մեխանիզմների գործարկման շնորհիվ  

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման 

աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

4.2.1. Արտահանման ֆինանսավորման 

մեխանիզմի մշակում (օր.՝ արտահանման 

պայմանագրերի հիման վրա 

ֆինանսավորում, ֆակտորինգ) 

– Միջազգային փորձի ուսումնասիրում 

– Սկզբունքների և կանոնակարգի մշակում 

– Համապատասխան հստակ մեխանիզմի 

ստեղծում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն, ՓՄՁ 

Ներդրումներ ՈՒՎԿ 

 

- Վերջնաժամկետ` 2012թ. 

դեկտեմբեր 

 

 

Արտահանման 

ֆինանսավորման հաստատված 

մեխանիզմ 

4.2.2. Արտահանման ֆինանսավորման 

մեխանիզմի գործարկում 

– Հայտերի ընդունում  

– Հայտերի քննություն 

– Ֆինանսավորման որոշման կայացում 

– Ֆինանսավորում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն, ՓՄՁ 

Ներդրումներ ՈՒՎԿ 

 

Ֆինանսավորման 

աղբյուր՝ ՓՄՁ 

Ներդրումներ ՈՒՎԿ 

 

Շարունակական 

գործողություն, սկիզբ՝ 
2013թ. հունվար 

  

 

 

Արտահանման 

ֆինանսավորման 

իրականացված ծրագրեր 
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ՌՈՒ 4. Ֆինանսական աջակցություն 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 4.3 Արտերկրում դեղերի գրանցման ծառայությունների 

ձեռք բերման ծախսերի համաֆինանսավորում  

Տեղական ընկերությունների արտահանման ծավալների աճ 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

4.3.1. Արտերկրում դեղերի 

գրանցման ծառայությունների ձեռք 

բերման ծախսերի 

համաֆինանսավորման պետական 

աջակցության կարգի մշակում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն, 

Արդյունաբերության 

զարգացման 

հիմնադրամ,ԴԱՆ 

միություն 

- Սկիզբ՝ 2013թ. մարտ 

 
Արտերկրում դեղերի 

գրանցման 

ծառայությունների ձեռք 

բերման ծախսերի 

համաֆինանսավորման 

պետական 

աջակցության 

հաստատված կարգ 

4.3.2. Արտերկրում դեղերի գրանցման 

ծառայությունների ձեռք բերման ծախսերի 

համաֆինանսավորման պետական 

աջակցության  տրամադրում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն, 

Արդյունաբերության 

զարգացման հիմնադրամ, 

ԴԱՆ միություն 

Պետական աջակցություն ՀՀ 

արտահանմանն ուղղված 

արդյունաբերական քաղաքականության 

ռազմավարության միջոցառումների  

իրականացման 2013թ. ծրագրի 

շրջանակներում 50%- 

Արդյունաբերության զարգացման 

հիմնադրամ,  50% շահառու ընկերություն 

Սկիզբ՝ 2013թ. ապրիլ 
Պետական աջակցության 

տրամադրում 

պարբերական 

գործողություն, 

Արտերկրում դեղերի 

գրանցման 

ծառայությունների ձեռք 

բերման ծախսերի 

համաֆինանսավորման 

պետական 

աջակցության գործող 

մեխանիզմի 

առկայություն 
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ՌՈՒ 4. Ֆինանսական աջակցություն 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 4.4. Ներդրումներ ոլորտի տեղական ընկերությունների 

կապիտալում 

Տեղական ընկերությունների գործունեության ընդլայնում՝ պայմանավորված 

կապիտալի ներգրավմամբ 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

4.4.1 Ներդրումներ տեղական 

ընկերությունների կապիտալում 

– Կապիտալ ֆինանսավորման 

կարիք ունեցող 

ընկերություններում 

ներդրումներ կատարելու 
նպատակահարմարության 

գնահատում 

– Ներդրումներ ընտրված 

ընկերությունների կապիտալում՝ 
բաժնետոմսերի գնման տեսքով 

– Դիվիդենդի ստացում 

– Ներդրված կապիտալի 

դուրսբերում ընկերությունից՝ 
գնված բաժնետոմսերի վաճառք 

 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն, ՓՄՁ 

Ներդրումներ ՈՒՎԿ 

Բյուջե` ենթակա է գնահատման 

 
Ֆինանսավորման աղբյուր՝ 
«Փոքր ձեռնարկությունների 

աջակցման ֆոնդեր» (SEAF) 

(ԱՄՆ ՄԶԳ EDMC ծրագրի 

շրջանակում) ՓՄՁ Ներդրումներ 

ՈՒՎԿ 

 

Շարունակական 

գործողություն, արդեն 

սկսված է 
 

 

Բաժնեմասային 

ֆինանսավորման 

հնարավորության 

ստեղծում  
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ՌՈՒ 5. ԱԱԿ –ների ներգրավում  

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 5.1. Ոլորտի միջազգային մասնակիցների* և ներդրողների 

գործարար համաժողովի անցկացում Հայաստանում 

ԱԱԿ-ների մուտք Հայաստան՝ Ազատ տնտեսական  գոտիներում (ինչպես նաև ԱՏԳ-

ներից դուրս) արտադրություն հիմնելու կամ հայկական ընկերություններին 

պայմանագրային հիմունքներով արտադրություն/հարակից ծառայություններ 

արտապատվիրելու համար 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման 

աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

5.1.1. 
ԱՏԳ-ում, ինչպես նաև ԱՏԳ-ներից դուրս, պոտենցիալ ներդրողների 

ներգրավման շրջանակում՝ Հայաստանում միջազգային գործարար 

համաժողովի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում. 

– Համաժողովի իրագործման ծրագրի կազմում՝ հստակ 

գործողություններով և ժամանակացույցով 

– Ոլորտի սփյուռքահայ մասնակիցների տվյալների բազայի կազմում** 

– Ոլորտի միջազգային նույնականացված մասնակիցներին և 

ներդրողներին իրազեկում 

• մասնակցության հրավերի ուղարկում առնվազն 4 ամիս առաջ 
– Համապատասխան այլ կազմակերպչական քայլերի ձեռնարկում 

 
Ոլորտի մասնակիցների և ներդրողների՝ Հայաստանում 

միջազգային համաժողովի անցկացում 

– Երկօրյա միջոցառում 

• 1-ին օր – մինիֆորում, ծանոթությունների հաստատում, 

բազմակողմանի հանդիպումներ 

• 2-րդ օր – այցեր ԱՏԳ(-ներ) և տեղական արտադրողների 

արտադրություններ, առանձին հանդիպումներ հայկական 

արտադրողների, պետական և մասնավոր շահառուների և ոլորտի 

միջազգային մասնակիցների և պոտենցիալ ներդրողների միջև,  

ՀՀ Էկոնոմիկայի 

նախարարություն, 

ԶՀԳ, 

Արդյունաբերության 

զարգացման 

հիմնադրամ, 

«Սիտրոնիքս 

Արմենիա» ՓԲԸ, 

ԴԱՆ միություն 

  

 

~ 32 մլն. ՀՀ դրամ 

(յուրաքանչյուր 

համաժողովի 

կտրվածքով), ՀՀ 

պետական բյուջե 

 
Նշում.  

Վերոնշյալ ծախսը 

դիտարկվում է 
Հայաստանում ԱՏԳ  

գործարկման 

համատեքստում և 

առնչվում է նաև 

մյուս թիրախ 

ոլորտներին 

Առաջին համաժողով -  

2013թ. նոյեմբեր-

դեկտեմբեր  

նախապատրաստական 

աշխատանքների սկիզբ՝ 
2013թ. հունիս  

 
Երկրորդ համաժողով -  

2014թ. նոյեմբեր-

դեկտեմբեր 

նախապատրաստական 

աշխատանքների սկիզբ՝ 
2014թ. հունիս   

 
Նշում. Նախապայման` 

ԱՏԳ գործարկում, որն 

ակնկալվում է 2012թ. 

Հոկտեմբերին 

 

 

Համաժողովի 

անցկացում` ըստ 

հաստատված 

ծրագրի 

 

Նշումներ 

 
* ԱԱԿ-ներ, որոնք ունեն պոտենցիալ՝ Հայաստանի ԱՏԳ-ներում (ինչպես նաև ԱՏԳ-ներից դուրս) արտադրություն հիմնելու կամ հայկական ընկերություններին պայմանագրային հիմունքներով արտադրություն/հարակից 

ծառայություններ (օրինակ՝ փաթեթավորում) արտապատվիրելու համար: 

 
** Փոխկապակցված գործողություն՝ մաս կկազմի ՀՀ Արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարության շրջանակում ստեղծվող՝ թիրախային ոլորտների սփյուռքահայ մասնակիցների 

տվյալների բազային: 

 



Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ. 

Գործողությունների ծրագիր 
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ՌՈՒ 5. ԱԱԿ –ների ներգրավում  

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 5.2. Շնորհանդեսների (roadshow) անցկացում 

նպատակային երկրներում* 

ԱԱԿ-ների մուտք Հայաստան՝ ԱՏԳ-ներում (ինչպես նաև ԱՏԳ-ներից դուրս) 

արտադրություն հիմնելու կամ հայկական ընկերություններին 

պայմանագրային հիմունքներով արտադրություն/հարակից 

ծառայություններ արտապատվիրելու համար 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

5.2.1. 
Հայկական կողմի՝ նպատակային երկրներում նախատեսած 

ոլորտային շնորհանդեսների նախապատրաստական 

աշխատանքների իրականացում 

– Նպատակային երկրների ընտրություն 

– Շնորհանդեսների իրագործման ծրագրի կազմում՝ հստակ 

գործողություններով և ժամանակացույցով 

– Նույնականացված շահառուներին իրազեկում 

• մասնակցության հրավերի ուղարկում առնվազն 

4 ամիս առաջ 
– Համապատասխան այլ կազմակերպչական քայլերի 

ձեռնարկում 

 
Շնորհանդեսի անցկացում 

– Երկօրյա միջոցառում 

• 1ին օր – շնորհանդես, ծանոթությունների 

հաստատում, բազմակող հանդիպումներ 

• 2րդ օր – այցեր ԱԱԿ-ների գլխամասեր, 

առանձին հանդիպումներ ԱԱԿ-ների 

համապատասխան ներկայացուցիչների հետ 

ՀՀ Էկոնոմիկայի 

նախարարություն, ԶՀԳ,  

Արդյունաբերության 

զարգացման հիմնադրամ, ՀՀ 

դիվանագիտական 

ներկայացուցչություններ 

թիրախային երկրներում, 

ԴԱՆ միություն 

 

~ 10.6-11.9 մլն. ՀՀ դրամ 

(կախված երկրից)**, ՀՀ 

պետական բյուջե 

 

Առաջին շնորհանդես - 2013թ. 

IV եռամսյակ, 

նախապատրաստական 

աշխատանքների սկիզբ՝  
2013թ. հուլիս ին ծրագրի 

մշակում՝ կոնցեպտի կազմում, 

նպատակային երկրների 

ընտրություն 

 

 
Երկրորդ շնորհանդես - 2014թ. 

IV եռամսյակ, 

նախապատրաստական 

աշխատանքների սկիզբ՝ III 
եռամսյակ   2014թ.  

 
Նշում. Նախապայման` ԱՏԳ 

գործարկում, որն ակնկալվում է 
2012թ. հոկտեմբերին 

 

 

Նպատակային 

երկրներում 

նախատեսած 

ոլորտային 

շնորհանդեսների 

անցկացում`՝ ըստ 

հաստատված ծրագրի 

 

Նշումներ 

 
* Երկրներ, ուր տեղակայված են այն ԱԱԿ-ների գլխամասերը, որոնք ունեն պոտենցիալ՝ Հայաստանի ԱՏԳ-ներում (ինչպես նաև ԱՏԳ-ներից դուրս) արտադրություն հիմնելու կամ հայկական ընկերություններին 

պայմանագրային հիմունքներով արտադրություն/հարակից ծառայություններ (օրինակ՝ փաթեթավորում) արտապատվիրելու համար: 

** Վերոնշյալ ծախսը դիտարկվում է Հայաստանում ԱՏԳ  գործարկման համատեքստում և առնչվում է նաև մյուս թիրախ ոլորտներին: Շնորհանդեսների ծախսերը հաշվարկվել են ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի համար: 



Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ. 
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23 

ՌՈՒ 6. Վաճառքների խթանում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 6.1. Արտահանման շուկաների մասին տեղեկատվության և 

խորհրդատվության տրամադրում 

 

Տեղական արտադրողների մուտք/վաճառքների ընդլայնում/ նպատակային 

շուկաներում 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման 

աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

6.1.1. Արտահանման նպատակային շուկաների մասին 

տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում տեղական 

արտադրողներին 

– Տեղական արտադրողների հետ քննարկումներ՝ արտահանման 

նպատակային շուկաների նույնականացման նպատակով 

– 3 նպատակային շուկաների ընտրություն՝ տեղական 

արտադրողների հիմնական նախընտրությունների հիման վրա 

(տե՛ս Հավելված 1) 

– Տեղեկատվության ձեռքբերում/գնում նպատակային 

շուկաներում 

• ոլորտային միտումների վերաբերյալ (օրինակ՝ 
Pharmexpert շուկայական հետազոտությունների 

կենտրոնի վերլուծությունները) 

• շուկայի նեղ հատվածների (niche) վերաբերյալ 
• հնարավոր գործընկերների վերաբերյալ 
• նախատեսվող ցուցահանդեսների վերաբերյալ 
• ոլորտային համակարգող մարմիններից 

տեղեկատվություն 

– Վերլուծություն 

– Տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում  

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն, ԶՀԳ, 

Արդյունաբերության 

զարգացման 

հիմնադրամ, ԴԱՆ 

միություն 

~ 3 մլն. ՀՀ դրամ 

տարեկան, 50%- ԱԶՀ  

50%- շահառու 
ընկերություններ  

 

 

  

Շարունակական 

գործողություն, 

սկիզբ՝ 2013թ. II  

եռամսյակ 

 

 

Շուկաների 

վերլուծականներ  

6.1.2. Շուկաների ուսումնասիրություն՝ արտահանման հնարավոր 

ուղղությունների վերաբերյալ 
– Ապրանքների նիշային շուկաներ 

– Ոլորտի գլոբալ և տարածաշրջանային միտումներ  

– Շուկաների հիմնական հատվածների մրցակցային 

վերլուծություն 

– Հնարավոր թիրախային շուկաների և գործընկերների 

նույնականացում 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն, ԶՀԳ, 

ԴԱՆ միություն 

Ֆինանսավորման 

աղբյուր՝ ԱՄՆ ՄԶԳ 

EDMC ծրագիր 
 

Վերջնաժամկետ` 

2012թ. Դեկտեմբեր 

 

 

• Շուկաների 

ուսումնասիրության 

հաստատված 

հաշվետվություն 

• Արդյունքների 

ներկայացում 

շահառուներին 



Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ. 
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ՌՈՒ 6. Վաճառքների խթանում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 6.2. Ներգնա և արտագնա գործարար առաքելությունների 

իրականացում  

Տեղական արտադրողների մուտք/վաճառքների ընդլայնում նպատակային 

շուկաներում 

 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

6.2.1. Արտահանման նպատակային շուկաներում արտագնա 

գործարար առաքելության իրականացում 

– Առաջմղման հստակ ծրագրի մշակում 

– Հայկական արտադրողների և նպատակային շուկայում 

հիմնական մասնակիցների ցանկի նույնականացում 

– Նպատակային շուկայում նախատեսվող 

միջոցառումների վերաբերյալ իրազեկման առաջմղման 

գործողությունների կազմակերպում և իրականացում 

– Միջոցառման համար տարածքի վարձակալում և 

համապատասխան այլ կազմակերպչական քայլերի 

ձեռնարկում 

– Տեղական արտադրողների ժամանում նպատակային 

շուկաներ 

– Երկօրյա միջոցառման անցկացում 

• 1ին օր – մինիֆորում, ծանոթությունների 

հաստատում, բազմակողմանի հանդիպումներ 

• 2րդ օր – առանձին խորացված հանդիպումներ 

հայկական արտադրողների և նպատակային 

շուկայի հիմնական մասնակիցների միջև 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն, ԶՀԳ, 

Արդյունաբերության 

զարգացման հիմնադրամ,  

ՀՀ դիվանագիտական 

ներկայացուցչություններ 

թիրախ երկրներում, ԴԱՆ 

միություն 

~ 29 մլն. ՀՀ դրամ, 50%- ԱԶՀ, 

50%- շահառու ընկերություններ   

 
Նշում. 

Նախատեսվում է ունենալ 14.5 

մլն. ՀՀ դրամ արժողությամբ 2 

միջոցառում 2014թ. սկսած՝ 
մեկական 2 նպատակային 

շուկաներից յուրաքանչյուրում: 

ԱԶՀ-ն կֆինանսավորի 

միջոցառումներից 

յուրաքանչյուրի ծախսային 

կարիքների մինչև 50%-ը՝ 7.25 

մլն. ՀՀ դրամի չափով: 

 
2013թ.-ին նախատեսվում է 
միջոցառման անցկացում միայն 

1 նպատակային շուկայում ՝ 14.5 

մլն. ՀՀ դրամ ընդհանուր 

ծախսով: 

 

Պարբերական 

գործողություն, սկիզբ՝ 
2014թ. 

պարբերականությունը՝ 
տարեկան մեկ միջոցառման 

անցկացում 2 նպատակային 

շուկաներից 

յուրաքանչյուրում 

(համապատասխանաբար, II 

և IV եռամսյակ) 

 
Նշում. 

2014թ.-ին նախատեսվում է 
միջոցառման անցկացում 

միայն 1 նպատակային 

շուկայում (2014թ. IV 

եռամսյակ 

 

Նպատակային շուկաներում 

նոր գործարար կապերի 

հաստատում հայ 
արտադրողների կողմից  

 



Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ. 

Գործողությունների ծրագիր 

25 

ՌՈՒ 6. Վաճառքների խթանում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 6.2. Ներգնա և արտագնա գործարար առաքելությունների 

իրականացում  

Տեղական արտադրողների մուտք/վաճառքների ընդլայնում նպատակային 

շուկաներում 

 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

6.2.2. Արտահանման նպատակային շուկաների հիմնական 

մասնակիցների այցելություն Հայաստան* 

– Նպատակային շուկայի նույնականացում 

– Այցելության հստակ ծրագրի մշակում 

– Հայկական արտադրողների և նպատակային շուկայում 

հիմնական մասնակիցների ցանկի նույնականացում՝ 
Հայաստանում նախատեսվող միջոցառումների 

համատեքստում 

– Հայաստանում նախատեսվող միջոցառումների 

վերաբերյալ իրազեկման առաջմղման 

գործողությունների կազմակերպում և իրականացում 

Նպատակային շուկայում  

– Միջոցառման համար տարածքի վարձակալում և 

համապատասխան այլ կազմակերպչական քայլերի 

ձեռնարկում 

– Նպատակային շուկայում հիմնական մասնակիցների 

ժամանում Հայաստան 

– Երկօրյա միջոցառման անցկացում 

• 1ին օր – մինիֆորում, բազմակողմանի 

հանդիպումներ 

• 2րդ օր – առանձին խորացված 
հանդիպումներ հայկական արտադրողների և 

նպատակային շուկայի հիմնական 

մասնակիցների միջև, այցեր տեղեկան 

ընկերություններ: 

ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարություն, ԶՀԳ, 

Արդյունաբերության 

զարգացման հիմնադրամ, ՀՀ 

դիվանագիտական 

ներկայացուցչություններ 

թիրախայիներկրներում, 

ԴԱՆ միություն 

 

59 մլն դրամ   

~ 30 մլն. ՀՀ դրամ (յուրաքանչյուր 

առաքելության կտրվածքով), 50%- 

ԱԶՀ, 50%- շահառու 
ընկերություններ   

29 մլն դրամ (6.2.1 կետով 2013թ. 

Համար նախատեսված  գումարների 

տեղափոխում)*  

50%-ԱԶՀ, 50%- շահառու 
ընկերություններ   

 
* Գումարների տեղափոխման հիմք է 
հանդիսանում ս.թ. հունիսի 18-ին 

կայացած ոլորտային խորհրդի 

նիստին կայացված որոշումը: 

   

 

 

Պարբերական 

գործողություն, սկիզբ՝ 
2013թ., 

պարբերականությունը՝ա
մեն տարվա IV եռամսյակ 

 

 

Հայաստանում նախատեսած 

գործարար միջոցառումների 

անցկացում՝ ըստ 

հաստատված ծրագրի 

 

* Այցը կհանդիսանա նպատակային շուկաներում հայկական արտադրողների արտադրանքի առաջմղման միջոցառումների տրամաբանական շարունակությունը: 2013թ.-ի այցի համատեքստում 

նախատեսվում է ունենալ միջազգային ֆորում՝ նվիրված Հայաստանում ոլորտի ՊԱԳ զարգացումներին: Նախատեսվում է հրավիրել ԱՊՀ երկրների ոլորտի հիմնական մասնակիցներին՝ 
արտադրողներ, դիստրիբուտորներ, պետական գնումների պատասխանատուներ, հանրային և մասնավոր հատվածների այլ ներկայացուցիչներ: 



Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ. 
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ՌՈՒ 6. Վաճառքների խթանում 

Ռազմավարական նախաձեռնության անվանում Ակնկալվող արդյունք 

ՌՆ 6.3. Ներքին շուկայում տեղական արտադրանքի վերաբերյալ 
իրազեկության բարձրացում 

 

Ներքին շուկայում տեղական արտադրանքի սպառման աճ 

Գործողություն Պատասխանատու/ 
Իրականացնող 

Բյուջե/ 

ֆինանսավորման 

աղբյուր 

Ժամկետ Վերջնական/ 

ընթացիկ արդյունք 

6.3.1. Հայաստանի հանրային 

հեռուստատեսությամբ հեռարձակվող 

«Հայլուր ինդեքս» և/կամ «Հրապարակում» 

հաղորդաշարերի միջոցով Հայաստանում 

ոլորտի զարգացումների տեղեկատվության 

ապահովում, մասնավորապես, հետևյալի 

վերաբերյալ՝ 
– ՊԱԳ և դեղագործության ոլորտի հետ 

կապված այլ ՊԳ իրավական դաշտի 

ամբողջականացում 

– Տեղական ընկերությունների ՊԳ 

հավաստագրում 

ԴԱՆ միություն , ՀՀ 

էկոնոմիկայի 

նախարարություն 

- Շարունակական 

գործողություն, սկիզբ՝ 
2013թ. հունվար, 

համակցելով ՊԱԳ 

հավաստագրման 

միջոցառումների հետ 

 

 

Հայ սպառողների 

(բնակչություն և 

պրոֆեսիոնալ համայնք) 

շրջանում հայկական 

դեղերի մասին 

իրազեկության և 

վստահության 

մակարդակի 

բարձրացում 

6.3.2. Հայկական դեղերի և դեղարտադրողների 

սպառողների շրջանում իրազեկվածության և 

վարկանիշի ձևավորման գովազդային արշավ՝ 
– Հայեցակարգի և գործողությունների ծրագրի 

մշակում 

– Գործողությունների իրականացում  

– Արդյունքների գնահատում 

ԴԱՆ միություն Ֆինանսավորման 

աղբյուր՝ ԴԱՆ 

միություն, ոլորտի 

շահառուներ 

   

2013թ. ընթացքում 

 

Հայ սպառողների 

(բնակչություն և 

պրոֆեսիոնալ համայնք) 

շրջանում հայկական 

դեղերի մասին 

իրազեկության և 

վստահության 

մակարդակի 

բարձրացում 
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Եռամսյակ II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

ՌՈՒ 1. ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ 

ՌՆ 1.1. ՊԱԳ և դեղագործության ոլորտի հետ կապված այլ ՊԳ իրավական դաշտի ամբողջականացում  

Գ 1.1.1. ՀՀ կառավարության 2011թ. մայիսի 26-ի N 734-

Ն որոշմամբ սահմանված իրավական 

փաստաթղթերի ընդունմանն ուղղված 
համապատասխան քայլեր 

Գ 1.1.2. 

 

ՊԼԳ, ՊԿԳ, ՊՊԳ և ԴՊՄՀԳ օրենսդրորեն 

ամրագրմանը և ներդրմանը ուղղված 
համապատասխան քայլեր 

Գ 1.1.3. 1.1.3. ՀՀ կառավարության 25.11.2010թ. N 1603-

Ն որոշմամբ հաստատված «Դեղերի ՊԱԳ 

կանոնների» վերանայում, լրամշակում և 

ներդաշնակեցում Եվրոմիության գործող ՊԱԳ 

կանոններին և պահանջներին 

ՌՆ 1.2. Աջակցություն տեղական ընկերություններին՝ արտադրությունները ՊԱԳ պահանջներին համապատասխանեցնելու և դեղերի գրանցման փաստաթղթերի փաթեթը մշակելու 
գործում 

Գ 1.2.1. 

 

Աջակցություն տեղական ընկերություններին՝ 
արտադրությունները ՊԱԳ պահանջներին 

համապատասխանեցնելու գործում 

Գ 1.2.2. Եվրոմիության «Դեղերի գրանցման 

հայտատուների համար» հայերեն ուղեցույցի  

մշակում 

ՌՆ 1.3. ՀՀ ՊԱԳ հավաստագրման մարմնի կողմից տրվող հավաստագրերի՝ միջազգային ճանաչման գործընթացին ուղղված քայլերի իրականացում 

Գ 1.3.1. 

 

ՀՀ Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների 

փորձագիտական կենտրոնի տեսուչների 

արտերկրյա վերապատրաստում 

Գ 1.3.2. ՀՀ Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների 

փորձագիտական կենտրոնի կողմից 

«Դեղագործական տեսչությունների 

համաձայնագրին և դեղագործական 

տեսչությունների  համագործակցության 

սխեմային» և «Միջազգային առևտրում  

շրջանառելու համար դեղագործական 

արտադրանքի  որակի հավաստագրման ԱՀԿ 

սխեմային»  

անդամակցության հայտերի ներկայացում 

ՌՆ 1.4. Տեղական ընկերությունների ՊԱԳ հավաստագրում 

Գ 1.4.1. Տեղական ընկերությունների ՊԱԳ 

հավաստագրում 
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Ժամանակացույց 
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Եռամսյակ II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

ՌՈՒ 2. ՏԵՂԱԿԱՆ ՀՈՒՄՔԱՅԻՆ ԲԱԶԱՅԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ 

ՌՆ 2.1. Հումքի արտադրության հիմնման իրագործելիության ուսումնասիրություն  

Գ 2.1.1. Տեխնիկական առաջադրանքի 

նկարագրության կազմում 

Գ 2.1.2. Իրագործելիության 

ուսումնասիրություն 

ՌՆ 2.2. Հայաստանում դեղագործության և բիոտեխնոլոգիաների հումքի արտադրության հիմնում 

Գ 2.2.1. Ներդրումների ներգրավմանն 

ուղղված գործողություններ, 

արտադրության հիմնում և 

գործարկում 
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Ժամանակացույց 
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Եռամսյակ II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

ՌՈՒ 3. ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

ՌՆ 3.1. Աջակցություն ԴԱՆ միության «Ջի էքս Պի» գերազանցության կենտրոնին վերապատրաստման դասընթացների մշակման և իրականացման գործում և դասընթացների 

անցկացում 

Գ 3.1.1. Դասընթացների մշակման և 

նախապատրաստական 

աշխատանքների իրականացում 

Գ 3.1.2. Դասընթացների անցկացում 

ՌՆ 3.2. Գիտություն-արտադրություն համագործակցության նպատակով բուհ-արտադրող շրջանակային համաձայնագրի կնքում  

Գ 3.2.1. Գիտություն-արտադրություն 

համագործակցության նպատակով` 

բուհ-արտադրող շրջանակային 

համաձայնագրի կնքում և 

համագործակցություն 

Գ 3.2.2. Բուհերի լաբորատոր բազայի 

արդիականացում 

Գ 3.2.3. Օժանդակություն բուհերի կրթական 

ծրագրերի և այլ ենթակառուցվածքների 

զարգացմանը  

ՌՆ 3.3. Աշխատուժի տվյալների բազայի ստեղծում 

Գ 3.3.1. Աշխատուժի տվյալների բազայի 

ստեղծում 

 

Գ 3.3.2 Աշխատուժի տվյալների բազայի 

շարունակական թարմացում 
 



Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ. 

Գործողությունների ծրագիր 

30 

Ժամանակացույց 

2012 2013 2014 2015 

Եռամսյակ II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

ՌՈՒ 4. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՌՆ 4.1. Ընկերությունների ներդրումային ծրագրերի երկարաժամկետ ֆինանսավորման սուբսիդավորման մեխանիզմի ապահովում 

Գ 4.1.1. ՀՀ արտահանման ուղղվածություն ունեցող 

մշակող արդյունաբերության ոլորտի 

կազմակերպություններին տրամադրվող 

վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի 

սուբսիդավորման կարգի մշակում 

Գ 4.1.2. ՀՀ արտահանման ուղղվածություն ունեցող 

մշակող արդյունաբերության ոլորտի 

կազմակերպություններին տրամադրվող 

վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի 

սուբսիդավորման ապահովում 

ՌՆ 4.2. Արտահանման ֆինանսավորման մեխանիզմի գործարկում 

Գ 4.2.1. Արտահանման ֆինանսավորման մեխանիզմի 

մշակում  

Գ 4.2.2. Արտահանման ֆինանսավորման մեխանիզմի 

գործարկում 

ՌՆ 4.3. Արտերկրում դեղերի գրանցման ծառայությունների ձեռք բերման ծախսերի համաֆինանսավորում  

Գ 4.3.1. Արտերկրում դեղերի գրանցման 

ծառայությունների ձեռք բերման ծախսերի 

համաֆինանսավորման պետական 

աջակցության կարգի մշակում 

Գ 4.3.2. Արտերկրում դեղերի գրանցման 

ծառայությունների ձեռք բերման ծախսերի 

համաֆինանսավորման պետական 

աջակցության  տրամադրում 

ՌՆ 4.4. Ներդրումներ ոլորտի տեղական ընկերությունների կապիտալում 

Գ 4.4.1. Ներդրումներ տեղական ընկերությունների 

կապիտալում 
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ՌՈՒ 5. ԱԱԿ-ների ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄ  

ՌՆ 5.1. Ոլորտի միջազգային մասնակիցների և ներդրողների գործարար համաժողովի անցկացում Հայաստանում 

Գ 5.1.1. Ոլորտի միջազգային մասնակիցների և ներդրողների 

գործարար համաժողովի անցկացում Հայաստանում 

ՌՆ 5.2. Շնորհանդեսների (roadshow) անցկացում նպատակային երկրներում 

Գ 5.2.1. Նախապատրաստական աշխատանքների 

իրականացում և շնորհանդեսների անցկացում 

նպատակային երկրներում 

ՌՈՒ 6. ՎԱՃԱՌՔՆԵՐԻ ԽԹԱՆՈՒՄ 

ՌՆ 6.1. Արտահանման շուկաների մասին տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում 

Գ 6.1.1. Արտահանման նպատակային շուկաների մասին 

տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում 

տեղական արտադրողներին 

Գ 6.1.2. Շուկաների ուսումնասիրություն՝ արտահանման 

հնարավոր ուղղությունների վերաբերյալ 

ՌՆ 6.2. Ներգնա և արտագնա գործարար առաքելությունների իրականացում  

Գ 6.2.1. Արտահանման նպատակային շուկաներում 

արտագնա գործարար առաքելության իրականացում 

Գ 6.2.2. Արտահանման նպատակային շուկաներից մեկի 

հիմնական մասնակիցների այցելություն Հայաստան 

ՌՆ 6.3. Ներքին շուկայում տեղական արտադրանքի վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում 

Գ 6.3.1. Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությամբ 
հեռարձակվող «Հայլուր ինդեքս» և/կամ 

«Հրապարակում» հաղորդաշարերի միջոցով 

Հայաստանում ոլորտի զարգացումների 

տեղեկատվության ապահովում 

Գ 6.3.2. Հայկական դեղերի և դեղարտադրողների 

սպառողների շրջանում իրազեկվածության և 

վարկանիշի ձևավորման գովազդային արշավ 
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Բյուջե 

2012 2013 2014 2015 2012-2015 

Ընդամենը Գործողությունների ծրագրի 
բյուջե 

հազ. ՀՀ դրամ 0 302,354 264,201 221,580 788,136 

Պետության ֆինանսավորմամբ 
հազ. ՀՀ դրամ 0      181,022       173,411         130,790     485,223  

% - 60% 66% 59% 62% 

Այլ աղբյուրների ֆինանսավորմամբ 
հազ. ՀՀ դրամ 0      121,333         90,790      90,790     302,913  

% - 40% 34% 41% 38% 

Բյուջեի ընդհանրական ցուցանիշները 

Նշում. 

Բյուջեի ցուցանիշներն ամբողջական չեն, և ենթակա են համալրման համաձայն դեռևս հստակեցման ենթակա գործողությունների բյուջեների: Տե՛ս 

«Ծախսերի բաշխումն ըստ գործողությունների ուղղությունների»՝ աղյուսակը հաջորդիվ՝ հստակեցման ենթակա գործողությունների  ցանկի 

համար: 
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Բյուջե 

Ծախսերի բաշխումն ըստ գործողությունների ուղղությունների 

Հազ. ՀՀ դրամ 2012 2013 2014 2015 2012-2015 

ՌՈՒ 1. Որակի վերահսկման համակարգի ստեղծում 0 0 0 0 0 

ՌՆ 1.1. ՊԱԳ և դեղագործության ոլորտի հետ կապված այլ ՊԳ իրավական դաշտի ամբողջականացում  0 0 0 0 0 

ՌՆ 1.2. Աջակցություն տեղական ընկերություններին՝ արտադրությունները ՊԱԳ պահանջներին 

համապատասխանեցնելու և դեղերի գրանցման փաստաթղթերի փաթեթը մշակելու գործում 
0 0 0 0 

ՌՆ 1.3. ՀՀ ՊԱԳ հավաստագրման մարմնի կողմից տրվող հավաստագրերի՝ միջազգային ճանաչման գործընթացին 
ուղղված քայլերի իրականացում 

0 0 

ՌՆ 1.4. Տեղական ընկերությունների ՊԱԳ հավաստագրում 0 0 0 0 0 

ՌՈՒ 2. Տեղական հումքային բազայի ստեղծում 0 11,400 0 0 11,400 

ՌՆ 2.1. Հումքի արտադրության հիմնման իրագործելիության ուսումնասիրություն  0 11,400 0 0 11,400 

ՌՆ 2.2. Հայաստանում դեղագործության և բիոտեխնոլոգիաների հումքի արտադրության հիմնում 

ՌՈՒ 3. Կարողությունների զարգացում 0 40,000 0 0 40,000 

ՌՆ 3.1. Աջակցություն ԴԱՆ միության «Ջի էքս Պի» գերազանցության կենտրոնին վերապատրաստման դասընթացների 
մշակման և իրականացման գործում և դասընթացների անցկացում 

0 

ՌՆ 3.2. Գիտություն-արտադրություն համագործակցության նպատակով բուհ-արտադրող շրջանակային համաձայնագրի 

կնքում  
0 40,000 40,000 

ՌՆ 3.3. Աշխատուժի տվյալների բազայի ստեղծում 

ՌՈՒ 4. Ֆինանսական աջակցություն 0 160,000 160,000 160,000 480,000 

ՌՆ 4.1. Ընկերությունների ներդրումային ծրագրերի երկարաժամկետ ֆինանսավորման սուբսիդավորման մեխանիզմի 
ապահովում 

0 40,000 40,000 40,000 120,000 

ՌՆ 4.2. Արտահանման ֆինանսավորման մեխանիզմի գործարկում 0 

ՌՆ 4.3 Արտերկրում դեղերի գրանցման ծառայությունների ձեռք բերման ծախսերի համաֆինանսավորում  0 120,000 120,000 120,000 360,000 

ՌՆ 4.4. Ներդրումներ ոլորտի տեղական ընկերությունների կապիտալում 0 

ՌՈՒ 5. ԱԱԿ-ների ներգրավում  0 43,889 42,621 0 86,510 

ՌՆ 5.1. Ոլորտի միջազգային մասնակիցների և ներդրողների գործարար համաժողովի անցկացում Հայաստանում 0 31,995 31,995 0 63,990 

ՌՆ 5.2. Շնորհանդեսների (roadshow) անցկացում նպատակային երկրներում 0 11,894 10,625 0 22,519 

ՌՈՒ 6. Վաճառքների խթանում 0 47,065 61,580 61,580 170,226 

ՌՆ 6.1. Արտահանման շուկաների մասին տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրում 0 3,000 3,000 3,000 12,000 

ՌՆ 6.2. Ներգնա և արտագնա գործարար առաքելությունների իրականացում  0 44,065 58,580 58,580 190,256 

ՌՆ 6.3. Ներքին շուկայում տեղական արտադրանքի վերաբերյալ իրազեկության բարձրացում 0 0 0 0 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 0 302,354 264,201 221,580 788,136 

Նշում. 

Կարմիր ներկված վանդակներում նախատեսված ծախսերը դեռևս ենթակա են հստակեցման (տե՛ս յուրաքանչյուր համապատասխան 

գործողություն)   
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Հավելվածներ 

Հավելված 1. 2012-2015թթ. արտահանման նպատակային հիմնական երկրներ՝ ըստ տեղական արտադրողների  

Ընկերություն Նպատակային շուկա 1 Նպատակային շուկա 

2 

Նպատակային շուկա 3 Այլ նպատակային 

շուկաներ  

Լիկվոր 

 
Վրաստան Մոլդովա Տաջիկստան 

Էսկոֆարմ 
Վրաստան 

 
Ռուսաստան 

Վիտամաքս-Ե  Ուկրաինա 
Ռուսաստան 

 
Ճապոնիա 

Հարավային Կորեա, 

Մալայզիա, ԱՄՆ 

Մեդիքալ Հորիզոն Ուզբեկստան Ղազախստան Եմեն Լիբիա 

Արփիմեդ  Հորդանան Իրաք Ղազախստան 
Ուկրաինա, 

Վրաստան, Բելոռուս 

Երեւանի քիմիական դեղագործական ֆիրմա 
Ռուսաստան 

 

Ուզբեկստան 

 

Ղազախստան 

 

Տաջիկստան 

 

Ֆարմատեք  
Ղազախստան 

 

Ուզբեկստան 

 

Տաջիկստան 

 
Եվրոպա 


