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Հուշագիր հեղինակին 
Տնտեսագիտական հետազոտությունների որակի բարձրացման նպատակով ՀՀ 
գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահությունը որոշում կայացրեց 
հրատարակել «Հայկական տնտեսագիտական հանդես»: Խնդիր է դրված ապահովել 
հանդեսի պատշաճ մակարդակը, նպաստել տնտեսության հիմնախնդիրների 
լուծմանը, Հայաստանի տնտեսագիտական մտքի միջազգային ճանաչմանը: Մենք 
կներդնենք բոլոր ուժերը, որպեսզի հանդեսը դրական ազդեցություն ունենա ՀՀ 
տնտեսության զարգացման վրա: Մեր նպատակը հոդվածների որակի, այլ ոչ թե 
քանակի ապահովումն է: Անգլերեն և ռուսերեն հոդվածները ցանկալի են: 

 
Տեքստ 

 Հոդվածները ներկայացվում են համակարգչային շարվածքով (MS Word կամ LaTeX), 
“Sylfaen” տառատեսակով, 12 տառաչափով: Հոդվածը նպատակահարմար է ներկայացնել 10-
15 էջի շրջանակում: 

 Էջը պետք է համապատասխանի A4 չափին, բոլոր կողմերի լուսանցքները` 2սմ: Տողերի միջև 
բացվածքը՝ 1.15` առանց պարբերությունների միջև հավելյալ հեռավորության: 

 Հոդվածի տեքստը նպատակահարմար է, որ բաղկացած լինի նվազագույնը 3 ենթագլխից, 
որոնց մեջ ցանկալի են ներածական և հոդվածի բովանդակությունը եզրակացնող բաժիններ: 

Առաջաբան 
 Հայերեն և ռուսերեն վերնագրերը` 12 բառից ոչ ավելի, անգլերենը` 15 բառ: Ամփոփագիրը` 80-

150 բառ, անգլերենը` 100-180 բառ: 
 Ներկայացնել 5-8 բանալի բառեր, 3 և ավելի JEL կոդ: 
 Վերնագիրը, հեղինակի կամ հեղինակների տվյալները, ամփոփագիրը և բանալի բառերը 

անհրաժեշտ է ներկայացնել հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: 

Հղումներ 
 Գծապատկերներում և աղյուսակներում նշել տեղեկատվության աղբյուրը: 
 Գրքերի, հոդվածների հղումները պետք է արվեն տեքստի մեջ` փակագծում նշելով հեղինակի 

կամ հեղինակների ազգանունները, տպագրության տարեթիվը և ըստ անհրաժեշտության 
էջը: 

 Եթե հոդվածում առկա են նույն հեղինակից միևնույն տարում տպագրված 2 և ավելի հղում, 
ապա հղման տարեթվից հետո նշվում է լատինական տառ` ըստ հերթականության: 
Օրինակներ (Սուվարյան, 2017, Մարգարյան, 1999, էջ15), (Айвазян 2018), (Acemoglu, 2017а), 
(Acemoglu, 2017b), (ADB, 2019): 

 Ինտերնետային հղումները, օրենքները և այլ նշումներ արվում են տողատակում: 

Գրականության ցանկ 
 Օտարալեզու հղումները պետք է ներկայացվեն նաև անգլերեն: 
 Գրականության ցանկում ներկայացնել միայն նյութին առնչվող հոդվածները, գրքերը և 

զեկույցները: 
 Այբբենական կարգով տրվում են հեղինակների ազգանունները և անվան սկզբնատառերը, 

փակագծի մեջ՝ տպագրության տարեթիվը և անհրաժեշտության դեպքում նաև հերթական 
լատինատառ համարը, որից հետո վերնագիրը և նյութի վերաբերյալ այլ տեղեկատվություն, 
շեղատառերով՝ գրքերի և հանդեսների անունները: 

 Գրականության ցանկի օրինակները ներկայացված են հանդեսում զետեղված հոդված-
ներում: 
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Памятка автору 
Президиум Национальной академии наук Республики Армения с целью повышения 
уровня экономических исследований принял решение публиковать Армянский эконо-
мический журнала. Поставлена задача обеспечить надлежащее качество журнала, спо-
собствовать решению экономических проблем, международному признанию экономи-
ческой мысли Армении. Мы приложим все усилия, чтобы журнал оказал ощутимое и 
положительное влияние на развитие экономики Армении. Наша цель обеспечить каче-
ство, а не количество публикаций. 

 

Текст 
 Статьи должны быть представлены в компьютерном наборе (MS Word или LaTeX), шрифтом 

«Sylfaen», размер шрифта 12. Желательно, чтобы статья имела объем 10-15 страниц. 
 Страница статьи должна соответствовать формату А4 с полями 2 см со всех сторон. Межстроч-

ный интервал – 1.15, без интервала между абзацами. 
 Текст статьи должен состоять как минимум из 3 подразделов, желательны вводный и заклю-

чительный раздел статьи. 

Введение 
 Русский заголовок – не более 12 слов, английский – 15. Аннотация – 80-150 слов, на английском 

– 100-180 слов. 
 Представить 5-8 ключевых слов, 3 или более классификаций JEL. 
 Название, данные автора или авторов, аннотация и ключевые слова должны быть представ-

лены на русском и английском. 

Ссылки 
 В схемах и таблицах следует указать источник. 
 Ссылки на книги, статьи и отчеты должны быть представлены в скобках, указывающие фами-

лию автора(ов), дату публикации и по необходимости страницу. 
 Если статья содержит 2 или более ссылок одного автора, опубликованных в том же году, то 

после даты публикации ставится последующая латинская буква. Примеры: (Suvaryan, 2017; 
Гринберг 1999, с.15), (Айвазян, 2018), (Acemoglu, 2017a), (Acemoglu, 2017b), (ADB, 2019). 

 Ссылки на интернет – источники, законодательные акты и другие ссылки желательно давать 
в сносках. 

Список литературы 
 Неанглийские ссылки также должны быть представлены на английском языке. 
 В список литературы должны быть включены только представленные в работе статьи, книги 

и отчеты. 
 В алфавитном порядке должны быть указаны фамилии и инициалы авторов, в скобках дата 

публикации и, при необходимости, последующая латинская буква, затем заголовок и другие 
данные о материале. Названия книг и журналов представить курсивным шрифтом. 

 Примеры списка литературы представлены в статьях журнала. 
 



 

 

Author Guidelines 
The Presidium of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia decided to 
publish the “Armenian Economic Journal” in order to increase the level of economic research. 
The task was set to ensure the proper quality of the journal, to contribute to the solution of 
economic problems, to the international recognition of the economic thought of Armenia. We 
will make every effort to ensure that the magazine has a tangible and positive impact on the 
development of the Armenian economy. Our goal is to provide quality, rather than quantity, 
of publications. 

 

Text 
 Articles should be presented in MS Word or LaTeX, font “Sylfaen”, font size 12. The article should 

be 10-15 pages long. 
 The page size must be A4, with 2 cm margins on all sides. Line spacing - 1.15, no spacing between 

paragraphs. 
 The text of the article should have at least 3 sections, the introductory and final section of the article 

are desirable. 

Introduction 
 The title must be no more than 15 words, the annotation – 100-180 words. 
 Submit 5-8 keywords and 3 or more JEL classifications. 

References 
 Links to books, articles and reports should be presented in brackets indicating the name of the 

author(s), date of publication and, if necessary, the page. 
 If the article contains 2 or more references of one author published in the same year, then the 

subsequent Latin letter is put after the publication date. Examples: (Suvaryan, 2017; Grinberg 1999, 
p.15), (Aivazian, 2018), (Acemoglu, 2017a), (Acemoglu, 2017b), (ADB, 2019). 

 It is advisable to provide links to Internet sources, legislative acts and other similar sources in 
footnotes. 

Bibliography 
 Only articles, books and reports presented in the work should be included in the list of references. 
 The names and initials of the authors should be indicated in alphabetical order, then in parentheses 

the date of publication, the title, other data about the material. The names of books and journals 
should be in Italic. 

 Examples of references are presented in articles of the journal. 
 
 

  


