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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 
Ведущий в России Теоретический и научно-практический журнал 
общеэкономического содержания. Основан в 1929 году. Круг вопросов журнала 
составляют:  экономическая теория, ход экономических преобразований в России, 
денежно-кредитная, инвестиционная и структурная политика, социальная сфера, 
экономика регионов, аналитическая и статистическая информация о состоянии 
различных отраслей и секторов рынка, экономика предприятия, проблемы 
собственности, мировая экономика, экономическая история и др. Выходит 
ежемесячно. 
 
Ռուսական առաջատար տնտեսական ամսագիր է: Այն հրապարակում է 
Ռուսաստանում մակրոտնտեսական քաղաքականության և ինստիտուցիոնալ 
բարեփոխումների լավագույն տեսական և էմպիրիկ հետազոտությունները: 
Ամսագիրը նաև ներկայացնում է  ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների 
քաղաքական տնտեսությունը, ինչպես նաև տնտեսական սոցիոլոգիան, 
տնտեսական պատմությունը, տարածաշրջանային տնտեսական 
ուսումնասիրությունները, որոշակի շուկաների և ոլորտների վերլուծությունը, 
միջազգային տնտեսությունը և տնտեսական մտքի պատմությունը: Բոլոր 
հոդվածները ենթակա են կոշտ գրախոսական գործընթացի: 
 
Is a leading Russian economic journal. It publishes the top theoretical and empirical 
research on macroeconomic policies and institutional reforms in Russia. The journal also 
welcomes more general submissions dealing with the political economy of institutional 
change as well as economic sociology, economic history, regional economic studies, 
analysis of particular markets and industries, international economics, and history of 
economic thought. It serves as an important forum for the Russian economic community. 
All articles are subject to a rigorous peer-review process. 
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ОГНЕУПОРЫ И ТЕXНИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА 
Ежемесячный международный научно-технический и производственный журнал 
«Огнеупоры и техническая керамика» был образован в 30-е г.г. прошлого века как 
печатный орган отечественной огнеупорной промышленности и науки. Бурный 
рост черной металлургии и становления российской огнеупорной отрасли в 
процессе индустриализации страны повлекли за собой создание 
специализированного издания, способного ответить на актуальные вопросы 
производства и применения термостойких изделий. Первый номер вышел в апреле 
1933 г. (до середины 90-х гг. выпускался под названием «Огнеупоры»). На 
протяжении более 75 лет журнал неразрывно сопровождает отечественные 
отраслевые предприятия и научные организации, обеспечивая их информацией, 
связанной с созданием и использованием огнеупорной и высокотехнологичной 
керамической продукции. 
 
Եռամսյա միջազգային գիտատեխնիկական ամսագիր – հրատարկվում է 1933 
թվականից Համապարփակ տեղեկատվություն բարձր դիմակայունություն 
ունեցող հենարանների և տեխնիկական կերամիկայի վերաբերյալ. գիտական 
հետազոտություններ, հումք, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, հատկություններ և 
հաճախորդների սպասարկում: 
N 5-12,  2021 



 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. ПРОМЫШЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
Научно-практический журнал позволяет узнать взгляд экспертов на проблемы 
идентификации научных открытий, оценки новизны изобретений. Выходит 
ежемесячно. 
 
Գիտական և գործնական ամսագիրը թույլ է տալիս պարզել փորձագետների 
տեսակետը գիտական հայտնագործությունների բացահայտման, գյուտերի 
նորությունը գնահատելու խնդիրների վերաբերյալ: Հրատարակվում է ամսական: 
 
 
 
 
 

 

СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Научно-технический журнал, охватывающий весь спектр вопросов в области 
проектирования, строительства, эксплуатации объектов в сейсмически опасных 
районах России и стран СНГ. Включен в перечень изданий, рекомендованных ВАК. 
 
Գիտական և տեխնիկական ամսագիր, որն ընդգրկում է Ռուսաստանի և ԱՊՀ 
երկրների սեյսմիկ վտանգավոր շրջաններում օբյեկտների նախագծման, 
շինարարության, շահագործման բնագավառի հարցերի ամբողջ շրջանակը: 
Ընդգրկված է Բարձրագույն ատեստավորման հանձնաժողովի կողմից 
առաջարկվող հրապարակումների ցանկում: 
N 4-6, 2021 
 
 

 

МЕЛИОРАЦИЯ  
Журнал «Мелиорация. Наука и практика» в журнале публикуется освещение 
проблем мелиорации и природообустройства, использования земель в 
сельскохозяйственном производстве, борьбы с загрязнением, природными стихиями 
- наводнениями, эрозией, суховеями. Роль государственных структур, науки, 
бизнеса и конкретных людей в решении этих вопросов. Популяризация работы в 
отрасли. 
 
Ամսագիրը լուսաբանում է հողերի բարելավման և շրջակա միջավայրի 
կառավարման, գյուղատնտեսական արտադրության մեջ հողօգտագործման, 
աղտոտման դեմ պայքարը և բնական աղետները՝ ջրհեղեղներ, էրոզիա, չոր 
քամիներ, ինչպես նաև պետական կառույցների, գիտության, բիզնեսի ու կոնկրետ 
մարդկանց դերն այս հարցերի լուծման գործում: 
 

 

МАСЛО И ЖИРЫ  
Журнал «Масла и жиры» Издательского дома «Отраслевые ведомости» создан для 
оказания читателям информационной поддержки в их практической деятельности. 
Содержит информацию о состоянии и тенденциях развития рынка масличного 
сырья и масложировых продуктов в России и за рубежом, о перспективных 
технологиях и оборудовании.  
 
Ամսագիրը ստեղծվել է ընթերցողներին տեղեկատվական աջակցություն 
տրամադրելու համար: Այն պարունակում է տեղեկատվություն Ռուսաստանում և 
արտերկրում հումքի և ճարպայուղերի շուկայի վիճակի և զարգացման 
միտումների, խոստումնալից տեխնոլոգիաների և սարքավորումների մասին: 
 
 



 

МЯСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Всё о переработке мяса и производстве мясных продуктов; ответы на вопросы, 
касающиеся применения современных технологий и оборудования, хранения и 
переработки различных видов сырья, отдельных ингредиентов, полуфабрикатов и 
добавок. 
 
Ամեն ինչ մսի վերամշակման և մսամթերքի արտադրության մասին; 
ժամանակակից տեխնոլոգիաների և սարքավորումների կիրառմանը, տարբեր 
տեսակի հումքի, առանձին բաղադրիչների, կիսաֆաբրիկատների և հավելումների 
պահպանմանն ու վերամշակմանը վերաբերող հարցերի պատասխաններ։ 
 
 
 

 

НАУКА И ИННОВАЦИИ 
На страницах журнала «Наука и инновации» размещаются публикации о важнейших 
новостях и событиях в сфере науки, техники и инноваций, освещаются важнейшие 
проблемы внедрения научных достижений в хозяйственную практику. Здесь 
рассматриваются концептуальные и практические подходы к решению вопросов 
развития инновационной деятельности, защиты и охраны объектов промышленной 
собственности, ее коммерциализации, государственной политике в сфере 
управления, высшего образования и др. Также исследуются прогрессивные 
достижения и перспективные направления отечественной и зарубежной науки, 
различных отраслей народного хозяйства, ведущих предприятий.  
 
Ամսագիրը ընդգրկում է հրապարակումներ գիտության, տեխնոլոգիայի և 
նորարարությունների ոլորտի կարևորագույն նորությունների և 
իրադարձությունների վերաբերյալ, լուսաբանում է գիտական նվաճումները 
տնտեսական պրակտիկայում ներդնելու կարևորագույն խնդիրները։ Այն 
քննարկում է նորարարության զարգացման, արդյունաբերական սեփականության 
օբյեկտների պաշտպանության և պահպանության հարցերի լուծման 
հայեցակարգային և գործնական մոտեցումները, դրա առևտրայնացումը, 
պետական քաղաքականությունը կառավարման, բարձրագույն կրթության 
ոլորտում և այլն։ Հետազոտվում են նաև ժողովրդական տնտեսության տարբեր 
ոլորտներ, առաջատար ձեռնարկություններ։ 
 

 

ПИВО И НАПИТКИ 
Научно-теоретический и производственный журнал для специалистов 
пивобезалкогольной отрасли. 
 
Գիտատեսական և արտադրական ամսագիր գարեջրի և ոչ ալկոհոլային 
արդյունաբերության մասնագետների համար։ 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ 
Журнал «Полимерные материалы. Изделия, оборудование, технологии» создан для 
оказания читателям информационной поддержки в их практической деятельности. 
Публикует материалы, необходимые для производителей товаров народного 
потребления, тары и упаковки, пленок, профилей, труб, кабелей, волокон, 
поставщиков оборудования и оснастки, сырья и полуфабрикатов, нетканых 
материалов и др. 
 
Նախատեսված է ընթերցողներին տեղեկատվական աջակցություն տրամադրելու 
համար: Այն հրապարակում է հոդվածներ, որոնք անհրաժեշտ են սպառողական 
ապրանքներ, տարաներ և փաթեթավորումներ, խողովակներ, մալուխներ, 
մանրաթելեր, սարքավորումներ և գործիքներ արտադրողներին և 
մատակարարներին: 
 

 

ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ  
Журнал является международным рецензируемым научным журналом открытого 
доступа. Журнал публикует теоретические, аналитические и научные статьи, 
посвященные актуальным проблемам развития науки в АПК, теоретическим 
аспектам хранения и переработки сельхозпродукции, физическим и химическим 
методам переработки сельхозпродукции, исследованиям свойств веществ и 
продукции АПК, биотехнологическим и микробиологическим аспектам, 
проектированию и моделированию продуктов питания нового поколения. 
 
Ամսագիրը միջազգայնորեն գրախոսվող բաց մատչելի գիտական ամսագիր է: 
Տպագրվում են տեսական, վերլուծական և գիտական հոդվածներ, որոնք 
ընդգրկում են ագրոարդյունաբերական համալիրում գիտության զարգացման 
արդիական հարցեր, գյուղատնտեսական արտադրանքի պահպանման և 
վերամշակման տեսական ոլորտներ, գյուղատնտեսական արտադրանքի 
վերամշակման ֆիզիկաքիմիական մեթոդներ և այլն: 
 

 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЭКОЛОГИЯ 
Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE) 
один из крупнейших в мире научных журналов в области альтернативной 
энергетики и экологии, орган Международной Ассоциации Водородной 
Энергетики и Международной Ассоциации Альтернативной Энергетики и 
Экологии. Основное назначение журнала заключается, прежде всего, в публикации 
сообщений о крупных научных исследованиях, имеющих приоритетный характер. 
Международный научный журнал посвящен также исследованию различных 
проблем водородной энергетики, водородного транспорта и обсуждению широкого 
спектра проблем альтернативной энергетики и экологии в целом. 
 
Միջազգային գիտական հանդես (ISJAEE. այլընտրանքային էներգիայի և 
էկոլոգիայի ոլորտում աշխարհի խոշորագույն գիտական ամսագրերից մեկը: 
Ամսագրի հիմնական նպատակը -  առաջնահերթ բնույթի խոշոր գիտական 
հետազոտությունների վերաբերյալ զեկույցների հրապարակումն է։ Միջազգային 
գիտական ամսագիրը նվիրված է նաև ջրածնային էներգետիկայի, ջրածնային 
տրանսպորտի տարբեր խնդիրների ուսումնասիրությանը և այլընտրանքային 
էներգիայի և ընդհանրապես էկոլոգիայի խնդիրների լայն շրջանակի 
քննարկմանը։ 
N 1-3, 4-6, 2021 



 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
Профессиональный журнал, который рассчитан  на две ключевые аудитории: 
потребителей и производителей энергосберегающего оборудования и технологий. 
Это эффективный инструмент для продвижения компаний, занимающихся 
производством, поставками, монтажом, вводом в эксплуатацию энерго- и 
ресурсосберегающего оборудования, а также прогрессивных энергосберегающих 
решений и всех продуктов, связанных с процессом энергосбережения. Журнал 
предоставляет исключительно проверенные факты о новых разработках в области 
инженерных систем и технологий, об изменениях требований российской 
нормативно-законодательной базы, реальном отечественном и международном 
опыте применения различных инновационных решений на современных объектах. 
 
Մասնագիտական ամսագիր, որը նախատեսված է երկու հիմնական լսարանի՝ 
էներգախնայող սարքավորումների և տեխնոլոգիաների սպառողների և 
արտադրողների համար: Սա արդյունավետ գործիք է խթանելու 
ընկերություններին, որոնք ներգրավված են էներգիայի և ռեսուրս խնայող 
սարքավորումների արտադրության, մատակարարման, տեղադրման, 
շահագործման հանձնելու, ինչպես նաև առաջադեմ էներգախնայողության 
լուծումների և էներգախնայողության գործընթացին առնչվող բոլոր 
հիմնահարցրեին: մեջ: Ամսագիրը ներկայացնում է բացառապես ստուգված 
փաստեր ինժեներական համակարգերի և տեխնոլոգիաների ոլորտում նոր 
զարգացումների, Ռուսաստանի կարգավորող և օրենսդրական դաշտի 
պահանջների փոփոխությունների, ժամանակակից օբյեկտներում տարբեր 
նորարարական լուծումների կիրառման իրական ներքին և միջազգային փորձի 
մասին: 
N 5-8,  2021 
 

 


