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ВЛАДИСЛАВ АКУЛОВ-МУРАТОВ  

Государственная таможенная служба Украины  
Кандидат наук по государственному управлению  

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В СФЕРЕ 
ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
СИСТЕМЫ СТЕЙКХОЛДЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ 

В статье проводится анализ влияния международной системы 
предоставления технической помощи на создание и развитие 
стейкхолдерских отношений между государствами, использова-
ния её в стратегическом управлении деятельностью Государст-
венной таможенной службы Украины. 

Ключевые слова: государство, солидарность, стейкхолдерс-
кие отношения, государственное управление, анархизм, граница, 
менеджмент, оптимизация, миграция, таможенная служба. 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными 
научными или практическими задачами. Государство есть основа для 
формирования и совершенствования гражданского общества, создаю-
щего условия для появления, функционирования и развития 
стейкхолдерских отношений между всеми его заинтересованными 
сторонами (далее – стейкхолдерами) [4, 16]. 

Первые теории подобных отношений в основу Государства пола-
гали принцип единичной воли, а взаимодействия заинтересованных 
сторон закрепляли в «общественном договоре», основанном на их 
взаимном согласии (Д. Дидро, Ф. Вольтер). Последующее развитие 
этих идей выявило существование систем социального развития 
более высокого порядка, законы которых действуют динамически, в 
процессе исторического развития и независимо от воли, знаний или 
желаний заинтересованных сторон (например, понятие объективной 
воли Ф. Гегеля) [7]. 

То есть, в философском смысле, Государство можно определить 
как Дух, прибывающий в созданном для себя Мире и реализующийся в 
нём сознательно. А его идея воплощается, как живой организм, 
основанный на внутригосударственном праве абсолютной власти, 
поддерживаемой при помощи усилий соответствующих органов и 
механизмов управления. По отношению же к другим государствам – на 
основе внешнего государственного права, основанного на силе. 

Поэтому, рассматривая Государство в качестве субъекта и объек-
та стейкхолдерских отношений, необходимо различать, по отношению 
к нему, понятия «действительности» и «существования»: оно действи-
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тельно, если реализует интерес целого только при удовлетворении 
частных целей своих подданных, рассматриваемых как самостоятель-
ные стейкхолдерские единицы, под охраной и заботой этого целого. 
Если такого единства нет, Государство может существовать, но не 
имея подлинной реальности. 

Стейкхолдерские отношения любого государства представляют 
собой труд многих поколений, идею и сознание разумного в той мере, 
в которой они развиты в данном народе. И зависят от характера, и 
развитости его самосознания, имея конструкцию, которая ему 
соответствует и подходит. В случае несоответствия стейкхолдерских 
отношений внутреннему праву и состоянию народа, даже при внешнем 
наличии, они не будут иметь ни значения, ни ценности [5]. 

Законы стейкхолдерского взаимодействия охватывают все сферы 
существования Государства и обязаны иметь легитимное воплощение 
в действиях его специальных органов, в т. ч. и таможенных, которые 
должны употребляться Правительством к общей пользе и для сохра-
нения основ Государства. Деятельность таможенников, в данном 
случае, – одна из точек, где законы и решения власти непосредст-
венно сказываются на конкретных стейкхолдерах, проявляя к ним 
свою силу: от этого зависит их благосостояние и доверие к Прави-
тельству и Государству. Поэтому, только сословие государственных 
чиновников может осуществить или сорвать намерения и планы 
любых правительств. И, чтобы они не замкнулись в себе, как 
нынешняя аристократия или стейкхолдеры-олигархи (например, ТНК), 
и не использовали своё положение, образованность и силу только в 
сторону собственной выгоды, их должны контролировать власть 
сверху и права корпораций снизу [10, 12, 19-21]. 

В современных условиях Государство, являясь силовым регуля-
тором, играет особую роль в отношении гражданского общества в виду 
его ограниченности в осуществлении своих интересов установлен-
ными Правом и Порядком. Поэтому правовое гражданское общество 
неспособно урегулировать социальные противоречия между стейкхол-
дерами. А, значит, универсальная правовая система, центральный 
компонент демократических социальных отношений, не может 
существовать без сильного Государства – носителя всеобщего инте-
реса, создающего условия для её существования, – которое защищает 
и поддерживает продолжающую разрастаться правовую систему от 
разрушения своим авторитетом [15, 22]. 

Поэтому, в противовес постоянного присутствия со стороны 
стейкхолдеров угроз анархии и аномии, господства эгоистического 
интереса и неизменной борьбы между индивидами, корпорациями, 
партиями, религиями, гражданское общество держится именно на 
силе Государства. Оттого и свои противоречия стейкхолдеры тоже 
стараются разрешать именно с помощью авторитета Государства, 
создающего необходимые условия для существования и взаимо-
действия всех участников стейкхолдерских отношений [20]. 
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Регулируя процессы, протекающие в гражданском обществе, пра-
вовое государство берёт на себя функции, ранее бывшие прерога-
тивой семьи, обеспечивая существование стейкхолдерских отношений 
при решении сложной дилеммы: сохранение и баланс, в условиях 
современной рыночной экономики, основанной на принципе свободы 
совести, свободы индивида и целостности общества [15, 18, 20, 26]. 

Поэтому создание Государством, в качестве субъекта или 
объекта, условий для появления, развития и полноценного функцио-
нирования стейкхолдерских отношений – есть одна из основных задач 
чиновников Государственной службы Украины, в т. ч. и служащих её 
таможенных органов. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато 
решение данной проблемы и на которые опирается автор. Интерес 
к идеям солидарности, социализма, а ныне – стейкхолдерства, всегда 
растет в периоды глобальных социально-экономических сдвигов, 
кризисов и катаклизмов. В качестве примера можно привести Европу 
на изломе XVIII–XIX вв. – солидарность и солидаризм во времена 
Третьей Республики во Франции стали элементом официальной 
государственной философии и идеологии. Именно в тот период 
формируются основные подходы к пониманию этого социального 
явления: философский (И. Кант, Ф. Гегель и др.), социологический  
(О. Конт, Е. Дюркгейм, Ф. Тённис и др.), конфликтологический (К. 
Маркс, Л. Козер и др.), бихевиористический (П. Сорокин и др.) [16, 25]. 

По определению российского социолога Барсуковой С. Ю. 
(конфликтологический подход) понятие «социальная солидарность» – 
это определенный тип социального взаимодействия, когда, при под-
держке групповой морали, ресурс идентичности переносится в плос-
кость реальных действий, для которых характерно: 1) осознание 
жизненных обстоятельств существования группы как неблагоприят-
ных; 2) признание универсальности характера имеющихся проблем;  
3) определение «виновных» за тяжёлое положение, в котором 
оказалась группа; 4) наличие публичного резонанса в форме дискурса 
как внутри, так и вокруг группы [3]. 

Особо стоит обратить внимание на повышенную конфликтоген-
ность феномена низовой социальной солидарности, которая основы-
вается на стереотипе взаимопомощи, являющейся характерной для 
среды подчиненных, независимо от их уровня производственной или 
профессиональной иерархии. Она возникает не только из-за наличия 
общей ценностно-нормативной базы этой социальной группы, но и в 
результате появления внешнего «врага», который является угрозой её 
целостности, эффективности и единству. Этот социальный феномен 
зарождается через осознание обществом причинно-следственных 
связи между успешностью «первых» и неурядицами остальных его 
членов [6]. 

Такой стереотип взаимопомощи и солидарности действует во всех 
без исключения социальных слоях населения. Особенно негативно 
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последствия низовой социальной солидарности ощутимы при противо-
поставлении определенных социальных групп общепринятым законам 
и Государству, в т. ч. его таможенным органам: граждане с удовольст-
вием похваляются своей «удалью» и рекомендуют другим средства 
обмана официальных лиц, но при этом искренне жалуются на 
отсутствие порядка в Государстве. Однако следует помнить, что 
демонстрация индивидом солидарности с ценностями группы гораздо 
более древнее и важное социальное явление, помогавшее выжи-
ванию, чем Государство. Вследствие этого солидарность нижестоящих 
против вышестоящих является одной из преград на пути развития 
социальных отношений, как в отдельной организации, так и общества 
в целом, в сторону их реальной институционально-демократической 
трансформации, уже хотя бы потому, что почти полностью исклю-
чается возможность децентрализации любой системы контроля [6-8]. 

Поэтому развитие, как результат эволюции феномена социальной 
солидарности, стейкхолдерских отношений внутри современного 
социума – между Гражданами и Государством – и среди различных по 
своей институциональной основе держав, может позволить качест-
венно провести назревшие глобальные социально-экономические 
преобразования, особенно ввиду негативных последствий мирового 
экономического кризиса 2008 г. череды политических противостояний 
и военных конфликтов в международных отношениях последних лет 
[4, 5, 18]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, кото-
рым посвящается статья. Некоторые теории поведения заинтересо-
ванных сторон излишне апеллируют к чувствам (например, посыл 
«истина в сердце каждого»), благочестию (с целью оказаться вне кри-
тики) или прибегают к красноречию, на разный лад толкуя о «Высшем 
Духе». На наш взгляд необходимо лишь придать разумную форму тому, 
что давно всем известно из опыта общественной жизни [5, 7, 10, 11, 16]. 

В философском понимании основой поведения стейкхолдера 
является его Дух, а исходной точкой – свободная Воля, которая осу-
ществляется через систему Права – виртуальную природу, порож-
дённую Духом. Однако свобода воли, при восприятии её как возмож-
ности выбирать, это произвол, который и является причиной 
несвободы. Поэтому его необходимо понимать не как Волю в её 
абсолютном проявлении, а как волю в качестве противоречия: человек 
поступает разумно, когда ведёт себя в соответствии выбранным 
правилам [13]. Тогда основой теории поведения стейкхолдеров стано-
вится не изучение их поведения в социально-экономической среде, а 
определение правил общепринятого экономико-социального поведе-
ния в зависимости от сложившейся ситуации. Что позволяет выразить 
его, как элемент системы стейкхолдерских отношений, в логико-мате-
матических конфигурациях, приобретающих определяемые устой-
чивые формы, разделённые неустойчивыми состояниями – чёткие 
решения нечётких множеств [1, 2]. 
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Исходным пунктом Права стейкхолдера выступает его свободная 
Воля, которая может реализовываться в обладании вещами, заклю-
чении договоров и совершении неправовых действий. Только здесь, на 
этапе абстрактного права, начинается и многогранно проявляется его 
истинная свобода, реализующаяся в праве частной собственности: 
вкладывая свою волю в вещи, любой стейкхолдер приобретает право 
на их присвоение, исходным импульсом которого является потреб-
ность. Для обретения такой свободы в правовом отношении все 
стейкхолдеры должны быть равны между собой в отношении источ-
ника владения вещами. А такое взаимодействие делает необходимым 
вступление их в договорные взаимоотношения, исходящие из произ-
вола, общей воли договаривающихся сторон и наличия внешних 
вещей, когда стороны признают друг друга правоспособными субъек-
тами и собственниками. 

Переход абстрактного права к морали, посредством снятия право-
нарушения или преступления через наказание, – есть дальнейшее 
развитие понятия свободы стейкхолдера. Это другой вид свободы – 
соотнесение воли себя с собой. Теперь она проявляется во внутрен-
нем мире стейкхолдера, который есть мораль, а не во внешнем, как в 
абстрактном праве. В сфере морали стейкхолдер сам определяет 
себя, свои намерения и поступки. Однако большинство стейкхолдеров 
подчиняются власти силы и давлению окружающей среды, и не имеют 
моральной воли, позволяя определять себя другим силам или ситуа-
циям. Но при дальнейшем их формировании и развитии, опираясь на 
помощь Государства, они начинают обусловливать себя сами, 
стремясь реализовать свои цели и намерения уже с учётом интересов 
других членов сообщества. 

Однако в морали право других выступает для субъективной воли 
ещё только как требование к ней, долженствование, и воля имеет 
возможность не соответствовать ему. Только в нравственности, как в 
более высокой степени развития стейкхолдера, мораль и право 
приобретают свою действительность и конкретность, а понятие свобо-
ды наполняется объективным содержанием стейкхолдерских отноше-
ний в гражданском обществе [13]. 

Нравственное обладает содержанием, стоящим выше субъектив-
ного мнения и желания. В жизни стейкхолдеров оно проявляет себя 
как их всеобщий образ действия, вторая природа, заменившая собой 
первую чисто врожденных влечений, желаний и страстей. В нравст-
венности исчезает своеволие стейкхолдера, его свободная воля 
наполняется всеобщим содержанием – законами для всех. Поэтому 
первой нравственной субстанцией, необходимой для полноценного 
развития всех участников и самих стейкхолдерских отношений, 
является единство на основе самосознания своей индивидуальности: 
в лице другого каждый обретает себя и свою значимость. 

Это и есть одно из направлений и ориентир реформ, которые 
необходимо осуществить в Украине. Такое изменение сознания её 
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населения, чиновников (в т. ч. и работников таможенной службы) и 
других участников формирующихся и развивающихся стейкхолдерских 
отношений посредством применения самых различных методов и 
механизмов – от пропаганды неотвратимости наказания до педагоги-
ческих акций и обмена материально-технической помощью, – есть 
насущной необходимостью нынешнего ситуационного положения, 
основанного на существующих вызовах современности, ставящих под 
угрозу само выживание государства Украина. 

Формулирование идеи или целей статьи (постановка задачи). 
Внедрение и развитие принципов стейкхолдерских отношений – один 
из основных механизмов проходящей модернизации Государственной 
таможенной службы Украины (далее – ГТСУ), ибо их наличие есть 
основание устойчивого состояния и дальнейшего развития любого 
государства. Однако, такую модернизацию существующей модели 
административной культуры в Украине, как показывает национальная 
история и практика, необходимо проводить эволюционным путём [2]. 

Традиционно административная культура в Украине (как совокуп-
ность принципов функционирования командно-административной 
системы и норм бюрократического поведения, влияющих, как на 
принятие решений, так и на психологию отдельного бюрократа, и 
климат служебных взаимоотношений) базируется на принципах, 
наиболее ярко выраженных в конфуцианском менталитете и, в 
некоторой степени, видоизменённых в соответствии с национальными 
особенностями [7, 13]. Исторически в Украине (последние 300 лет 
российского господства) чиновник всегда являлся основным 
представителем господствующего класса, а бюрократия сливалась с 
аристократией, образуя специфическую социальную прослойку – 
корпус госслужащих, который носил кастовый характер, хотя его руко-
водящая номенклатура обычно не относилась к числу «карьерных» 
должностей [10, 14]. 

Поэтому административная культура ГТСУ предыдущих периодов 
независимости была: 1) авторитарной – интересы государства/власти/ 
начальства ставились выше интересов личности; 2) иерархичной – 
преобладали вертикальные связей над горизонтальными; 3) корпора-
тивной – по принципу «коллективизма», но который означал не стрем-
ление к объединению в единое целое, а обособление небольших 
групп по формуле «свои/чужие»; 4) персональной – предпочтение 
неформальных отношений, окрашенных личными симпатиями и 
привязанностями; 5) безучастной – фатальная пассивность и тенден-
ция игнорировать риск, происходящие из существовавшего типа 
политической культуры, полагавшейся больше на фортуну, чем на 
активное планирование будущего [7, 11]. 

Такая реализация административных принципов управления 
вызывала перекосы во взаимоотношениях ГТСУ с другими государст-
венными структурами управления. Однако следует признать, что её 
административная культура – явление своеобразное, но цельное, 
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помогавшее в сохранении эффективности реализации этого госу-
дарственного механизма управления в те периоды времени. И 
принципы, на которых она основывалась, во многом компенсировали 
друг друга, смягчая своё деструктивное действие (авторитарность 
сдерживалась персонализмом и т. д.). А сама служба создавалась под 
комплексным воздействием ряда факторов: традиционный украинский 
менталитет; имперское наследие царизма и советской военной 
культуры; элементы русской командно-административной системы, 
господствующей в Украине из-за её хозяйственно-культурного типа 
экономики и особенностей деревенского быта; обилие религиозных 
систем и направлений; некоторые черты украинского национального 
характера и т. д. И, как оказалось, такая модель может хорошо функ-
ционировать, как в условиях стабильного традиционного общества, так 
и в ситуации структурного кризиса, когда форсированное продвижение 
страны к выходу из него неизбежно влечет за собой ужесточение 
системы государственных отношений: Государство решает возникшие 
проблемы за счет ограничения прав, возможностей и свобод своих 
Граждан [5, 6]. 

Но для развитых демократических стран, в строй которых хочет 
встать Украина, подобный комплекс взаимоотношений заинтересован-
ных сторон является анахронизмом, особенно после мирового эконо-
мического кризиса 2008 г. И задача этой статьи показать причины, 
механизмы и способы эволюционного изменения административной 
культуры ГТСУ, в т. ч. и за счёт получения международной техничес-
кой помощи (далее – МТП) – одного из практических элементов, 
составляющих международные стейкхолдерские отношения. 

 
Продолжение следует. 
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Происходящие в современном обществе изменения требуют 
серьезного переосмысления устоявшихся представлений о субъектах 
управления и смене соответствующих парадигм. Кризисные явления в 
различных сферах общественной жизни (экономической, полити-
ческой, социальной, культурной), участившиеся случаи обострения 
противостояния органов власти и населения обуславливают необхо-
димость в трансформации существующих моделей отношений в 
системе «власть-общественность». 

Общий смысл изменений заключается в том, что публичное 
управление теряет прежнюю жесткость, детализированность и регла-
ментированность; оно в большей степени базируется на горизон-
тальных, а не на вертикальных связях между органами власти, инсти-
тутами гражданского общества и бизнесом. На передний план выходят 
вопросы соотношения управления и политики, ответственности и 
подотчетности публичных служащих населению [3]. В процессы под-
готовки, принятия и исполнения управленческих решений, контроля за 
их реализацией включаются акторы, ранее лишенные таких воз-
можностей. Среди изменений, произошедших в последнее время в 
публичном управлении разных стран, – отказ от ряда традиционных 
для этой сферы постулатов и направленность на широкое участие 
институтов гражданского общества в решении проблем на всех уров-
нях: общегосударственном, региональном и местном. 

Таким образом, на различные общественные процессы, кроме 
традиционных субъектов публичного управления (органы государст-
венной власти и местного самоуправления), все большее влияние 
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начинают оказывать акторы, деятельность которых ранее не находи-
лась в сфере выработки и принятия управленческих решений. Это и 
различные формальные и неформальные общественные форми-
рования, созданные на основе единства интересов для совместной 
реализации гражданами своих прав и свобод, и представители бизнес-
структур, и средства массовой информации, и местные сообщества. 
Причем именно последние все чаще становятся объектом присталь-
ного внимания со стороны ученых и практиков. И это вполне обосно-
ванно. Ведь результаты исследований свидетельствуют о том, что 
активность местного сообщества, участие его членов в управлении 
приводят к социально-экономическому развитию [10], обеспечивают 
благосостояние населения [9], формируют доверие жителей к органам 
власти [14]. И наоборот, рост уровней преступности, безработицы, 
бедности, некачественные услуги, неэффективное управление свя-
заны с пассивным отношением населения к решению различных воп-
росов, дефицитом самодеятельности, инициативности и взаимо-
действия жителей, отсутствием у них чувства ответственности за 
состояние дел в соответствующем населенном пункте, регионе и 
стране в целом [8; 12]. 

Влияние местного сообщества на общественные процессы 
решающе: с одной стороны, оно может стать основой демократичес-
кого развития и экономического роста, обеспечить формирование 
действенной системы публичного управления [10]; с другой стороны, 
пассивность, безынициативность и безответственность его членов 
таят угрозу патернализма, инертности, косности, деградации [1, с. 117]. 

Необходимость изменения системы отношений органов власти с 
местными сообществами приводит к поиску новых моделей взаимо-
действия указанных акторов. В этом контексте актуализируется иссле-
дование сетей как новых форм и способов управления, появление 
которых в основном рассматривается как реакция на преобразования 
в политической реальности: секторализацию и функциональную 
дифференциацию, фрагментацию и децентрализацию власти, размы-
вание границ между публичной и частной сферами, транснационали-
зацию политики [4, с. 504]. Представители различных дисциплин и 
научных школ отмечают происходящие в социуме трансформации и 
изменение «политического порядка от организаций/иерархий (и 
рынков/анархий) в направлении сетей» [4, с. 503; 5, с. 52]. Соответст-
венно, в теории и практике публичного управления все большее 
распространение приобретает сетевой подход, который представ-
ляется достаточно перспективным для решения проблем, возникаю-
щих на межгосударственном, общегосударственном, региональном и 
местном уровнях. 

В литературе, посвященной публичному управлению, понятие 
«сеть» употребляется как концепт, метафора (К. Майер, Л. О’тул), 
парадигма, метод (Нидерландская школа), подход, инструмент 
(Г. Агранофф, К. Провен) [7, с. і160–і161]. Как подчеркивает Т. Берцель, 
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во все более усложняющемся и динамичном мире, в котором 
правительствам становится все труднее контролировать ресурсы для 
решения общественных проблем и потенциал дерегуляции ограни-
чивается несостоятельностями рынка, сети – это не только общая 
метафора для описания «архитектуры сложности». «Где прави-
тельства и рынки все больше и больше испытывают неудач, сети 
оказываются единственной формой управления, пригодной для 
обеспечения коллективных товаров и услуг» [5, с. 56]. 

В целом сеть являет собой группу акторов (узлы сети), объеди-
ненных разнообразными связями. При этом определяющее значение 
имеет не только и не столько субъектный состав сети, но и способы и 
формы взаимодействия акторов, их интеракции и обмен ресурсами. То 
есть сам процесс взаимодействия акторов, их кооперация, коорди-
нация и объединение усилий для решения проблем и достижения 
общей цели являются не менее значимыми, чем собственно результат 
такого сотрудничества. 

Поскольку современное общество больше не контролируется исклю-
чительно «центральным органом», в частности государством, «инстру-
менты контроля рассеяны, материальные ресурсы и информация 
распределены между множеством различных акторов» [4, с. 503–504], то 
субъект-объектные отношения между акторами трансформируются в 
субъект-субъектные. В отличие от иерархической системы традицион-
ной бюрократической организации, для сети определяющими явля-
ются одноуровневые, одноранговые, горизонтальные связи, которые 
налаживаются между равноправными субъектами. В результате воз-
никает феномен полисубъектного управления, когда ранее ограни-
ченный перечень субъектов публичного управления существенно 
расширяется за счет новых акторов, претендующих на участие в про-
цессах подготовки, принятия и реализации управленческих решений. 
Кроме того, акторы имеют возможность пользоваться ресурсами дру-
гих участников сети, предоставляя, в свою очередь, доступ к собствен-
ным ресурсам. Такое партнерское сотрудничество между органами 
власти, институтами гражданского общества и бизнес-организациями 
является намного эффективнее и действеннее, чем сервис-клиентские 
взаимодействия, возникающие в рамках «Нового публичного 
менеджмента». 

Следует отметить, что сети могут существовать и в пределах 
традиционной бюрократической модели управления; их составными 
компонентами при этом выступают иерархические организации. Даже 
в таком случае сетевые взаимодействия часто повышают эффектив-
ность функционирования иерархических организаций [5, с. 57–58]. 

В процессе формирования и функционирования сети различные 
акторы (органы государственной власти и местного самоуправления, 
местные сообщества, политические партии, общественные органи-
зации, средства массовой информации, коммерческие структуры, 
благотворительные фонды, научные учреждения, группы интересов и 
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т.д.) приходят к пониманию, что у них имеются общие проблемы, 
которые могут быть решены эффективнее (или даже исключительно) 
совместными усилиями. Необходимость достижения общих целей 
обусловливает решающее значение коммуникации для формирования 
сетей. Во время формального или неформального общения растет 
вероятность нахождения компромиссов для успешного достижения 
поставленных целей и решения общих проблем. Фактически пре-
следуя собственные цели и удовлетворяя собственные интересы, 
акторы вынуждены объединяться, налаживать связи, координировать 
свои усилия, согласовывать свои действия и обмениваться ресурсами. 

Сети могут быть формальными и неформальными, постоянными, 
направленными на стратегическое сотрудничество, и временными, 
сформированными для устранения отдельных проблем, выработки 
управленческих решений по конкретным вопросам. Практика заклю-
чения соглашений о принципах и механизмах сотрудничества между 
властными структурами и местными сообществами существует во 
многих государствах (меморандумы о взаимодействии правительства 
с общественным сектором в Англии и Уэльсе, заявления об общих 
принципах и общих ценностях в Северной Ирландии, соглашениях в 
Канаде, хартии о сотрудничестве и взаимодействии в Дании и 
Франции и др.). Несмотря на разные подходы и названия, целью 
подписания таких соглашений является налаживание партнерских 
отношений, определенная формализация взаимоотношений в сети, 
что позволяет снизить влияние субъективных факторов на форми-
рование эффективного взаимодействия между акторами. В целом 
соглашение являет собой документ, письменный договор между 
органами власти и разными коллективными субъектами (местными 
сообществами, объединениями, ассоциациями, союзами, обществен-
ными организациями), в котором закреплены принципы, условия и 
основные формы сотрудничества, определены конкретные механизмы 
взаимодействия сторон. 

Если формальные сети создаются на основе определенных 
обязательств, зафиксированных в соглашениях, контрактах, догово-
рах, меморандумах, то «неформальные сети являются более органич-
ной производной организационных непредвиденных обстоятельств» 
[7, с. і162], которые побуждают разнообразных акторов объединиться 
и действовать. Неформальный характер сети позволяет оперативно 
реагировать на возникающие проблемы, гибко изменять конфигу-
рацию сети и состав ее участников, в полной мере использовать 
потенциал самоорганизации. 

О позитивных результатах применения сетевых методов и форм 
взаимодействия свидетельствует опыт разных стран [2]. Вместе с тем, 
сетевые взаимодействия и полисубъектность в публичном управлении 
не лишены вероятности появления некоторых негативных эффектов: 
многочисленные новые идеи, альтернативы, предложения могут при-
вести к информационной «перегрузке» в сети; существует вероятность 
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ошибок в связи с недостаточной подготовкой или квалификацией 
представителей местного сообщества, претендующих на участие в 
управленческих процессах; увеличение длительности процессов под-
готовки и принятия управленческих решений; повышение расходов. 

Кроме того, среди западных ученых существуют опасения относи-
тельно несовместимости и конфликтности представительной демокра-
тии и управленческих сетей, поскольку они основываются «на разных 
наборах институциональных правил» [6, с. 9]. Е. Серенсен выделяет 
четыре причины вступления в противоречие представительной демок-
ратии и управленческих сетей [13]. Во-первых, управленческие сети 
«бросают вызов» суверенной власти выборных органов, которые за-
висят от высокого уровня автономии. Во-вторых, управленческие сети 
создаются по функциональному, а не по территориальному признаку. 
В-третьих, государственные служащие через участие в управлен-
ческих сетях имеют тенденцию становиться политиками. В-четвертых, 
объединение усилий государства, рынка и гражданского общества в 
управленческих сетях устраняет классическое институциональное 
разделение между публичной и частной сферами в традиционных 
теориях представительной демократии [6, с. 9]. Также звучат 
предостережения о вероятности превращения сетей в форму «част-
ного правительства» (private government) [11, с. 147], деятельность 
которого сокрыта от общественности, возможности негативных последст-
вий вмешательства некомпетентных и неорганизованных акторов в 
профессиональную деятельность специальных органов, что отрица-
тельно влияет на качество принимаемых управленческих решений, 
сложностях определения ответственных за конечные результаты 
реализации этих решений. 

В то же время гибкость и открытость сетей позволяют быстро 
реагировать на новые вызовы, которые возникают перед местным 
сообществом, хорошо приспосабливаться к изменениям в окружаю-
щей среде, рационально использовать ресурсы, достигать максималь-
ной согласованности и поддержки решений. 

Реалии современного общества свидетельствуют о все более 
усложняющемся взаимодействии органов власти, институтов граж-
данского общества и бизнес-организаций, взаимопроникновении и 
переплетении публичных, корпоративных, общественных и частных 
интересов. Разнообразные субъекты вынуждены считаться с сущест-
вованием друг друга, осуществлять коммуникацию и обмениваться ре-
сурсами, что не только является предпосылкой их успешного функцио-
нирования, но зачастую и условием выживания. Объединяясь в груп-
пы, налаживая связи и формируя сети, увязывая и сообразовывая 
свои действия с действиями других участников управленческих про-
цессов, все большее количество акторов вовлекается в сферу 
публичного управления, преобразовывая его из моноцентричного в 
многоуровневое и полисубъектное. 
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В рамках управленческих сетей выстраиваются субъект-субъект-
ные взаимодействия между органами власти и местными сообщест-
вами, отношения подчиненности преобразуются в партнерские связи, 
открываются новые перспективы для развития местных сообществ. 
Следует отметить, что содержание понятия «развитие местного 
сообщества» за последнее десятилетие кардинально изменилось. Это 
вызвано, прежде всего, децентрализацией и возложением ответствен-
ности за развитие сообществ именно на местных жителей, осознанием 
ими своей ответственности за уровень собственного благосостояния. 

В целом развитие местных сообществ может быть вызвано как 
внутренними (эндогенное развитие), так и внешними (экзогенное 
развитие) факторами. Опираясь на результаты исследований и на 
существующую практику, можно выделить два подхода к развитию 
местного сообщества – традиционный и альтернативный, основные 
отличия между которыми представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Сравнение традиционного и альтернативного подходов к 
развитию местных сообществ 

 

Признак Традиционный 
подход 

Альтернативный 
подход 

Концепция развития Экзогенное развитие Эндогенное развитие 

Субъекты 
управления  

Органы власти и их 
должностные лица 

Местное сообщество, 
органы власти и их 
должностные лица 

Статус члена 
местного сообщества Потребитель, клиент Партнер, производитель, 

владелец 
Ориентация Потребности Ресурсы 
 

В большинстве постсоветских стран если и осуществляется поли-
тика по отношению к местным сообществам, то она в основном носит 
черты, сходные с традиционным подходом к их развитию. Неэффек-
тивность этого подхода подтверждается низким уровнем жизни и 
пассивностью населения, бездеятельностью и безразличием жителей, 
их самоустранением от решения вопросов своего села, поселка, 
города. 

Экзогенное развитие сообщества предполагает постоянное руко-
водство «сверху», вмешательство экспертов и специальных органов, 
которые идентифицируют важные (на их взгляд) проблемы населен-
ного пункта, разрабатывают и реализуют планы для их решения. 
Развитие местного сообщества инициируется, обеспечивается, управ-
ляется и осуществляется преимущественно «внешними» по отноше-
нию к общности субъектами, без участия членов сообщества. Помощь 
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предоставляется независимо от потребностей и предпочтений 
местного населения, которое рассматривается как реципиент, а не как 
участник процесса развития. При этом улучшения если и возникают, то 
носят дискретный, временный характер, усиливают настроения ижди-
венчества среди членов сообщества, побуждают их занять позицию 
«стороннего наблюдателя», блокируют их возможность к самостоя-
тельным действиям. Деятельность органов власти в таких сообщест-
вах сориентирована, в первую очередь, на получение «внешних» 
ресурсов в виде дотаций, субвенций и т.п. В то же время, не 
освоенным и даже не инвентаризированным остается значительное 
количество внутренних ресурсов. Особенно острый в посткризисный 
период дефицит средств приводит к тому, что их поступление в одно 
сообщество в то же время предполагает их соответствующее изъятие 
из бюджета другого сообщества. В результате может возникнуть 
ситуация, когда небольшие села и поселки фактически субсидируют 
развитие местных сообществ больших городов, органы власти 
которых имеют намного больше возможностей повлиять на распре-
деление ресурсов. 

В традиционном подходе граждане рассматриваются как клиенты, 
которые требуют специальных организаций для удовлетворения своих 
потребностей; эта модель предполагает наличие между органами 
власти и населением устойчивых субъект-объектных отношений, кото-
рые базируются на вертикальных связях, что блокирует процессы 
формирования субъектности граждан и перехода управления на 
качественно новый уровень. Такие отношения являются неравноправ-
ными, сервис-клиентскими и неэффективными по сравнению с парт-
нерским сотрудничеством. Запросы, которые клиенты формируют для 
решения собственных проблем, требуют дополнительного привлече-
ния ресурсов организаций, что приводит лишь к усилению зависи-
мости и иждивенчеству. 

Альтернативный подход к развитию местного сообщества опи-
рается на привлечение и использование ресурсов самой общности, 
выстраивание партнерских отношений с органами власти, предпола-
гает активность, инициативность и ответственность населения. 

Эндогенное развитие основывается на реализации стратегии 
непрерывного улучшения условий жизни усилиями самих местных 
жителей. Это подход характеризуется сочетанием умственного и 
физического труда населения и его распределением в пределах 
местного сообщества, а не между сообществом и внешним окру-
жением. Развитие местных сообществ предусматривает широкое 
участие жителей, которые разделяют видение будущего соответст-
вующего сообщества, дает возможность членам общности проявить 
свою творческую активность, является условием для их самореали-
зации, способствует повышению социального капитала. Одна из 
главных целей эндогенного развития – заменить у членов сообщества 
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чувство зависимости на чувство самодостаточности, уверенности в 
собственных силах и ответственности. 

Результаты внедрения соответствующих проектов по развитию 
местных сообществ в США и Канаде свидетельствуют о том, что 
именно альтернативный подход создает предпосылки для превра-
щения ранее безынициативных общностей в субъекты управления, 
способных самостоятельно или во взаимодействии с другими 
акторами принимать и реализовывать решения, контролировать их 
исполнение, а также нести ответственность. В этом случае развитие 
местного сообщества начинается с мобилизации уже имеющихся, но 
скрытых (hidden) ресурсов. С помощью технологии составления «карт 
ресурсов» («asset mapping») осуществляется инвентаризация этих 
ресурсов, складываются перечни способностей индивидуумов, активов 
ассоциаций и учреждений, выявляются новые возможности, которые 
можно использовать. При этом развитие предполагает переход 
сообществ из состояния объектов управления к состоянию субъектов 
управления, предусматривает активное решение ими самых разнооб-
разных вопросов, не просто реагирование населения на сущест-
вующие проблемы, но и предупреждение и предотвращение их 
возникновения. 

Развитие сообщества не только должно обеспечить благосос-
тояние его членов, но и сформировать в них чувство ответственность 
за это, стимулировать рост социального капитала, повысить актив-
ность и инициативность жителей, создать условия для участия отдель-
ных индивидов в жизни всей общности. При этом развитие местного 
сообщества представляет собой совокупность последовательных 
действий, направленных как на обеспечение условий для реализации 
каждым членом сообщества своих возможностей, так и на удовлетво-
рение коллективных потребностей и интересов, включение отдельных 
личностей и групп в процессы принятия решений, раскрытия потен-
циала всего местного сообщества. 

Произошедшие в ряде западных стран изменения свидетельст-
вуют о наличии целого ряда положительных эффектов в результате 
становления местных сообществ в качестве субъектов управления и 
равноправных партнеров органов власти. В таком статусе их функцио-
нирование наряду с государственными и муниципальными органами 
открывает широкие возможности для экономии бюджетных средств, 
повышения эффективности управления, роста доверия населения к 
власти, снятия социальной напряженности. При этом эндогенное раз-
витие позволяет наиболее полно раскрыть самоуправленческий 
потенциал населения, обеспечивает формирование местного 
сообщества как реального субъекта управленческих процессов, дает 
возможность оперативно реагировать на различные вызовы и успешно 
решать задачи обеспечения жизнедеятельности муниципальных 
образований. 
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ԱԼԵՔՍԵՅ ԼԻՍԿԱ 
Խարկովի մարզային պետական կառավարման վարչակազմի ներքին 
քաղաքականության և հասարակության հետ կապերի տեղեկատվա-

վերլուծական աշխատանքների բաժնի գլխավոր մասնագետ,  
հանրային կառավարման գիտությունների թեկնածու 

 
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ. ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐ 

Հոդվածում ուսումնասիրվում է ժամանակակից հանրային կառավար-
ման կիսասուբյեկտիվությունը: Ուսումնասիրվում են ցանցային կառավար-
ման առավելությունները և թերությունները: Բերվում են ավանդական և 
այլընտրանքային մոտեցումների համեմատությունները կապված տեղա-
կան հանրության զարգացման հետ: Հիմնավորվում է տեղական ընկե-
րությունների ներծին (էնդոգեն) զարգացման իրականացման հեռանկարը: 

Հիմնաբառեր. հանրային կառավարում, կառավարման համակարգ, 
տեղական համայնք, ներծին զարգացում, կիսասուբյեկտիվ կառավարում: 
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ԱՇՈՏ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ 
ԵՃՇՊՀ Էկոնոմիկայի, իրավունքի և 
կառավարման ամբիոնի պրոֆեսոր 

ՍՈՖԻԱ ԹՈՔՄԱՋՅԱՆ 
ԵՃՇՊՀ Էկոնոմիկայի, իրավունքի և 

կառավարման ամբիոնի դոցենտ 
ՆԱՐԻՆԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 

ԵՃՇՊՀ իրավաբանական բաժնի պետ 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Գլոբալացման և տնտեսական ինտեգրման ներկա ժամանակա-
շրջանի բնորոշ գծերից մեկը բարձրագույն կրթության ազգային և 
միջազգային համակարգերի սերտ համագործակցությունն է: Այս 
տեսանկյունից հիմնավորվում է նորաստեղծ Եվրոպական բարձրա-
գույն կրթության տարածքի (ԵԲԿՏ) և Եվրոպական բարձրագույն 
կրթության գրավչության բարձրացման անհրաժեշտությանը: 

Հոդվածում առանձնակի ուշադրություն է դարձվում հանրապե-
տության բարձրագույն կրթության համակարգի մրցունակության 
բարձրացմանը և դրան նպաստող բարեփոխումների ծրագրի հա-
մար կարևորագույն խնդիրների լուծումներին, որոնց շարքում 
կարևորվում են կրթության որակի բարձրացման և միջազգային 
չափորոշիչներին դրանց համապատասխանեցման ու ապահովման 
հարցերը:  

Հիմնաբառեր. մասնագիտական պատրաստություն, կրթության 
ինտեգրում, ուսանողների շարժունություն, որակի ապահովում, 
մրցունակություն: 

Ներկայումս բարձրագույն կրթության ազգային համակարգերի զար-
գացումները դիտարկվում են որպես համաշխարհային գիտության ու 
տեխնիկայի առաջընթացին համահունչ և համամարդկային արժեքների 
վրա հիմնված միջազգային համագործակցության գործընթացներ: Գլո-
բալացումը` որպես օբյեկտիվ իրողություն, բարձրագույն կրթության ազ-
գային համակարգերի առջև խնդիր է դնում միջազգային համագործակ-
ցության, գիտելիքահենք աշխատաշուկայի ձևավորում, ուսանողների ու 
դասախոսների միջազգային շարժունության ակտիվացման, արտերկր-
ների և ՀՀ բուհերի միջև տարբեր միավորումների ստեղծման, գործըն-
կերության զարգացման, ինչպես նաև ուսումնական հաստատություննե-
րի մրցունակության գործում տարբեր երկրների միջև առաջավոր փորձի 
փոխանակման դերի բարձրացում: Բարձրագույն կրթության որակի 
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ապահովման գործում կարևորվում են եվրոպական չափանիշներն ու չա-
փորոշիչները, որոնք ներառելով ուսման արդյունքների գնահատման, դա-
սախոսական կազմի որակի բարձրացման, ռեսուրսների ապահովման, 
ուսանողներին անհրաժեշտ աջակցության ցուցաբերման, բուհի գործու-
նեության թափանցիկության ապահովման խնդիրներն զգալիորեն նպաս-
տում են բուհի նկատմամբ հասարակական վստահության ավելացմանը:  

Մասնագիտական պատրաստության միջազգայնացումն անաչառ և 
հարաճուն գործընթաց է: Այն գտնվելով իր զարգացման հերթական փու-
լում` արդի ժամանակներում ձեռք է բերել նոր հատկանիշ՝ ինտեգրում:  

Բարձրագույն կրթության ինտեգրումը նախ և առաջ ենթադրում է 
ազգային կրթական համակարգերի մոտեցում և փոխլրացում, ճանաչե-
լիության ընդլայնում ու շարունակական բարեփոխումների իրականացում, 
այսինքն՝ բարձրագույն կրթության համակարգի միջազգային ինտեգրու-
մը ոչ թե ազգային կրթական համակարգերի զուտ միավորում է, այլ 
փոխճանաչելի միասնական գործընթացների իրականացում [1], [2]: 

Այսպիսով, բարձրագույն կրթության ազգային համակարգերի զար-
գացումները, համաշխարհային գիտության և տեխնիկայի առաջընթա-
ցին համահունչ, ընթանում են «միասնական ընթացակարգերով»: 

Համաշխարհային գործընթացներում ներկայումս ընթացող գլոբա-
լացումը` որպես օբյեկտիվ իրականություն, բարձրագույն կրթության ազ-
գային համակարգերից պահանջում է համամարդկային արժեքներով  
հիմնված միջազգային համագործակցության նպատակային նոր խնդիր-
ների իրագործում: 

Բոլոնիայի գործընթացի մասնակից երկրների կրթության նախա-
րարների հիմնադիր հռչակագրում, բարձրագույն կրթության անհրա-
ժեշտ բարեփոխումների հիմնական 10 ուղղության շարքում կարևորվե-
ցին [3]. 

 ուսանողների և դասախոսների շարժունության ապահովումը, 
 բարձրագույն կրթության որակի ապահովման գործում եվրոպա-

կան չափանիշների ընդունումը, 
 եվրոպական բարձրագույն կրթության գրավչության բարձրացումը: 
Բարձրագույն կրթության գերակա խնդիրների շարքում առանձնա-

հատուկ կարևորվեց նաև աշխատաշուկայի կարիքներին և հետագա 
ուսումնառության սահուն շարունակությանը միտված որակավորումների 
ապահովումը: Այս խնդիրների արդյունավետ լուծման համար պահանջ-
վեց տարանջատել մասնագիտության ծրագրային բովանդակությունը 
կրթության երեք աստիճանների` բակալավրիատի, մագիստրատուրայի 
և դոկտորանտուրայի մակարդակներում: Այս տարանջատումը հնարա-
վորություն է ստեղծել միաժամանակ ապահովել նաև իրավահաջորդ այդ 
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աստիճանների ինքնուրույն ելքը դեպի աշխատաշուկա: Այսպիսով, 
բարձրագույն կրթության յուրաքանչյուր աստիճանի համար կարևորվեց 
ելքային կրթական արդյունքների հիման վրա կառուցված որակավորում-
ների Եվրոպական համընդհանուր շրջանակների («Դուբլինյան բնու-
թագրիչներ») ընդունումը: Վերջինիս հիման վրա կազմվեցին որակավո-
րումների ազգային շրջանակներ` կրթության ոլորտների յուրաքանչյուր 
մասնագիտության համար:  

Վերը նշված բարեփոխումների իրականացմանը նպաստող կար-
ևորագույն խնդիրներից են. 

 ուսանողների ու դասախոսների երկրից երկիր և բուհից բուհ ա-
նարգել շարժունության ապահովումը, ուսումնական նպաստների, կրթա-
թոշակների և ուսումնական վարկերի միջպետական տեղափոխման 
հնարավորությունը, որակավորումների շրջանակների զարգացումն ու 
կրթության որակի հավաստումը, անձի իմացական զարգացման ապա-
հովումը, անհատների և բարձրագույն ուսումնական հաստատություննե-
րի միջև միջազգային համագործակցության ամրապնդումը, կրթության 
որակի ապահովումը և գիտական հետազոտությունների արդյունավե-
տության բարձրացումը: 

Միջազգային շարժունությունը Հայաստանի բուհերից և դեպի Հա-
յաստանի բուհեր դեռևս պլանաչափ բնույթ չի կրում և չի համակարգ-
վում: Այս գործընթացի զարգացմանը խոչընդոտող հիմնական գործոն-
ներից են շարժունության և փոխճանաչման Եվրոպական գործիքների` 
կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի 
(ECTS) ու Դիպլոմի (Վկայագրի) եվրոպական հավելվածի ոչ լիարժեք կի-
րառումը, մասնագիտությունների որակավորման ազգային շրջանակնե-
րի և որակավորման եվրոպական համընդհանուր շրջանակի որոշակի 
անհամապատասխանությունը, բուհերի նվազ մասնակցությունը շարժու-
նության ընդլայնմանը նպաստող եվրոպական ծրագրերին (Socrates 
Erasmus, Erasmus Mundus և այլն), պետական աջակցման դրամաշնոր-
հային ծրագրերի սակավությունը և այլն: 

Ուսանողների և դասախոսների միջազգային շարժունության ակտի-
վացման կարևոր խթան կարող է հանդիսանալ Եվրամիության անդամ 
չհանդիսացող երկրների և ՀՀ բուհ-երի միջև տարբեր միավորումների 
(կոնսորցիումների) ստեղծումը, ինչպես նաև երկկողմյա համագործակ-
ցության զարգացումը, ինչը կօժանդակի այդ երկրների կրթական համա-
կարգերի առաջավոր փորձի փոխանակմանը: 

 Արտասահմանյան որակավորումների ու դիպլոմների ակադե-
միական փոխճանաչման և շարժունության ազգային տեղեկատվական 
կենտրոնի (այսուհետև` ԱՓՇԱՏԿ) ստեղծումը: ԱՓՇԱՏԿ-ը (ArmNIC) 
հանդիսանում է կրթության, գիտության և մշակույթի հարցերով Միա-
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վորված ազգերի կազմակերպության (UNESCO), Եվրախորհրդի և Եվրո-
պական հանձնաժողովի համատեղ ջանքերով ստեղծված տեղեկատվա-
կան կենտրոնների Եվրոպական ցանցի (European Network of information 
centres) և ակադեմիական փոխճանաչման ազգային տեղեկատվական 
կենտրոնների (National Academic Recognition Information Centres 
ENIC/NARIC) լիիրավ անդամ:  

ԱՓՇԱՏԿ-ը, նպաստելով ՀՀ-ի ինտեգրմանը եվրոպական բարձրա-
գույն կրթության տարածքին՝ ԵԲԿՏ, ապահովում է որակավորումների 
արդարացի և թափանցիկ ճանաչումը, ինչպես նաև աջակցում է ուսա-
նողների շարժունությանը դեպի Հայաստան և Հայաստանից արտերկիր: 

 ԱՓՇԱՏԿ-ի խնդիրներից է նաև ազգային կրթական որակավորում-
ների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրումը և 
տրամադրումը: 

 Բարձրագույն կրթության որակի ապահովումը հանդիսանում է 
մասնագիտական պատրաստության համակարգի մրցունակության 
գլխավոր խնդիրներից: Կրթության որակի ապահովման հիմնական և 
առաջնային պատասխանատուն մասնագիտական ուսումնական հաս-
տատությունն է: 

Բարձրագույն կրթության որակի ապահովման եվրոպական ասոցա-
ցիայի` ENQA (European network of Quality Assurance in Higher 
Education) կողմից մշակած որակի ապահովման եվրոպական ստան-
դարտները և ուղենիշները նախատեսված են բարձրագույն ուսումնական 
հաստատության գործունեության և մասնագիտությունների կրթական 
ծրագրերի իրականացման ընթացքը գնահատելու /ինքնավերլուծություն 
կատարելու/ և բարելավման կարիք ունեցող ոլորտներում անհրաժեշտ 
փոփոխումներ իրականացնելու համար: Այդ ստանդարները և ուղենիշ-
ները բաժանվում են երկու խմբերի. 

 որակի ներքին ապահովում: Այն ընդգրկում է բուհի պատասխա-
նատվությամբ իրականացվող գործընթացներն ու ընթացակարգերը. 
ուսումնական պլանների կազմում և դրանց արտաքին փորձաքննության 
ապահովում, ծրագրերի պարբերաբար վերանայում և բենչմարքինգի 
իրականացում, որակի ներքին ապահովման համակարգի կատարելա-
գործում, ուսման արդյունքների գնահատում, դասախոսական կազմի 
որակի բարձրացում և ուսումնական ռեսուրսների ապահովում, ուսանող-
ներին անհրաժեշտ աջակցության ցուցաբերում և նրանց կարիքների 
բավարարվածությունը բացահայտող սոցիոլոգիական հարցումների 
անցկացում, բուհի գործունեության թափանցիկության ու հանրային տե-
ղեկատվածության ապահովում և այլն, 

 որակի արտաքին ապահովում: Այն ընդգրկում է պետական մար-
մինների կողմից իրականացվող գործընթացներն ու ընթացակարգերը. 
ԵԲԿՏ երկրներում որակավորման արդյունքների ընդունելիության ապա-
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հովում, կրթական չափորոշիչների պահպանում, ուսանողների իրա-
վունքների պաշտպանում, բուհի զարգացման, կրթական և գիտական 
առաջընթացի խթանում, հավատարմագրման թափանցիկության և ըն-
կալելիության ապահովում և այլն: 

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից հավանու-
թյան արժանացած՝ «ՀՀ բարձրագույն կրթության որակի ապահովման 
համակարգի համապատասխանեցումը եվրոպական ստանդարտներին» 
փաստաթղթում ներկայացված են բարձրագույն կրթության որակի 
ապահովման ազգային համակարգի ձևավորման և բուհերում անհրա-
ժեշտ բարեփոխումների ռազմավարության հայեցակարգային հիմնա-
դրույթները: 

ՀՀ բուհերի կառուցվածքում, հիմնականում վերջին 3-4 տարիներին 
է սկսվել եվրոպական չափանիշներով գործող կրթության որակի ներքին 
ապահովման ներբուհական համակարգերի ստեղծումը, սակայն, առան-
ձին բուհեր` ԵՃՇՊՀ, ՀՊՃՀ, ԵՊՀ, ԵՊՄՀ և ուրիշներ որակի ապահով-
ման իրենց ներքին համակարգերի գործունեության արդյունավետության 
բարձրացման խնդիրներում արդեն ունեն որոշակի առաջընթաց [4-8]: 

Այդ են վկայում ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման փորձարկ-
ման շրջանակներում, ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում առա-
ջինը ԵՃՇՊՀ-ում և ԵՊՄՀ-ում, փորձագիտական խմբերի կողմից 2011թ. 
իրականացրած ինստիտուցիոնալ և ծրագրային հավատարմագրման 
փորձարկման արդյունքները:  

 Ներկայումս ընթանում են բարձրագույն կրթության երեք աստի-
ճանների բովանդակության, կրթական ծրագրերի մուտքի և ելքի պա-
հանջների ճշգրտման, մասնագիտությունների որակավորման շրջանակ-
ների համադրման/ներդաշնակեցման ու շուկայական կարիքներին դրանց 
համապատասխանեցման/արդիականացման և շրջանավարտների ծա-
ռայունականության ու մրցունակության բարձրացման գործընթացներ: 

Բարձրագույն կրթության եվրոպական չափանիշների գլխավոր 
իմաստը «Եվրոպական բովանդակությամբ» համահունչ կրթական 
ծրագրերի իրականացումն ու փոխճանաչելի որակավորումների շնոր-
հումն է Բոլոնիայի գործընթացի անդամ երկրներում: Նշված խնդիրները 
կարևոր գործոն են հանդիսանում ԵԲԿՏ-ում ընթացող ուսումնական 
գործընթացի մերձեցման, շարժունության խթանման և եվրոպական 
կրթության գրավչության բարձրացման հարցում: Այս տեսակետից ՀՀ 
կրթական ծրագրերի միջազգային ինտեգրմանը նպաստելու՝ «Եվրոպայ-
նացման» նպատակով, անհրաժեշտ է համապատասխան բուհական 
կոնսորցիումների շրջանակներում ապահովել Հայաստանի բուհերի 
առավել արդյունավետ մասնակցությունն ուսանողների շարժունությամբ 
բնութագրվող համատեղ ծրագրերի ստեղծմանը, ինչպես նաև բարձրաց-
նել կրթական ծրագրերի վերաբերյալ բուհերի և ուսանողության իրազե-
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կության մակարդակը, ընդլայնել և կատարելագործել օտար լեզուներով 
ուսուցման շրջանակներն ու մեթոդիկան` ժամանակակից տեխնոլոգիա-
ների կիրառմամբ: 

 Եվրոպական բարձրագույն կրթության գրավչության բարձրացումը 
կարևոր նշանակություն ունի Եվրոպական բարձրագույն կրթական տա-
րածքի ամրապնդման և Եվրոպական բարձրագույն կրթությունն աշ-
խարհին ավելի գրավիչ դարձնելու գործընթացներում: Այս խնդիրների 
իրականացման կարևոր գործոնների շարքին են դասվում փոխընդունելի 
կրթական ծրագրերը, միջազգային շարժունությունը, տարբեր աշխար-
համասերից, այդ թվում նաև Բոլոնիայի գործընթացին չանդամակցող 
երկրներից, ուսանողների հավաքագրումը, ինչպես նաև ուսանողների 
աջակցման սոցիալական բաղադրիչի առկայությունը, մասնագիտութ-
յունների փոխճանաչումը, միջբուհական գործարար համագործակցութ-
յունը, բուհերում օտար լեզուներով (անգլերեն, ֆրանսերեն և այլն) 
ուսուցման կազմակերպումը (ԵՊՀ, ԵՊԲՀ, ԵՊՃՀ, ԵՃՇՊՀ և այլ բուհե-
րի օրինակով): 

ՀՀ կրթական համակարգի ակտիվ ներգրավումը և արդյունավետ 
մասնակցությունը ԵԲԿՏ-ի ռազմավարական խնդիրների իրականաց-
ման, հատկապես որակավորումների փոխճանաչման ու միջազգային 
շարժունության ապահովման գործընթացներում, զգալիորեն օժանդա-
կում է Հայաստանի կրթական համակարգի մրցունակության և արտա-
սահմանյան ուսանողների ներհոսքի խթանման գործին: 

Նշված խնդիրների իրականացմանն զգալիորեն նպաստում են. 
 ՀՀ բարձրագույն կրթության արտաքին առաջարկի, ուսուցման 

գիտամանկավարժական ներուժի, հասարակական բարենպաստ միջա-
վայրի (ընդունում, ուսուցում, կենցաղային պայմաններ, հանդուրժողա-
կան մթնոլորտ, անհրաժեշտ ռեսուրսներ և այլն) և միասնական տեղե-
կատվական համակարգի առկայությունը, 

 ՀՀ բուհերի դասախոսների օտար լեզվով վերապատրաստման 
նպատակային ծրագրերը և միջբուհական մասնագիտացված կենտրոն-
ների ստեղծումը, 

 արտասահամանյան ուսանողների հիմնական դոնոր հանդիսա-
ցող երկրներում ՀՀ բարձրագույն կրթության ծրագրերի և մասնագի-
տությունների ուսումնասիրությունների իրականացումը,  

 ՀՀ-ում սովորող արտասահմանյան ուսանողների ուսուցման, կեն-
ցաղային և սոցիալական պայմանների բարելավումը, 

 տեղեկատվության, կրթական տեխնոլոգիաների և առաջավոր 
փորձի տարածման, երկկողմյա շարժունության, համատեղ կրթական 
ծրագրերի իրականացման և եվրոպական բուհերի հետ ուսումնական 
համագործակցության ընդլայնումը,  
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 ՀՀ բուհերում արտասահմանյան քաղաքացիների համար օտար 
լեզվով ուսումնական գրականության և մասնագիտական ծրագրամեթո-
դական նյութերի անհրաժեշտ բազայի առկայությունը: 
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ческой интеграции, является тесное сотрудничество международной и 
национальной систем высшего образования. С этой точки зрения обосно-
вана необходимость повышения интереса к высшему европейскому 
образованию и новой среде высшего европейского образования. В статье 
определенное внимание уделено повышению конкурентоспособности в 
системе высшего образования республики и решению важнейших задач 
для программы реформ, в ряду которых выделяется повышение качества 
образования и соответствие международным стандартам. Также подчер-
кивается необходимость реализации образовательных программ вузов 
европейских стран  содержания и присуждение профессиональных квали-
фикаций странам-членам Болонского процесса, в том числе Республике 
Армения.  
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ON WAYS OF  INCREASING  THE COMPETITIVENESS  

OF A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION  
One of the characteristic features of today’s globalization and economic 

integration processes is close cooperation of national and international systems 
of higher education. From this standpoint necessity of increasing the 
attractiveness of the European Higher Education Area (EHEA) and European 
higher education is well grounded. The paper emphasizes the necessity of 
increasing competitiveness of the higher educational system of the country and 
solutions of the key problems, including increasing the education quality and its 
conformity with international standards, which are important for implementation 
of educational reforms’ program promoting improvement of competitiveness. The 
paper also underlines implementtation of educational programmes of European 
content, academic and professional recognition of qualifications in member-
states of the Bologna Process. 
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ԱՄԱԼՅԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի հայցորդ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ`  
ԸՍՏ «ՈՐՈԳԱՅԹ ՓԱՌԱՑ» ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ 

«Որոգայթ փառաց» աշխատությունը հայ կառավարչական մտքի 
լավագույն ստեղծագործություններից է, որն անդրադարձել է հա-
մազգային խնդիրների: Այն հանրային կառավարման ամբողջական 
հայեցակարգ է, ապագա հայկական պետության տիպարը: 

Հիմնաբառեր. հանրային կառավարում, պետական կառավա-
րում, տեղական ինքնակառավարում, գործադիր իշխանություն, 
խորհրդարանական հանրապետություն: 

«Որոգայթ փառաց» աշխատությունը հայ կառավարչական մտքի լա-
վագույն ստեղծագործություններից է:  

Հակոբ և Շահամիր Շահամիրյանները, լինելով «միջնադարյան խա-
վարամոլության և բռնապետության դեմ սկսվող մեծ պայքարի նախա-
կարապետներ» [1, էջ 470], անդրադարձել են հայոց պետականության 
վերականգման հարցերին: 

1773 թ. Մադրասում Հակոբ Շահամիրյանը (1745-1774 թթ.) գրել է 
«Որոգայթ փառաց» աշխատությունը, որը հրատարակել է Շահամիր Շա-
համիրյանը (1723-1797 թթ.) որդու մահից հետո` 1789 թ.: 

 «Որոգայթ փառացը» «հանրային կառավարման ամբողջական հա-
յեցակարգ է», որն անդրադառնում է համազգային խնդիրների [2, էջ 24]: 
Այն հայկական ապագա պետության համար նախատեսված սահմանադ-
րություն է: 

«Որոգայթ փառաց»-ն ստեղծվել է «հայ մշակույթի, հայ հասարակա-
կան, իրավաքաղաքական մտքի զարգացման հիմքի վրա» [3, էջ 57-63]: 
Հեղինակները ծանոթ են եղել հայ ժողովրդի անցած ուղուն, հայ պատ-
միչների աշխատություններին: 

«Որոգայթ փառաց»-ն ապագա հայկական պետության տիպարն է, 
ըստ որի այն պետք է լիներ խորհրդարանական հանրապետություն: 

Հ. Շահամիրյանն իր սահմանադրական նախագիծը ցանկացել է ի-
րականացնել Արցախի հինգ մելիքությունների և վրաց Հերակլ թագավո-
րի օգնությամբ: 

«Որոգայթ փառաց» աշխատությունն ուսումնասիրել են Մ. Թելունցը, 
Գ. Սաֆարյանը, Կ. Խաչատրյանը, Գ. Հարությունյանը, Ռ. Համբարձումյանը, 
Կ. Միրումյանը և ուրիշներ: Այն համարվում է «աշխարհում առաջին սահ-
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մանադրությունը» [4, էջ 16], «արժեքավոր իրավական հուշարձան» [5, էջ 24], 
«քաղաքական մտքի հուշարձան» [6, էջ 447], «համաշխարհային մշա-
կույթի, համաշխարհային իրավաքաղաքական մտքի հազվագյուտ գլուխ-
գործոց» [7, էջ 71], «հասարակական-քաղաքական մտքի փայլուն հու-
շարձան» [1, էջ 470]:  

Բնութագրենք հանրային կառավարման համակարգը` ըստ «Որոգայթ 
փառաց» աշխատության: Նախ` «Որոգայթ փառաց» ի՞նչ է նշանակում:  

«Որոգայթ փառաց»-ի անվանումը «մեկ ամբողջ տեսություն է, որի 
հիմնական բովանդակությունը հանգում է կարևորագույն նպատակի` 
սահմանադրական, օրենսդրական որոգայթ` թակարդ ստեղծել իշխա-
նության այն բոլոր կրողների, պաշտոնյաների համար, որոնք կփորձեն 
խախտել օրենքը» [8, с. 22 ]:  

Հ. Շահամիրյանը գրքի սկզբում գրում է. «Գիրք, որ կոչվում է «Որոգայթ 
փառաց»` կալանքի ենթարկելու համար ամեն անկարգ գործ» [9, էջ 5]:  

«Որոգայթ փառաց» նշանակում է նաև փառասիրության որոգայթ: 
Մեր կարծիքով, քանի որ հեղինակը պետության անկման պատճառ-

ներից է համարում փառասիրությունը, կամայական արարքները, որոնց 
արդյունքում «երկիրը ժառանգություն թողեցին ուրիշ ազգերի», հետևա-
բար «Կարգադրությունները» համարվում են մի որոգայթ, որոնք ուղղ-
ված են ամեն տեսակի անարդարությունների դեմ: Պատահական չէ, որ 
հեղինակը չցանկանալով իր անունը հրատարակել, պատճառաբանում է 
«նախ` որպեսզի տգետները չհայհոյեն, երկրորդ` որպեսզի իմաստուն-
ներն էլ չփառաբանեն»:  

«Որոգայթ փառացը» բաղկացած է ներածությունից և «Նշավակ: 
Կարգադրություն հայոց` Հայաստանյաց աշխարհի կառավարման հա-
մար» մասից: 

Ներածությունում հեղինակը, կատարելով պատմական անդրա-
դարձ, ներկայացնում է պետական կառավարման հիմնական սկզբունք-
ները` հնագույն ժամանակներից, հիմնավորում է ազգային ազատագրա-
կան պայքարը և հանրապետական կարգերի հաստատումը: 

Շահամիրյանն իր հայացքներում հիմնվում է բնական կամ աստվա-
ծային իրավունքի վրա: Ըստ հեղինակի` հայ ազգը գոյատևում է, քանի 
որ «պահել է իր հավատն առ Աստված»: Նա գովաբանում է Արշակունի-
ներին, Բագրատունիներին և Ռուբինյաններին, որոնց օրոք հայ ժողո-
վուրդն ունեցել է ուժեղ պետականություն: Պետականության անկումը 
հեղինակը կապում է ինքնակալության հետ և կոչ է անում չկրկնել անց-
յալի սխալները:  

Հեղինակը բարձր է գնահատում օրենքի գերակայությունը, քանի որ 
ոչ ոք իրավունք չունի իշխելու մարդու վրա, բացի օրենքներից:  
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«Գառան վարք ունեցող հայոց ազգի վրա կարող է իշխել միայն Տեր 
Արարիչը: Իսկ օրենքով ընտրված «թագավորը» պետք է լինի «բարե-
պաշտ» և առաջնորդվի օրենքի իշխանությամբ: Նա պետք է լինի «հայոց 
ազգի բերանը» և առաջնորդվի այնպես, ինչպես պատվիրում է «Հայոց 
տունն իր ծերակույտի կողմից` համաձայն օրենքի»: «Թագավորը» պետք 
է ծառայի ժողովրդին:  

Հեղինակը հորդորում է արթնանալ անտարբերությունից, հետևել 
օրենքները, որովհետև միայն օրինական պետությունում «բոլոր մարդիկ 
կարող են լինել ու մնալ ազատ, թագավոր, իշխան ու տեր իրենց ստաց-
վածի նկատմամբ»:  

Հեղինակն անդրադարձել է նաև օրենսդրական դաշտի կայունու-
թյան անհրաժեշտությանը, նշելով, որ «տնտեսության ու կառավարու-
թյան տունը հաստատուն կլինի և գեղեցկափայլ կմնա օրենքներով, կար-
գադրությամբ և օրենսգետ խորհրդականներով»:  

Հեղինակը երազում է այն պահը, երբ մեր ազգը դուրս կգա «ծառա-
յական վիճակից», կունենա պետության և «ըստ օրենքի վայելի իր կյան-
քը», իսկ ազատության համար պայքարը, «հայոց սեփական ժառան-
գությունը» հետ ստանալը համարում է արդարություն: 

Այնուհետև հեղինակն անցնում է Կարգադրություններին, որոնք 
«հաստատուն հիմք են մեր ազգի փրկության համար և միջոց` բարվոք 
կառավարելու հայոց ազգն ու աշխարհը»:  

Կարգադրությունը բաղկացած է 521 գլխից: Սահմանադրության նա-
խագծի ոչ բոլոր հոդվածներն են վերաբերում հանրային կառավար-
մանը: Կան հոդվածներ, որոնք անդրադառնում են աշխատանքային, 
բնապահպանական, քրեական և քաղաքացիական իրավունքներին: 

Հենց առաջին գլխում տրվում է երկրի միասնականության և պետա-
կանության գաղափարը և նշում, որ «Հայոց տունը» պետք է կառավարի 
«Հայաստանյաց օրենքներով»: Երկիրը չպետք է պատերազմի և չպետք 
է թույլ տա, որպեսզի նվաճվի օտարների կողմից: Ինչ գտնվում է «երկրի 
երեսին կամ ծովի խորքում» պատկանում է պետությանը, որի տարածքը 
լինելու էր 500 հազ. կմ:  

Յուրաքանչյուր հայ պետք է խոսի և գրի հայերեն: Սա է հայապա-
հպանության գլխավոր պայմանը: 

Կարգադրության Գլուխ 3-ն արտահայտում է մարդու իրավունքների 
և ազատության գաղափարախոսությունը, ըստ որի ոչ ոք իրավունք չունի 
իշխելու ոչ մեկի վրա, բոլորն  ազգությունից և սեռից անկախ համահա-
վասար են և «պետք է վարձատրվեն համապատասխան ամեն մի աշ-
խատանքի` ըստ Հայոց օրենքի»:  
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Մարդիկ ունեն հավատքի ազատության, իսկ քրիստոնեության 
ուրացման դեպքում դատապարտվում է մահվան (Գլուխ 5, 6): Յուրա-
քանչյուր հայ կարող է հավատարիմ մնալ իր «աստվածապաշտության 
հավատքին»:  

Մասնավոր սեփականության գաղափարն ամրագրված է 7-րդ 
գլխում, ըստ որի` հողի սեփականության փաստաթուղթ պետք է ստացվի 
Հայոց տնից: Գնված հողը սեփականատերը կարող է վաճառել միայն 
«նույն ազգությամբ և դավանությամբ որևէ մարդու» և պարտավոր է հա-
յոց տանը վճարել հարկ, մաքս, հասույթ, բաժին:  

Օտարերկրացին չի կարող գնել հող, այլ պետք է միայն վարձակալի 
(Գլուխ 9): Այս և նմանատիպ հոդվածների առկայությունը կարևոր են, 
ապահովում են երկրի ազգային անվտանգությունը: Օտարերկրացին 
գնելով հողը, դառնալով սեփականատեր և ժառանգորդ, կարող է հիմն-
վել Հայոց երկրում և թելադրել իր կամքը:  

Պետության օրենսդիր մարմինը կոլեգիալ, միապալատ Հայոց տունն 
է: «Որոգայթ փառաց»-ում» տրված է Հայոց տան ստեղծման կարգը, կա-
ռուցվածքը, լիազորությունները: Հայոց տունը կազմվում է երկաստիճան 
ընտրությունների միջոցով: Ընտրական տեղամաս է համարվում մինչև 
1200 տուն ունեցող վարչատարածքային միավորը (Գլուխ 14): Յուրա-
քանչյուր ընտրատեղամաս, նախ քվեարկությամբ ընտրում է մեկական 
ընտրող, որոնցից էլ վիճակահանությամբ ընտրում են Հայոց տան հա-
մար երկու փոխանորդ: Ընտրված փոխանորդներից մեկը պետք է դառ-
նա Հայոց տան տանուտեր, այսինքն` պատգամավոր, իսկ մյուսը` գոր-
ծադիր իշխանության անդամ: 

«Որոգայթ փառաց»-ն ընդունում և գնահատում է եկեղեցու դերը պե-
տության համար, սակայն պետությունը չպետք է միջամտի նրա գործե-
րին, իսկ վերջինս էլ` պետության: Պահպանվելու էր փոխադարձ չեզո-
քություն միմյանց նկատմամբ. «Մեզ համար օրենք է չթաթախվել եկեղե-
ցական գործերին մեջ և թույլ չտալ, որ եկեղեցականներն էլ թաթախվեն 
մեր աշխարհականների գործերի մեջ» (Գլուխ 397): 

Այնուամենայնիվ, եկեղեցին ևս պետք է ներկայացուցիչ ունենար 
Հայոց տանը, բայց ի տարբերություն աշխարհականներին, նրանք գոր-
ծադիր թևում ներկայացուցիչ չեն կարող ունենալ: Հոգևորականների 
ընտրությունն ուղղակի է: Քվեարկությանը մասնակցում են եպիսկոպոսը 
և դրանից բարձր աստիճան ունեցող հոգևորականներ: Վերջիններս 
ունեն 2 ձայնի իրավունք` մեկ հոգևոր և մեկ` մարմնավոր:  

Ընտրված փոխանորդների լիազորությունների ժամկետը 3 տարի է: 
Ժամկետը լրանալուց հետո ընտրողներն իրավունք ունեն իրենց փոխա-
նորդին վերալիազորեն կամ ընտրել նոր փոխանորդ (Գլուխ 14): 
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Ընտրելու և ընտրվելու իրավունք ուներ Հայաստանում ծնված յուրա-
քանչյուր տղամարդ, ով պատկանում է «Հայաստանյաց սուրբ եկեղե-
ցուն»: Վերջինս պետք է լինի հարգված և պատվելի անձնավորություն: 
Ընտրվելու իրավունք չունեն կանայք և օտարազգի ներկայացուցիչները: 
Հայաստանը շրջապատված լինելով մեծաքանակ մահմեդականներով 
չէր կարող թույլ տալ, որպեսզի պետական պաշտոնյան լինի օտարազգի: 

Ընտրված մարդկանցից վիճակահանությամբ ընտրում են այն երկու-
սին, որոնց թեկնածությունը հետագայում հաստատում են գյուղապետ-
ները` «ստորագրելով փոխանորդության թուղթը» և երեք տարի ժամկե-
տով ուղարկում Հայոց տուն: Այս փոխանորդները պետք է հնազանդ լի-
նեն Հայոց տան բոլոր օրենքներին և պաշտպանեն իրենց ընտրողների 
շահերը: Փոխանորդների ծախսերը հոգում է տվյալ գավառը, յուրաքանչ-
յուր տնից հավաքում են տարեկան «կես արծաթի դահեկան», որը կազ-
մում է մոտավորապես վեց հազար դահեկան: 

Փոխանորդները ոչ մի բանի կարիք չպետք է զգան, որպեսզի իրենց 
փոխանորդության ժամանակ գործեն ազատ և իրենց ժողովրդի բարօ-
րության համար:  

Փոխանորդների թիվը չպետք է պակաս լինի 500 մարդուց, որոնք 
կարող են պետության համար ընդունելի օրենքներ ընդունել և իրակա-
նացնել: Ընտրված պաշտոնյանները երդվելու են Կտակարանի վրա 
(Գլուխ 37): 

Գործադիր իշխանության բոլոր պաշտոնները տրվում են Հայոց 
տան կողմից` պաշտոնական հրամանով (Գլուխ 18):  

Առաջինն ընտրում են նախարարին (Գլուխ 51): Նախարարը ղեկա-
վարելու է գործադիր իշխանությունը: Նախարարը և խորհուրդը կազմում 
են կառավարություն: Նախարարը պետության ղեկավարն է, «առաջին 
պաշտոնատարը և հավատարիմ սպասավորը»: 

«Որոգայթ փառաց»-ն ընդունում է նաև ժառանգական նախարարի 
ինստիտուտը (Գլուխ 52): Այս դեպքում նախարարը կարող է լինել նաև ի-
գական սեռի ներկայացուցիչ: Նախարարին կից գործող խորհրդի լիա-
զորությունները սահմանափակվում են 3 տարով: 

Չնայած այս կետը խախտում է կառավարման հանրապետական 
ձևը, սակայն դա պայմանավորված է քաղաքական իրավիճակով, ինչ-
պես նաև անկախ պետություն ունենալու մեծ ցանկությամբ: Շեշտելով, 
որ եթե հայտնվի «Վաղարշակի և Բագրատի» սերունդից որևէ մեկը, Շա-
համիրյանը նկատի է ունեցել Քարթլիի վրաց թագավոր Հերակլ 2-ին, 
որը Բագրատունյաց տոհմի վրացական ճյուղի ներկայացուցիչ էր: Պա-
տահական չէ, որ Շահամիրյանը նրան է ուղարկում «Որոգայթ փառաց»-ի 
օրինակը, հասկացնելով, որ եթե օգնի Հայաստանի ազատագրման գոր-
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ծին, ապա կարող է դառնալ Հայաստանի նախարար: Շ. Շահամիրյանը 
հավատում է, որ «Հերակլը կարող է Հայաստանի հավաքողն ու ազատողը 
դառնալ» [10, էջ 378]: Սակայն Հերակլը հայերի համար չարեց ոչ մի օգ-
տակար քայլ: Ըստ Լեոյի` լինելով «կարմիր հեղափոխական», քաղաքա-
կանության մեջ Շահամիր Շահամիրյանը մինչև վերջ մնաց «միամիտ 
ուտոպիստ»:  

Նշենք, որ և՛ ընտրովի, և՛ ժառանգական նախարարը կարող է հետ 
կանչվել: Ժառանգական նախարարի մահից հետո իշխանությունը փո-
խանցվում է ավագ որդուն (Գլուխ 56), իսկ մյուս որդիներին տրվում են 
սպարապետության, ասպետության և հրաձգապետության պաշտոնները:  

Նախարարը պետք է կառավարի երկրի ներքին և արտաքին քաղա-
քականությունը և պատասխանատու լինի Հայոց տանը. «Քեզ իշխանու-
թյուն տվեցինք պատերազմելու ընդդեմ թշնամիների, բայց խաղաղու-
թյուն վարելու հայոց բարեկամների հետ, կյանք պարգևելու մահա-
պարտներին, մեկ տարվա մեջ մինչև յոթ մարդու, հրամայելու համայն 
զորքերին ու զորապետներին` համաձայն օրենքի»: Նախարարի մահ-
վան կամ պաշտոնանկության դեպքում նրա տեղը զբաղեցնում էր երկ-
րորդ խորհրդականը (Գլուխ 94), որի պաշտոնավարության հրամանը 
տալիս է Հայոց տունը: 

Նրան կից գործելու է 12 մարդուց բաղկացած խորհրդակցական 
մարմին, որի անդամներն ընտրվում են ցմահ (Գլուխ 21): Նախարարի 
հրամանները պետք է հաստատվեին խորհրդի կողմից, որը վկայում է, 
որ նախարարը չի կարող գործել ինքնուրույն: 

Հայոց տունը տեղակայվելու է մայրաքաղաքում: Հայոց տանը պահ-
պանվել է աստիճանակարգության սկզբունքը (Գլուխ 234, 246, 364): 
Առաջին աստիճանի վրա նստում է նախարարը, աջ կողմում բազմելու է 
եպիսկոպոսը, այնուհետև մյուս պաշտոնյաները: Ձախ կողմում տեղա-
վորվելու են տանուտերերը:  

Եկեղեցում նույնպես յուրաքանչյուր պաշտոնյա իր տեղն ունի: Առա-
ջին տեղում է նախարարը, որին հաջորդում են իշխանավորները, զո-
րագլուխները, զինվորները, վաճառականները, հողագործներն ու ար-
հեստավորներ (Գլուխ 359): 

Աստիճանակարգությունը պահպանվում է նաև մասնավոր հրավերք-
ների ժամանակ (Գլուխ 373): 

Այնուհետև կազմվում է պետական կառավարման ապարատը: 
Ընտրվում են պաշտոնյաններ` տարբեր գերատեսչություններ ղեկավա-
րելու համար: Օրինականությունը պահպանելու համար ընտրվում է 
գլխավոր դատավորը (Գլուխ 52): Երկրի զինված ուժերը ղեկավարելու 
համար ընտրվում է սպարապետը` իր երեք տեղակալներով (Գլուխ 62): 
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Նշենք, որ սպարապետի պաշտոնում կարող էր լինել ազգությամբ ռուս, 
վրացի, գերմանացի: Սա քաղաքական քայլ է, և ենթադրվում է, որ այս 
կերպ հեղինակը փորձել է սիրաշահել այն երկրներին` Վրաստանին, 
Ռուսաստանին, Գերմանիային, որոնք կարող են նպաստել Հայաստանի 
անկախության վերականգմանը: Հեծյալ զորքի ղեկավարման համար 
ստեղծվել է ասպետության գերատեսչությունը: 

Կարևորվում է հազարապետություն գերատեսչության գործառույթ-
ները (Գլուխ 74): Հայոց բանակը պետք է բաղկացած լիներ 90000 հո-
գուց և յուրաքանչյուր հազարյակի համար ընտրվում էր հազարպետ: 

Կերակրապետության գերատեսչությունը զբաղվելու է հացամթերքի, 
սննդամթերքի արտադրությամբ և պահպանությամբ (Գլուխ 70): 

 Գանձապետությունը զբաղվելու է դրամական միջոցների, թանկար-
ժեք մետաղների պահպանությամբ, դրանց մուտքի և ելքի օրինակա-
նության ապահովմամբ (Գլուխ 71): Երկրաչափության գերատեսչությունն 
իրականացնելու էր հսկողություն երկրի վարչատարածքային բաժան-
ման, նրա սահմանների, գետերի, անտառների տարածքների նկատ-
մամբ (Գլուխ 72): 

Հարկերի, մաքսերի, պետական եկամուտների կարգավորման հա-
մար ևս ստեղծվում է գերատեսչություն, որը կարգավորում է ֆինանսա-
կան հարաբերությունները (Գլուխ 75): Հարկեր է նախատեսված նաև 
պերճանքի առարկաների համար (Գլուխ 399): Ընդհանրապես հարկային 
պարտավորությունների մասին կան բազմաթիվ հոդվածներ (Գլուխ 8-10, 
412-457): 

Տկարաց և աղքատաց գերատեսչությունը պետական միջոցներով 
աղքատներին, հիվանդներին ցուցաբերելու էր նյութական և բժշկական 
օգնություն (Գլուխ 73):  

Ռոճիկապետության գերատեսչությունը կարգավորելու էր աշխատա-
վարձերը (Գլուխ 76): Ամեն ոք պետք է ընդունի «Հայոց օրենքով հասնող 
վարձատրությունը (Գլուխ 365): 

Գոյություն էր ունենալու նաև պետական անվտանգության գերա-
տեսչություն` «լրտես պետության», որը տեղեկություններ էր հավաքելու և 
յուրաքանչյուր շաբաթ զեկուցի Հայոց տանը (Գլուխ 65): 

Երկրի ճարտարապետը զբաղվում էր շինարարությունների թույլտ-
վությամբ (Գլուխ 249):  

Գործադիր մարմինների ղեկավարներն իրենց լիազորությունները 
պաշտոնապես ստանում են Հայոց տնից և կառավարելու են 3 տարի 
ժամկետով: Նրանց տրվում է «պաշտոնավարության հրաման», սակայն 
կարող են հետ կանչվել, եթե կատարել են հակաօրինական արարքներ: 
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Մինչև պաշտոնի անցնելը պաշտոնյան պարտավոր է երդվել Սուրբ Կտա-
կարանի վրա, «որ ջատագովն է լինելու Հայաստանյաց օրենքի» (Գլուխ 34): 

Հայոց տունը ղեկավարում են վիճակահանությամբ ընտրված երեք 
տանուտերերը, որոնք ընդունում են բոլոր պաշտոնյաների երդումը: 
Երեք տանուտերերից ընտրվում է Հայրը Հայաստանյաց (Գլուխ 35), որն 
իրականացնում է Հայոց տան նախագահության կազմումը, փոխանորդ-
ներից երեք տանուտերերի ընտրությունը և երդում ընդունելը: 

«Որոգայթ փառաց»-ն անդրադարձել է նաև տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններին: Քաղաքները կառավարելու համար ընտրվում են 
կառավարիչներ` 60 անձ: Ենթադրվում է, որ ապագա Հայաստանը 
պետք է ունենար 60 վարչատարածքային միավոր: Յուրաքանչյուր քա-
ղաք պետք է ունենա իր դատավորը, նախատեսվում է 60 դատավոր:  

Ընտրված տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ միա-
սին տեղերում իրենց իշխանությունն են պահպանում նաև հայ տոհմիկ 
իշխանները, որոնք դեռևս մեծ իշխանություն ունեին:  

Յուրաքանչյուր տեղական ինքնակառավարման մարմին պետք է 
Հայոց տան ծախսերով պահեստավորի հացահատիկ, վառելիք և այլ 
անհրաժեշտ պաշարներ (Գլուխ 136): Տարվա ընթացքում չորս անգամ 
ստուգումներ են իրականացվում և իրավիճակի մասին զեկուցվում է 
Հայոց տանը: 

Քաղաքը պետք է ունենա քաղաքապետ, բերդապետ, զորագլուխ և 
զորքերի կառավարիչ, որոնք իրականացնում են քաղաքի և նրա հետ` 
գավառների ու գյուղերի կառավարումը: 

Պետությունը խրախուսում է նորամուծությունները (Գլուխ 502), և 
պարգևներ սահմանում նրանց համար: 

Արտաքին տնտեսական հարաբերությունները կարգավորվում են 
152-154-րդ, 190-րդ գլուխներում: Մարդիկ կարող են իրենց ապրանքն 
արտահանել և այլ երկրներից ներմուծել անհրաժեշտ իրեր: Հարկից և մաք-
սից ազատված են պատերազմական զենք ու գործիքները (Գլուխ 190): 

«Որոգայթ փառաց»-ում» տրվում է այն գաղափարը, որ ամեն մարդ 
պետք է իր տեղում լինի. Հայրապետը, նախարարը, եպիսկոպոսը, տա-
նուտերը, քահանաները, երկրի իշխանավորները` ոչ ոք ոչ մեկին իրենց 
դիրքին չվերաբերող հրաման չպետք է արձակի (Գլուխ 364): 

Պաշտոնյան կզրկվի պաշտոնից և այլևս պաշտոն չի ստանա, եթե 
հաստատվի կաշառակերության փաստը (Գլուխ 97), իսկ հաստատման 
դեպքում պաշտոնյան վճարում է այն մարդուն, ումից կաշառք է վերցրել 
և այդքան էլ պետք տա Հայոց ողորմության տանը (Գլուխ 170):  

Գիտության զարգացման համար (Գլուխ 127) Հայոց տունն օժանդա-
կություն է ցուցաբերում փիլիսոփաներին, բժիշկներին, երաժիշտներին: 
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Աշխատության վերջում (Գլուխ 519 - 520) հեղինակը նկարագրել է 
պետական բյուջեի մշակման, դրա կատարման ապահովումը, որը ևս 
պետության կարևոր գործառույթներից է: 

«Որոգայթ փառացը» ունի մի շարք առավելություններ, որոնք չեն 
կորցնում իրենց արդիականությունը .  

1. «Որոգայթ փառաց»-ն նախընտրում է կառավարման հանրապե-
տական ձև և առաջարկում է Հայաստանում հաստատել խորհրդարանա-
կան հանրապետություն: 

2. «Որոգայթ փառաց»-ն քարոզում է ժողովրդավարության սկզբուն-
քը, ըստ որի ժողովրդի կողմից ընդունված օրենքն է, որ պետք է իշխի 
հայկական պետությունում:  

3. Օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմիններն 
անկախ են իրարից և ընտրվում են անմիջապես ժողովրդի կողմից: Պե-
տական պաշտոնյանների ընտրովիության ինստիտուտի առկայությունը 
«Որոգայթ փառաց»-ում, նրան դարձնում է բոլոր ժամանակների ամենա-
ժողովրդավարական սահմանադրությունը: 

4. Որոգայթը պետական համակարգում չունի նշանակովի, ան-
ձեռնմխելի պաշտոններ: Իշխանության բոլոր անդամները հավասար են 
օրենքի առաջ և կարող են հետ կանչվել կամ հեռացվել պաշտոնից: Ժո-
ղովուրդն ընտրում է իշխանության մարմիններ և վերահսկում նրանց 
գործունեությունը: 

Չնայած առավելություններին` «Որոգայթ փառաց»-ն ունի նաև որոշ 
թերություններ, որոնք չեն նսեմացնում վերջինսի պատմական արժա-
նիքները: Թերություններից նշենք վիճակահանության փաստը: Վիճա-
կահանությամբ չեն կարող ընտրել պետական պաշտոնյա: Հաջորդը, 
սահմանադրության մեջ չեն կարող լինել հրովարտակների, պայմանա-
գրերի օրինակներ: Չնայած կարծիք կա, որ հեղինակներն այդ կերպ 
փորձել են ստեղծել «Սահմանադրության և օրենքների ժողովածու միա-
ժամանակ» [11, с. 3]: 

Այսպիսով, «Որոգայթ փառաց»-ը լինելով պատմական փաստա-
թուղթ, հայկական պետականության գաղափարները ներկայացրել է ամ-
բողջական և համակարգված ձևով: Հեղինակին հաջողվել է պետական 
համակարգում ապահովել այնպիսի սկզբունքների կիրառումը, ինչպի-
սիք են` իշխանությունների տարանջատումը, օրենքի գերակայությունը, 
պետության սոցիալական ուղղվածությունը և ժողովրդավարությունը, 
որոնք չեն կորցրել իրենց արդիականությունը նաև XXI դարում: 
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ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական  

կառավարման ակադեմիայի հայցորդ  

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Զբոսաշրջությունը, ծագելով մասնավոր հատվածում, կարող է 
զարգանալ, եթե պետական կառույցներն ապահովեն դրա համար 
անհրաժեշտ իրավական և տնտեսական պայմաններ: Հոդվածում 
մեկնաբանվել է պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը զբո-
սաշրջության գործում` ընդգծելով պետական միջամտության անհրա-
ժեշտությունն ոլորտի օրենսդրական դաշտի, ներդրումային միջավայրի 
գրավչության ապահովման, կայուն զարգացմանն ուղղված լրահատ-
կացման, արդյունավետ գնագոյացման կիրառման տեսանկյունից: 

Հիմնաբառեր. զբոսաշրջության ոլորտի ներդրումներ, զբոսա-
շրջության գործունեություն, զբոսաշրջության ծառայությունների պե-
տական կարգավորում, ներդրումների արդյունավետություն, զբոսա-
շրջության շուկա, զբոսաշրջության ծառայությունների գին: 

Զբոսաշրջության բնագավառում ներդրումների իրականացման 
կարգավորումը մշտապես գտնվել է պետական հոգածության ներքո, 
քանի որ զբոսաշրջության ինդուստրիան հանդիսանալով բարդ տնտե-
սական կառուցվածք, ընդգրկում է ոչ միայն տնտեսավարման տարբեր 
ճյուղեր, այլև առնչվում է բնապահպանական, սոցիալական, մշակութա-
յին և հանրային նշանակություն ունեցող ոլորտների հետ: Զբոսաշրջութ-
յան ոլորտին պետական միջամտությունը պայմանավորված է նրանով, 
որ ճյուղի հաջող զարգացումը մեծապես կախված է նաև տնտեսական 
այլ ոլորտներից, ինչպիսիք են` տրանսպորտը, կապը, ապահովագրա-
կան գործը, տեղական ենթակառուցվածքների զարգացվածությունը և 
այլն, որոնց ներդաշնակ գործունեության ապահովումն անհնար է ա-
ռանց պետական միջամտության [1]: 

Զբոսաշրջության ոլորտի պետական միջամտությունը կարող է 
դրսևորվել ուղղակի և անուղղակի ազդեցության մի շարք գործիքների 
միջոցով. 

• ոլորտին վերաբերող օրենսդրական դաշտի ստեղծում, օրենք-
ները կարգավորում են զբոսաշրջությանը վերաբերող հիմնական 
հարցերը` ներառելով հեռանկարային ոլորտների ակտիվացումը, 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 4 /2012 
 

  

50 

• հակաճգնաժամային միջոցառումների մշակում, որոնք մեղմում են 
համաշխարհային տնտեսության անբարենպաստ գործընթացները, 

• ներդրումային գրավիչ միջավայրի ստեղծում, 
• զբոսաշրջության և այլ ոլորտների համաչափ զարգացման ապա-

հովումը [2]: 
Զբոսաշրջության ոլորտի պետական կարգավորումը տարբերվում է 

այլ ոլորտներից, նախ` այստեղ գործող բոլոր կազմակերպությունները 
պետությունից ակնկալում են զբոսաշրջության բարենպաստ միջավայրի 
ստեղծում: Զբոսաշրջության զարգացումը, դրա խթանումը մեծ մասամբ 
պայմանավորված են պետական սեփականություն հանդիսացող, զբո-
սաշրջիկների համար հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք տեսար-
ժան վայրերից, որոնք գտնվում են պետական պահպանության ներքո: 
Զբոսաշրջիկներին հիմնականում գրավում է ազգայինը, ուստի պետա-
կան միջամտությունը կարևորվում է ոչ միայն զբոսաշրջության օբյեկտների 
խնամքով, այլև դրանց ընթացիկ վերահսկողությամբ: Այսպիսի միջոցա-
ռումները կարող են իրականացվել միայն պետության նախաձեռնությամբ, 
չնայած ֆինանսավորման աղբյուրները կարող են տարբեր լինել: 

ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտում իրականացվող պետական քաղաքա-
կանությունը սահմանված է օրենքով [3]: Ոլորտում պետական քաղաքա-
կանության հիմնական սկզբունքներից են զբոսաշրջության գործունեութ-
յան աջակցումը և դրա առաջնային ուղղությունների զարգացման հա-
մար բարենպաստ իրավական, տնտեսական և կառուցվածքային պայ-
մանների ստեղծումը, զբոսաշրջության զարգացման գերակա ուղղութ-
յունների սահմանումը: Զբոսաշրջության ոլորտում պետական քաղաքա-
կանությունն իրականացվում է զբոսաշրջիկների իրավունքների պաշտ-
պանության, զբոսաշրջության արդյունքը ներքին և արտաքին շուկանե-
րում ներկայացնելու աջակցման, զբոսաշրջության համակարգում ներդ-
րումների բարենպաստ միջավայրի ձևավորման, կադրերի ապահովման, 
խթանող հարկային և մաքսային օրենքների կիրառման ճանապարհով: 

Զբոսաշրջությունը` որպես բազմոլորտ համակարգ, առավել կարիք 
ունի կարգավորման, քան մյուս ոլորտները: Դրա հետ մեկտեղ, պետու-
թյան ներկայությունն ու վերահսկողությունը խարխլում են ձեռնարկատի-
րական ակտիվությունը և խանգարում շուկայական հարաբերություննե-
րի զարգացմանը: Սակայն տնտեսագետների մեծ մասը գտնում է, որ 
պետության միջամտությունը տնտեսավարման կարգավորման հարցում 
պետք է լինի «չափավոր», քանի որ հակառակ դեպքում նվազում է շու-
կայական տնտեսավարման արդյունավետությունը [4]: Դրա վառ ապա-
ցույցն էր տնտեսության պետական ամբողջական կարգավորման պա-
րագայում գործող տնտեսավարման վարչահրամայական համակարգը, 
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որը շուրջ յոթ տասնամյակ կիրառում գտնելով Խորհրդային Միությու-
նում իրեն անարդյունավետ դրսևորեց: Պետությունը պետք է միջամտի, 
երբ դրա կարիքը բխում է հասարակության և ոլորտի շահերից, և մնա 
երկրորդային պլանում` զբոսաշրջության գործունեության սուբյեկտների 
թույլ տալով գործել ինքնուրույն, երբ կա դրա կարիքը` չնայած վերա-
հսկման և ինքնուրույնության համատեղումը բավական բարդ խնդիր է:  

Տնտեսագետները հիմնականում պետության միջամտող գործա-
ռույթները դիտարկում են տնտեսության կարգավորման համատեքս-
տում, երբ անհրաժեշտություն է ծագում մեղմելու գործազրկությունը, 
սղաճը, կանխարգելելու տնտեսական ճգնաժամերը: Նման մեծամասշ-
տաբ հիմնախնդիրներ լուծելուց զատ, պետությունն իր կարգավորիչ 
գործառույթներն է իրականացնում տարածաշրջանային տնտեսական 
մակարդակների համահարթեցման ոլորտում և անգամ միկրոտնտեսա-
կան հարցեր է լուծում, երբ կազմակերպություններին ֆինանսավորում է 
ռիսկային, սակայն հեռանկարային բարձր արդյունավետություն ունեցող 
ծրագրեր [5]: 

Այս կապակցությամբ ժամանակակից տնտեսագիտական միտքը 
«պետական սեկտոր» հասկացությունը կապում է ոչ այնքան տնտեսութ-
յան մեջ պետական սեփականության տեսակարար կշռի, որքան ար-
տադրության, բաշխման, փոխանակման և սպառման գործընթացում 
պետական մասնակցության չափաբաժնի հետ [6]: Այդ չափաբաժինը 
փաստորեն տնտեսության պետական կարգավորման հենակետն է, որով 
պետությունն իրականացնում է տնտեսավարման իր գործառություննե-
րը` պետբյուջեից լրահատկացումը, տնտեսության ճյուղերի միջև եկա-
մուտների վերաբաշխումը, հանրային նշանակության ծառայությունների 
մատուցման աջակցումը և այլն: 

Շուկայական հարաբերությունների զարգացման միտումը վկայում է, 
որ պետությունը զբոսաշրջության ոլորտի գնագոյացման հարցում էա-
կան միջամտություն կարող է ցուցաբերել: Այսպես, զբոսաշրջության 
արդյունքի իրացման շուկան պահանջարկի առումով բավականին զգա-
յուն է անկանխատեսելի ցնցումներից (տեռոր, համաճարակ, քաղաքա-
կան անկայունություն և այլն) և ռիսկայնության բարձր աստիճան ունի 
թվարկված հանգամանքներում ներգնա այցելուների կտրուկ նվազման 
առումով: Զբոսաշրջության եկամուտների պահպանման նպատակով 
պետությունը կարող է խթանել ոլորտի ներքին շուկան` տրամադրելով 
շրջագայության կամ հանգստի փաթեթների գների ձևավորման լրա-
հատկացում: Ներքին զբոսաշրջության զարգացման նպատակով պե-
տությունը հնարավորություն ունի նաև գների լրահատկացման ճանա-
պարհով եկամուտների վերաբաշխում իրականացնելու` ներգնա զբո-
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սաշրջությունից ձևավորված ֆինանսական ներհոսքերի որոշ չափաբաժին 
վերաուղղելով ներքին զբոսաշրջության ոլորտ: 

Զբոսաշրջության արդյունքի գնի պետական կարգավորման կառու-
ցակարգը ներկայացնենք Գծապատկեր 1-ով: Բնակչության սակավ ե-
կամուտների առկայության դեպքում ներքին զբոսաշրջության գինը կա-
րող է շեղվել իր հավասարակշռման P1 կետից և բավականաչափ բարձր 
լինելով (P2) խթան չհանդիսանալ ներհանրապետական զբոսաշրջու-
թյան արդյունքի իրացման ոլորտում, որն ի դեպ արձանագրվում է ներ-
կայիս ՀՀ ներքին զբոսաշրջության բնագավառում: Հայաստանի Հան-
րապետության բնակչության զգալի խավի համար մատչելի չեն տեղա-
կան առողջարանների, հյուրանոցների, զբոսաշրջության փաթեթների 
բարձր գները (P2), և արդյունքում զբոսաշրջության ներքին շուկայում 
ձևավորվում է ծառայությունների մատուցման S1 առաջարկի ավելցուկ 
D1 պահանջարկի նկատմամբ, և անկում է ապրում ներքին զբոսաշրջութ-
յան ծառայությունների ծավալը` Q1-ից տեղափոխվելով Q3 կետ (տե՛ս 
Գծապատկեր 1): 

 
Գծապատկեր 1: Առաջարկի ավելցուկն զբոսաշրջության 

արդյունքի բարձր գների պայմաններում: 

Այս իրավիճակում, պետությունը, միջամտելով զբոսաշրջության փա-
թեթների գնագոյացման հարաբերություններին, կարող է կատարել զբո-
սաշրջության եկամուտների վերաբաշխում` ներգնա զբոսաշրջությունից 
ստացվող ֆինանսական ներհոսքերի հաշվին սահմանելով P2 գնի մաս-
նաբաժնի լրահատկացում` սոցիալական ծառայությունների կողմից 
բնակչությանը զեղչով տրամադրելով զբոսաշրջության ուղեգրեր: Արդ-
յունքում ներքին զբոսաշրջության շուկայում կմեծանա պահանջարկը 
(D1-ից D2), կաճի մատուցվող ծառայությունների ծավալը` Q1-ից տեղա-
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փոխվելով Q2 կետ և ներքին շուկայում կվերանա զբոսաշրջության արդ-
յունքի առաջարկի ավելցուկը (տե՛ս Գծապատկեր 2): 

 
Գծապատկեր 2: Պահանջարկի և առաջարկի հավասարակշռումը 

գնագոյացման լրահատկացման դեպքում: 

Ներքին զբոսաշրջության ոլորտում գների պետական կարգավոր-
ման քաղաքականությունը և սուբսիդիաների տրամադրումն ինքնանպա-
տակ չէ և միտված է տարածքային տնտեսական զարգացածության հա-
մահարթեցմանը, լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծմանը, տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների բյուջետային եկամուտների ավելաց-
մանը, աղքատության կանխարգելմանը և այլն: 

Պետությունը թվարկած նպատակներին կարող է հասնել նաև այլ 
ճանապարհով` պայմաններ ստեղծելով զբոսաշրջության առաջարկվող 
գների նվազման համար: Այսպես, ներքին զբոսաշրջության գործու-
նեությանը տրամադրելով հարկային արտոնություններ, վարկային 
նպաստավոր պայմաններ, բյուջետային միջոցներով մասնակցելով զբո-
սաշրջության արդյունքի ֆինանսավորմանը` պետությունը հնարավորու-
թյուն կընձեռի նվազեցնելու մատուցվող զբոսաշրջության ծառայություն-
ների գինը` P2 կետից տեղափոխելով P3 կետ (տե՛ս Գծապատկեր 3): Պե-
տական աջակցության արդյունքում կաճի զբոսաշրջության ծառայու-
թյունների առաջարկը (S1 կետից` S2 կետ) և կնվազի դրա շուկայական 
ավելցուկը, քանի որ ցածր գնի պայմաններում (P3) այն կկլանվի պա-
հանջարկի ավելցուկով (տե՛ս Գծապատկեր 3-ի նշագծված մասը): 
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Գծապատկեր 3: Պահանջարկի և առաջարկի հավասարակշռումը 

գների նվազեցման պետական աջակցության դեպքում: 
Այսպիսով, զբոսաշրջության ոլորտի գների պետական կարգավորու-

մը տարբեր կերպ է անդրադառնում ծառայությունների մատուցման շու-
կայի վրա: Մի դեպքում, այն հնարավորություն է ընձեռում բարձրացնե-
լու ոլորտի մրցունակությունը կամ շահութաբերության մակարդակը, քա-
նի որ պետությունը նպատակ է հետապնդում իրականացնելու տնտեսա-
կան կարգավորման ակտիվ քաղաքականություն: Մեկ այլ դեպքում` 
լրահատկացումն անուղղակի ճանապարհով է ակտիվացնում զբոսաշր-
ջության ներքին շուկան, երբ կառավարության կողմից սահմանվում են 
զբոսաշրջության արտադրանքի գների փոխհատուցման կառուցակար-
գեր, վարկային տոկոսային ծախսերի մասնակի փոխհատուցումներ, 
ապահովագրական պոլիսների մասնակի վճարումներ: Լրահատկացում 
իրականացվում է նաև զբոսաշրջության ոլորտի կայուն գործունեության 
ապահովման համար, երբ պետությունը ֆինանսավորում է բնապահպա-
նական միջոցառումներ, իրականացնում է սոցիալական պայմանների 
բարելավման ծրագրեր` դրանով իսկ կանխելով տնտեսապես թույլ զար-
գացած վայրերից արտագաղթը, աշխատատեղերի կորուստը: Զբոսաշր-
ջության ծառայությունների պետական կարգավորման գործընթացում մի 
դեպքում շուկայում տեղի է ունենում մրցակցային դիրքերի վերաբաշ-
խում, մեկ այլ դեպքում` ընդամենը զբոսաշրջության գործունեության կա-
յունության ապահովում: 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

В статье рассматриваются проблемы развития туризма, и на этой 
основе обосновывается необходимость применения государственных 
рычагов в процессе регулирования отрасли. В частности, предла-
гается государственное субсидирование в ценообразовании в рынке 
туристических услуг, что в значительной мере улучшит конкуренто-
способность внутреннего туризма и поспособствует развитию равно-
мерного развития туристической индустрии на национальном уровне. 
С целью развития туризма считается целесообразным предложение 
налоговых льгот, а также применение государственного страхования в 
отрасли.  

Ключевые слова: инвестиции в секторе туризма, туристическая 
деятельность, государственное урегулирование туристических услуг, 
инвестиционная деятельность, туристический рынок, цена турис-
тических услуг. 
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THE NECESSITY GOVERMENTAL REGULATION  

IN TOURISM SERVICE 
In article having point of view tourism development issues is discussed 

necessity of using governmental tools in process of mentioned field 
regulation. Particularly, is suggested governmental subsidiary of pricing in 
tourism market, which will make internal tourism more competitive and 
support of interchangeable development of tourism industry in national 
level. In order of tourism industry expansion is recommended tax 
allowances offered, and also governmental assurance mechanism 
implementation.  

Keywords: investments in the tourism sector, tourism activity, 
governmental regulation in tourism services, investment performance, 
tourism market, price of tourism services. 
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ԱՆԱՀԻՏ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ  
 ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի հայցորդ 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ  
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ 

Տրանսպորտը քաղաքակրթության անբաժանելի ուղեկիցն է, 
մարդկային գործունեության և երկրի տնտեսության կարևորագույն 
ոլորտներից մեկը: Իսկ հասարակական տրանսպորտն այն ոլորտն 
է, որի հետ առնչվում է գրեթե յուրաքանչյուր քաղաքացի: Տարիներ 
շարունակ Երևան քաղաքն ունեցել է տրանսպորտային համակարգի 
հիմնախնդիրներ, որոնց բարելավումը և վերահսկումը օրվա հրամա-
յական է դարձել: 

Հիմնաբառեր. տրանսպորտ, ընդհանուր օգտագործման տրանս-
պորտ, ավտոմոբիլային տրանսպորտ, էլեկտրատրանսպորտ, ավտո-
բուս, միկրոավտոբուս, մետրոպոլիտեն, տրոլեյբուս:  

  
Տրանսպորտը տնտեսության կարևոր նշանակություն ունեցող ճյուղե-

րից է: Այն կապում է նյութական արտադրության և վերարտադրության 
տարրերը` արտադրություն, բաշխում, փոխանակում և սպառում: Եվ 
տնտեսության հետագա զարգացումն անհնար է պատկերացնել առանց 
պատշաճ կերպով կազմակերպվող տրանսպորտային սպասարկման: Իսկ 
հասարակական տրանսպորտի հստակ գործունեությունից և հուսալիու-
թյունից էապես կախված է տնտեսության բոլոր ճյուղերի, մարդկային գոր-
ծունեության բոլոր ոլորտների աշխատանքի անընդհատությունը, պարբե-
րականությունն ու արդյունավետ կազմակերպումը, ինչպես նաև աշխա-
տանքի արդյունավետության վրա ուղղակիորեն ազդող` մարդկանց տրա-
մադրությունն ու աշխատունակությունը:  

Երևանի հասարակական տրանսպորտի խնդիրն արդիական է, քա-
նի որ ՀՀ տրանսպորտային համակարգի վիճակը դեռևս անկատար է: 
Ինչպես բազմաթիվ այլ ոլորտներում, քաղաքային ուղևորափոխադրում-
ների բնագավառում ևս Հայաստանը դեռևս գտնվում է այսպես կոչված 
անցումային փուլում, անընդհատ նոր հայեցակարգեր ու ձևաչափեր են 
կիրառվում, փոխվում է ոլորտի կարգավորման օրենսդրական դաշտը: 
Բացի այդ, թեմայի արդիականությունն ու կարևորությունն ապացուցում 
են ժողովրդագրական ցուցանիշները: ՀՀ բնակչությունը ծերանում է, 
որի 64%-ը կենտրոնացված է քաղաքներում, մասնավորապես Երևանում` 
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1129.3 հազ. մարդ` 2012թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ [11, էջ 3]: Այդ պայման-
ներում, հատկապես, պետք է կարողանալ հնարավորինս ճիշտ կազմա-
կերպել քաղաքային ուղևորափոխադրումները, ինչի արդյունքում ոչ 
միայն կբավարարվի բնակչության շարժունակության մատչելիության 
աճող պահանջարկը, այլև հնարավոր կլինի քաղաքացիների համար 
ստեղծել տեղափոխման առավել հարմարավետ պայմաններ: 

Երևանում հանրային ուղևորափոխադրումների գերակշիռ մասն իրա-
կանացվում է ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով:  

Ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտն ավ-
տոտրանսպորտային միջոց է, ավտոմոբիլ կամ ավտոմոբիլային տրանս-
պորտի շարժակազմ, որի միջոցով փոխադրողը պարտավոր է ուղևորնե-
րի, ուղեբեռների և բեռների վճարովի փոխադրում կատարել ցանկացած 
քաղաքացու կամ իրավաբանական անձի պահանջով և փոխադրման 
պայմանագրով [1, էջ 3]:  

Երևանում հանրային ուղևորափոխադրումների կազմակերպման 
հաջորդ հիմնական միջոցը էլեկտրատրանսպորտն է, մասնավորապես` 
մետրոպոլիտենը և տրոլեյբուսը: 

Նշված երկու միջոցն էլ հանրության կանոնավոր խադրումների 
կազմակերպման գործում ունեն իրենց էական դերն ու նշանակությունը, 
սակայն ուղևորատար ավտոմոբիլային տրանսպորտը բնակչության 
սպասարկման ոլորտում առաջնակարգ տեղ է զբաղեցնում: Ավտոմոբի-
լային տրանսպորտը կարճ և միջին հեռավորությունների վրա ուղևորնե-
րի տեղափոխման հիմնական միջոցն է: 

2007-2011 թթ. ընթացքում մեր կողմից իրականացրած հետազոտու-
թյունների արդյունքներից պարզ է դառնում, որ Երևան քաղաքի հասա-
րակական տրանսպորտի մեջ ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունի ավտո-
մոբիլայինը: Տրանսպորտի այս տեսակի միջոցով իրականացվող ուղևո-
րափոխադրումներն ավելի մեծ բաժին են կազմում հանրային ուղևորա-
փոխադրումների ընդհանուր ծավալում: Սակայն տրանսպորտի այս ճյու-
ղում կան էական թերություններ… օգտագործվում են հին փոխադրամի-
ջոցներ, որոնք որոշ դեպքերում չափազանց անհարմար են, հակահիգիե-
նիկ և բնակչության կյանքի համար վտանգ են ներկայացնում, շատ ավ-
տոբուսներ աղմկոտ են, իսկ բարձր աստիճանները գրեթե անանցանելի 
են մեծահասակների կամ հաշմանդամների համար: Եվ, այնուամենայնիվ, 
դրանք ապահովում են ծառայությունների մատուցման բարձր հաճախա-
կանություն, լայն ծածկույթ և մրցունակ մասնավոր հատվածի մասնակ-
ցություն։ Բայցևայնպես, առանցքային խնդիր է շարունակում մնալ բնակ-
չության աճող պահանջարկը բավարարել չկարողանալը, ինչպես նաև 
սպասարկման որակի ցածր մակարդակը: 
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ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության ու Ասիական զարգաց-
ման բանկի կողմից համատեղ 2008թ. նոյեմբերին մեկնարկած «Հայաս-
տանի տրանսպորտի ոլորտի զարգացման ռազմավարություն 2020» 
ծրագրով նախատեսվում է, որ երթուղային տաքսիների քանակը մինչև 
2020 թ. 3130-ից կկրճատվի մինչև 845, դրանք կփոխարինվեն մեծ և մի-
ջին ավտոբուսներով և տրոլեյբուսներով: Մինչև 2020 թ. ավտոբուսների 
ոլորտում նախատեսվում է կատարել տարեկան միջինը 7 միլիոն ԱՄՆ 
դոլարի ներդրում [7, էջ 26]։  

Երևանի հասարակական տրանսպորտի տեսակների հարաբերակ-
ցության վերաբերյալ մեր հետազոտության արդյունքները ներկայացված 
են ստորև (տե՛ս Աղյուսակ 1):  

Աղյուսակ 1 
Երևան քաղաքի վերգետնյա հասարակական տրանսպորտի 
տեսակների տեսակարար կշռի դինամիկան 2007-2011թթ.: 

Տարիներ Միկրո-
ավտոբուս 

Ավտոբուս 
(միջին) 

Ավտոբուս 
(մեծ) Տրոլեյբուս 

2007 89.31% 7.54% 2% 1.05% 
2008 86.61% 9.06% 2.59% 1.74% 
2009 86% 9.62% 2.43% 1.95% 
2010 84.51% 10.73% 2.82% 1.94% 
2011 82.2% 14.6% 2% 1.2% 

 
Աղյուսակից պարզ է դառնում, որ 2007-2011 թթ. ընթացքում միկրո-

ավտուբուսներն եղել են քաղաքային տրանսպորտի հիմնական միջոցը` 
կազմելով նրա ավելի քան 80% -ը, բայց նկատելի է նաև, որ դրանց տե-
սակարար կշիռը թեև դանդաղ, բայց, այնուամենայնիվ, նվազման մի-
տում ունի: Այս հանգամանքը պայմանավորված է տրանսպորտի ոլոր-
տում իրականացվող այն քաղաքականությամբ, որ Երևան քաղաքը 
պետք է բեռնաթափվի միկրոավտոբուսներից, որոնք պետք է աստիճա-
նաբար փոխարինվեն ավտոբուսներով: Հիմք ընդունելով Աղյուսակ 1-ի 
տվյալները` կարող ենք նկատել, որ միջին տարողությամբ ավտոբուսնե-
րի տեսակարար կշիռը 2007-2011 թթ. ընթացքում գրեթե կրկնակի աճել 
է` 7.54%-ից հասնելով 14.6%-ի: Իսկ արդեն 2012թ. ՀՀ է ներկրվել Չինաս-
տանի Ժողովրդավարական Հանրապետության կողմից նվիրատվության 
կարգով տրամադրված 249 մեծ ավտոբուս: Ստացված ավտոբուսներով 
համալրվել են Երևանի մի շարք ավտոբուսային երթուղիներ, ինչպես 
նաև մի խումբ միկրոավտոբուսային երթուղիներ փոխարինվել են ավտո-
բուսայիններով: Նախատեսվում է, որ նոր երթուղային ցանցի ներդրու-
մից հետո միկրոավտոբուսներով իրականացվող ուղևորափոխադրում-
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ների ծավալը կնվազի մինչև 41%, իսկ ավտոբուսային ուղևորափոխադ-
րումների ծավալը կաճի` հասնելով մինչև 48%-ի: Ընդ որում Երևանի 
գլխավոր հատակագծում ամրագրված է, որ Երևան քաղաքի տրանս-
պորտի մեջ միկրոավտոբուսների քանակը պետք է կազմի տրանսպոր-
տային փոխադրամիջոցների ընդամենը 19,2%-ը, սակայն, այսօր, այն 
կազմում է քաղաքային տրանսպորտի 85%-ը: Այսինքն՝ միկրոավտոբուս-
ների թվի կրճատումը դանդաղ է տեղի ունենում, իսկ թե երբ կհասնենք 
հիշյալ 19,2 %-ին, դժվար է ասել: 

Ինչ վերաբերում է տրոլեյբուսներին, ապա կարող ենք նկատել, որ 
2007-2010 թթ. ընթացքում տրանսպորտի այդ տեսակի տեսակարար 
կշիռը մեծացել է, սակայն 2011թ. նվազել է մոտ 40%-ով: Տրոլեյբուսների 
շահագործումն իրականացվում է նաև պետական լրահատկացումների 
հաշվին և համաձայն «Հայաստանի տրանսպորտի ոլորտի զարգացման 
ռազմավարություն 2020» ծրագրի` հաշվի առնելով էլեկտրատրանսպորտի 
գործունեության ոչ ճկուն լինելը և վերջինիս գործունեության միջնաժամ-
կետ կտրվածքում եկամտաբեր չլինելը` 2009-2011թթ. Միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագրով «Երևանի էլեկտրատրանսպորտ» ՊՓԲԸ-ին տրամա-
դրվել է տարեկան 276 մլն ՀՀ դրամի լրահատկացում [7, էջ 130]։ Նույն 
ծրագրից տեղեկանում ենք, որ ներդրումներն այդ ոլորտում շարունակ-
վում են և տարեկան ձեռք է բերվում 20 տրոլեյբուս [7, էջ 27], բայց իրա-
կան պատկերը միանգամայն այլ է. տրոլեյբուսների և դրանց հարակից 
սարքավորումների վատթար վիճակը հանգեցնում է դրանց կողմից մա-
տուցվող ծառայությունների ցածր հաճախականությանը և երթուղային 
տաքսիներին երթևեկության հիմնական մասնաբաժնի զիջմանը։  

Մետրոպոլիտենը համարվում է էկոլոգիապես ամենամաքուր 
տրանսպորտային միջոցներից մեկը, այն կարող է զարգացնել ժամում 
40-100 կմ/ժ արագություն և բազմաթիվ առավելություններ ունի վեր-
գետնյա տրանսպորտի նկատմամբ: Լինելով հասարակական տրանս-
պորտի միջոց` նախևառաջ այն ունի ընդգծված «սոցիալական ուղղվա-
ծություն», ինչը ենթադրում է ցածր ուղևորավարձ և սոցիալական առան-
ձին խմբերին տրվող անվճար երթևեկության արտոնություն: Այդ է պատ-
ճառը, որ աշխարհի մետրոպոլիտենների գերակշիռ մասը պետական 
կամ համայնքային սեփականություն է և լրահատկացվում է համապա-
տասխան աղբյուրներից: Նույնը նաև Երևանի մետրոպոլիտենին է 
վերաբերում, որը մշտապես լրահատկացում է ստացել պետության կող-
մից: Սակայն, եթե օրինակ` 2010 թ. պետական բյուջեից մետրոպոլիտենի 
լրահատկացումը կազմում էր 2 միլիարդ 340 միլիոն ՀՀ դրամ [8, էջ 39], 
ապա 2011 թ. այն էականորեն նվազել է` կազմելով 1մլրդ 845 մլն դրամ  
[9, էջ 42]: Ինչ վերաբերում է 2012թ. բյուջեով նախատեսված հատկա-
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ցումներին, ապա կառավարությունը որոշել է կրճատել մետրոպոլիտենի 
լրահատկացումը մինչև 1767951 հազ. դրամ [10, էջ 44]: Նման նվազե-
ցումների տրամաբանությունը հետևյալն է` ֆինանսական միջոցների 
պակասը մետրոպոլիտենը պետք է լրացնի 2011թ. հուլիսից ուղեվարձերի 
100 տոկոսով ավելացման հաշվին: Սակայն այս գերթանկացումը հան-
գեցրեց մետրոյի նկատմամբ պահանջարկի էական նվազման, քանի որ 
չնայած մետրոպոլիտենի կարևորությանը՝ Երևանում դրա ցանցի ծած-
կույթը սահմանափակ է, ինչի հետևանքով մետրոպոլիտենը երթևեկութ-
յան զգալի մասով զիջում է երթուղային տաքսիներին և բացի այդ, մի 
շարք վերգետնյա տրանսպորտային գծեր գործում են մետրոյի կայա-
րանների ուղղություններին զուգահեռ` խլելով նրա պոտենցիալ ուղևոր-
ներին: Այս խնդիրը տասնյակ տարիներ քննարկվում ու այդպես էլ լու-
ծում չի գտնում: Քանզի Երևանում վերգետնյա տրանսպորտի կարևորա-
գույն մաս կազմող միկրոավտոբուսային ցանցի շահագործումը տնօրին-
վում է մասնավոր հատվածի կողմից, իսկ մասնավորն իր շահերը միշտ 
էլ ավելի լավ է պաշտպանում, քան պետությունը` հասարակական շահը: 

Ակնհայտ է, որ միկրոավտոբուսներն առաջարկում են ծառայություն-
ների մատուցման համեմատաբար բարձր հաճախականություն և ավելի 
լայն ծածկույթ: Իսկ մրցունակ մասնավոր հատվածի մասնակցությունը 
նպաստում է ծախսերի կրճատմանը: Սակայն երթուղային տաքսիները 
գերբեռնված են, ինչի արդյունքում երթուղին հագեցած է, իսկ երթևե-
կությունը հարմարավետ չէ: Քաղաքի կենտրոնում երթուղային տաքսի-
ները կարող են գերբեռնված լինել ողջ օրվա ընթացքում։ Երևանի քա-
ղաքապետարանը բազմիցս անդրադարձել է քաղաքային տրանսպորտի 
զարգացման և կատարելագործման խնդիրներին: Քաղաքային տրանս-
պորտի շարժակազմը և նրա երթուղիների ցանցը բազմիցս ավելացվել է, 
սակայն խնդիրը դեռ չի լուծվել: 

Քաղաքը մեծանում, ընդարձակվում և գեղեցկանում է այն ժամա-
նակ, երբ ապահովված է հասարակական տրանսպորտի լայն ցանցով: 
Երևան քաղաքի երթևեկության հոսքի կառավարումը կարգավորելու, 
կանգառների գերբեռնվածությունը նվազեցնելու, ուղևորափոխադրում-
ների անվտանգության աստիճանը բարձրացնելու և շրջակա միջավայրի 
վրա տրանսպորտի բացասական ազդեցությունը նվազեցնելու համար 
անհրաժեշտ է քաղաքի ծանրաբեռնված երթևեկություն ունեցող մի-
ջանցքներում ներդնել ավտոբուսների և տրոլեյբուսների ռացիոնալաց-
ված համակարգ, իսկ մետրոյի և միկրոավտոբուսների երթուղիների ռա-
ցիոնալացումն իրականացնել ուշադրությունը կենտրոնացնելով քաղաքի 
համեմատաբար քիչ ծանրաբեռնված, ծայրամասային և ավտոբուսների 
ու տրոլեյբուսների համար դժվարանցանելի միջանցքների վրա: 
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Ուղևորափոխադրումների կայուն և արդյունավետ զարգացումն 
անհրաժեշտ պայման է բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման, 
ինչպես նաև համաշխարահային տնտեսությանը ՀՀ ռացիոնալ ինտեգ-
րումն ապահովելու գործընթացների տեսանկյունից: Ուղևորափոխադ-
րումների արդյունավետության բարձրացումն ուղղակիորեն կարող է 
նպաստել նաև Հայաստանի համար կենսական նշանակություն ունեցող 
տնտեսության համաչափ զարգացման խնդրին: 
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОБШЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА  

ГОРОДА ЕРЕВАНA 
  

Транспорт является неотъемлемым спутником цивилизации, 
одной из важнейших сфер человеческой деятельности и экономики 
страны. Общественный транспорт - это та сфера, с которой сталки-
вается почти каждый горожанин. На протяжении многих лет г. Ереван 
имел и имеет многочисленные проблемы в транспортной системе, 
улучшение и контроль над которой являются важнейшей экономи-
ческой задачей. 

Ключевые слова: транспорт, транспорт общественного пользова-
ния, автомобильный транспорт, электротранспорт, автобус, микроав-
тобус, метрополитен, троллейбус. 

  

ANAHIT HAYRAPETYAN 
Applicant of the Public Administration  
Academy of the Republic of Armenia 

 
THE CURRENT STATE OF YEREVAN’S PUBLIC TRANSPORT 

 
Transport is the integral part of civilization and one of the most 

important spheres of human activity and country’s economy. And the public 
transport is the sphere, which is associated with almost every citizen. 
Yerevan has a very problematic transport system, for years, and its 
development and regulation is one of the most important economic 
problems. 

Keywords: Transport, general purpose transport, motor vehicles, 
electric transport, bus, minibus, underground, trolley-bus. 

 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 30.05.2012 թ.  
 



  

64 

 Տ ն տ ե ս ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  ( Կ ա ռ ա վ ա ր ո ւ մ )  
 

ԱՐՄԵՆ ՃՈՒՂՈՒՐՅԱՆ 
ՀՊՏՀ պրոֆեսոր, տնտեսագիտության դոկտոր 

ԼԱՈՒՐԱ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
Երևանի Ավետիք Մկրտչյանի անվ. տնտեսաիրավագիտական  

համալսարանի ռեկտոր, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու  
ՆՈՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  

Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանի  
դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու 

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱԶՄԱԿԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

Մասնագիտական կրթության արդյունավետ կազմակերպման 
ուղիներից է շարունակական ուսումնառության ճկունության ապա-
հովումը, որն ենթադրում է ակադեմիական կրեդիտների ձեռքբեր-
ման և ճանաչման գործընթաց ոչ միայն ավանդական, այլև այլընտ-
րանքային կրթական ծառայությունների մատուցման համակար-
գում: Հոդվածում մեկնաբանվել են շարունակական կրթական հա-
մակարգի կայացման հիմնահարցերը ՀՀ-ում:  

Հիմնաբառեր. Բոլոնիայի գործընթաց, ակադեմիական կրեդիտ-
ներ, որակավորումների ճանաչում, այլընտրանքային մասնագիտա-
կան կրթություն, ակադեմիական ազատություններ:  

Շարունակական կրթությունն ուղիներ է առաջարկում` փոխել բարձ-
րագույն կրթության նկատմամբ բոլոր մոտեցումները, ինչպես նաև հաս-
տատություններին առաջարկում է զարգացնել հարաբերություններն այլ-
ընտրանքային ոչ պետական կրթության մատակարարների և հասարա-
կության հետ: Չնայած տասնամյակի սկզբին սպասելի էր, որ շարունա-
կական կրթությունը կենտրոնական տեղ կզբաղեցնի հաստատություն-
ների բարեփոխումների գործընթացում, բայց այն մինչ օրս չի իրակա-
նացվել, քանի որ կառուցվածքային բարեփոխմանն ուղղված վիճելի 
հարցեր կան, որոնք նախորդում են այս մարտահրավերներին: Շարու-
նակական կրթությունն ավելի շատ զարգացել է հաստատությունների 
ռազմավարության շրջագծում, քան որպես վերջինիս ուղղորդող տարր: 

Շարունակական կրթության նպատակն է ուղղորդել հաստատու-
թյուններին վերանայելու ձևավորված կրթական ավանդույթներն այն-
պես, որ հնարավորություն ստեղծվի ապահովել անհատների ճկուն 
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ուսումնառություն` նոր մասնագիտությունների ձեռքբերման, ժամանակի 
պահանջներով վերապատրաստման ուղղությամբ: Ներկայումս, եվրո-
պական բուհական համակարգի գերակշիռ մասը ներգրավված է շարու-
նակական կրթության վերաբերյալ ռազմավարության մշակման քննար-
կումներում և բոլոր բուհերն էլ այսօր արդեն կարծում են, որ շարունակա-
կան կրթությունն ունի մեծ առաջնահերթություն: Բուհերն իրենց ավան-
դական ուսումնական ծրագրերի վերամշակման ընթացքում պետք է 
առաջնահերթություն տան շարունակական կրթությանը, և այս հիմնա-
հարցը համարեն որպես հաստատությունների ռազմավարական զար-
գացման կենտրոնական, էական տարրերից մեկը: 

Փաստորեն, խնդիր է դրվում առաջիկա տասնամյակում նպաստելու, 
որ ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնառությունը դառնա Եվրոպայում 
բարձրագույն կրթության ընդունված մաս: Այս դեպքում հարց է առաջա-
նում, թե ի՞նչ ուղղություններով է իրականցվում շարունակական կրթութ-
յունը և արդյո՞ք այն տանում է դեպի որակավորման մակարդակ: Այդ 
նպատակով ներկայացնենք Եվրոպայի խորհրդի կողմից շարունակա-
կան կրթության սահմանումը. «սովորելու շարունակական գործընթաց, 
որը բոլոր անհատներին թույլ է տալիս վաղ մանկությունից մինչև մեծ 
տարիքը, իրենց կյանքի տարբեր փուլերում, ինչպես ոչ ֆորմալ, այնպես 
էլ ֆորմալ ուսումնական միջավայրերում ձեռք բերել և թարմացնել գիտե-
լիք, հմտություններ և կարողություններ, իրենց անձնական զարգացումը, 
զբաղվածության հնարավորություններն առավելագույնի հասցնելու և ժո-
ղովրդավարական հասարակության մեջ գործուն մասնակցություն ունե-
նալու նպատակով»: Հետևաբար, զարգացած հասարակությունն իր քա-
ղաքացիներին պարտավոր է տրամադրել գիտելիքներն ու հմտություն-
ները զարգացնելու հնարավորություն: Այսօր արդեն խնդիր է դրվում, որ 
շարունակական կրթությունը պետք է դառնա պետության հոգածության 
բաղադրիչ` միաժամանակ ընդգրկվելով բարձրագույն մասնագիտական 
կրթության որակավորման համակարգում: 

Շարունակական կրթության նկատմամբ Բոլոնիայի գործընթացի 
նման մարտահրավերը, անշուշտ, քննարկման հարց է դարձնում այն 
հանգամանքը, թե արդյո՞ք հնարավոր է ողջ կյանքի ուսուցման բոլոր 
փուլերը և ուղղությունները ներառել մասնագիտական որակավորումնե-
րի համակարգում: Այս հարցադրման պատասխանը կտրվի այն դեպ-
քում, երբ ներկայացվեն շարունակական կրթության տեսակներն և ուղ-
ղությունները: 

Հիմնականում շարունակական կրթությունը երկու ուղղություն է հե-
տապնդում` նոր մասնագիտությունների ձեռքբերում և արդեն իսկ 
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ձեռքբերած մասնագիտության վերաորակավորում: Մասնագիտական 
որակավորումներ կարելի է ձեռքբերել զանազան ձևերով և տարբեր 
տարիքներում: Որպես կանոն` որակավորման շարունակական բարելա-
վում և լրացուցիչ մասնագիտական հմտությունների ու կարողությունների 
ձեռքբերումը տեղի է ունենում անհատի երիտասարդ տարիքում, երբ նա 
անցնում է միջին մասնագիտական կրթություն-բակալավրիատ-մագիստ-
րատուրա կրթական շղթայով: Այս պարագայում շարունակական կրթու-
թյունը ձեռք է բերում որոշակի ուղղվածություն և կայանում է փուլային 
սկզբունքով, որն էլ հնարավորություն է ստեղծում ուսումնառության յու-
րաքանչյուր փուլին տալու որակավորում և ընդգրկելու բարձրագույն 
մասնագիտական կրթության համակարգ: 

Որակավորումների ճանաչման խնդրահարույց իրավիճակ է ստեղծ-
վում այն դեպքում, երբ արդեն բարձրագույն մասնագիտական կրթութ-
յուն ձեռք բերած անհատն իր կյանքի ընթացքում ձգտում է նոր մասնա-
գիտությունների կամ մասնագիտացումների` և այն էլ բուհական համա-
կարգից դուրս, ուսուցման այլընտրանքային ուղիներով: Նման պարա-
գայում նույնպես ծախսվում են կրթական ծառայությունների մատուցման 
էական ռեսուրսներ: Սովորողին բաժին է ընկնում լուրջ ակադեմիական 
ծանրաբեռնվածություն, և արդյունքում անհատը ձեռք է բերում լրացու-
ցիչ հմտություններ ու կարողություններ, որոնք ներկայումս դուրս են 
մնում որակավորումների համակարգից: 

Այսպես, կազմակերպության ֆինանսիստը, որը բակալավրիատի 
կրթական աստիճան ունի, տեղեկատվական հոսքերի կառավարման իր 
հմտությունների կատարելագործման նպատակով կարող է անցնել երկու 
ճանապարհ` ուսումը շարունակել մագիստրատուրայի «Կառավարման 
տեղեկատվական համակարգեր» մասնագիտությամբ և ձեռք բերել մա-
գիստրոսի աստիճան (ավանդական ուղի) կամ առանց աշխատանքից 
կտրվելու, երեկոյան թրեյնինգ կենտրոններում դասընթացների հաճա-
խել, վերաորակավորելով իր համակարգչային գրագիտությունը, ծանո-
թանալով տեղեկատվական հոսքերի կառավարման նոր տեխնոլոգիա-
ներին (կրթության այլընտրանքային ուղի):  

Առաջին դեպքում շարունակական կրթությունն անհատին կտա տե-
ղեկատվական հոսքերի կառավարման նոր հմտություններ և լրացուցիչ 
կարողություններ ` միաժամանակ նրան շնորհելով կրթական նոր աստի-
ճան (մագիստրոսի): Երկրորդ դեպքում գուցե այդ հմտությունները կու-
նենան ոչ այնքան ընդգրկուն շրջանակ և ավարտուն որակ, որովհետև 
ձեռք են բերվել առավել կարճաժամկետ ուսուցումների ընթացքում: Սա-
կայն, ի վերջո, դրանք լրացուցիչ հմտություններ և կարողություններ են, 
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որ ստացավ ֆինանսիստն իր շարունակական կրթության ընթացքում, և 
անհրաժեշտություն է ծագում այդ կարողությունների որակավորման:  

Ահա Բարձրագույն կրթության եվրպական տարածաշրջանի երկր-
ների (այսուհետև` ԲԿԵՏ) առջև այս առաջնահերթությունն է դնում Լյու-
վեն/Լուվեն լա Նյուվի համաժողովը` առաջարկելով ընդլայնել առավել 
ճկուն ուղիներով որակավորումների ձեռքբերումը: Այսպես, բերված օրի-
նակում ֆինանսիստի լրացուցիչ թրեյնինգ կուրսերը պետք է համապա-
տասխան որակի հավատարմագրում ստանային պետության կողմից, 
բերվեին մոդուլային տեսքի, ամրագրվեին ակադեմիական կրեդիտնե-
րով և լրացնեին սովորողի ակադեմիական ծանրաբեռնվածության պա-
շարը: Իսկ հետագայում, երբ բակալավրի կրթական աստիճան ունեցող 
ֆինանսիստը ցանկություն ունենար ուսումը շարունակելու մագիստրա-
տուրայում, կարող էր արդեն ոչ համալսարանական միջավայրում (թրեյ-
նինգ կենտրոնում) ստացած իր կրեդիտները կիրառել հետագա ուսումնա-
ռության ընթացքում:  

Այսպիսով, Բոլոնիայի գործընթացը ԲԿԵՏ երկրներին մարտահրա-
վեր է ներկայացնում. առաջիկա տասնամյակում ուղիներ որոնել այլընտ-
րանքային կրթական համակարգն ընդգրկելու բուհական ոլորտ: Մեր 
կարծիքով, այն նպատակ ունի լուծելու մի շարք խնդիրներ: 

Առաջին` աջակցելու անհատին համեմատաբար աշխատանքային և 
ֆինանսական սակավ լարվածությամբ ձեռք բերելու նոր մասնագիտութ-
յուններ, մասնագիտացումներ: Այլընտրանքային կրթական արդյունքնե-
րը ճանաչելի դարձնելով բուհերի համար, պայմաններ են ստեղծվում ողջ 
կյանքի ընթացքում կրթության անընդհատության համար, սովորողի 
մոտ հավատ ներշնչելով, որ որակավորման թրեյնինգ կենտրոններում 
ստացած հմտությունները ոչ միայն բարելավում են աշխատաշուկայում 
իր դիրքերը, այլև դրանց ամրագրված կրեդիտները նպաստում են իր հե-
տագա համալսարանական ուսումնառությանը` կրթական ավելի բարձր 
աստիճան մոտք գործելիս: 

Երկրորդ` այլընտրանքային կրթական ծառայությունների արդյունք-
ների մոդուլավորման և ակադեմիական կրեդիտներով ամրագրման պա-
րագայում էապես բարձրանում է վերապատրաստման դասընթացների 
որակը, քանի որ թրեյնինգ կենտրոնները գտնվում են որակի հավաստ-
ման պետական ծառայությունների վերահսկողության ներքո: 

Եվ վերջապես, խոշոր հաշվով, ողջ կյանքի ընթացքում ուսումնա-
ռությունը դարձնելով կրթական համակարգի անբաժանելի մասը [1], պե-
տությունը պետք է լուծի կրթական ծառայությունների վրա ծախսվող ռե-
սուրսների արդյունավետության հարցը, որակավորման ճկուն համա-
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կարգերի կիրառման, ինչպես նաև այլընտրանքային ուսումնառության 
ընթացքում ձեռք բերված ակադեմիական կրեդիտների բուհ տեղափոխ-
ման ճանապարհով հնարավորինս բեռնաթափելով ուսանողի համալսա-
րանական ծանրաբեռնվածությունը: 

 

ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Գծապատկեր 1: Շարունակական կրթության իրականացման ձևաչափ: 
 

Ելնելով ողջ կյանքի ընթացքում կրթության ներկայացվող ձևաչափի 
կառուցակարգից (տե՛ս Գծապատկեր 1)` կարող ենք փաստել, որ այլ-
ընտրանքային կրթության և մասնագիտական ավանդական կրթության 
ինտեգրումն առաջին հերթին ենթադրում է ակադեմիական կրեդիտների 
որակի փոխճանաչում և տեղափոխում մեկ համակարգից մյուսը: Այստեղ 
առանձնահատկությունն այն է, որ մասնագիտական ավանդական կրթու-
թյան պարագայում դիտվում է որակավորման մակարդակների շաղկապ-
ված հերթականություն` «քոլեջ-բակալավրիատ-մագիստրատուրա-դոկտո-
րանտուրա» շղթայով, որի յուրաքանչյուր փուլ ավարտվում է ուսանողին 
համապատասխան որակավորման մակարդակ շնորհելով: Իսկ ողջ կյանքի 
ընթացքում այլընտրանքային մասնագիտական կրթություն ստանալիս 
ուսանողը չի անցնում կրթական մակարդակների համապատասխան 
փուլեր, որովհետև վերջիններս փոխկապակցված չեն միմյանց և մեկը 
մյուսով չեն պայմանավորվում: Եվ բացի այդ, որն առավել առանձնահա-
տուկ է, այլընտրանքային մասնագիտական կրթության ավարտը չի նշա-
նավորվում որակավորման հստակ մակարդակով, այլ դրսևորվում է 
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ակադեմիական կրեդիտների կուտակումով, որոնք կիրառելի պետք է 
լինեն համալսարանական կրթական համակարգում:  

Կրթական բարեփոխումների ընթացքը ՀՀ բուհական համակարգում 
պայմանավորված է աշխատուժի շուկայում, ինչպես նաև համալսարա-
նական միջավայրում տեղի ունեցող հարաշարժ փոփոխություններով: 
Ներկայումս ձևավորվել է մեկ իրավիճակ, երբ բարձրագույն կրթությամբ 
շրջանավարտների մասնագիտական հմտություններն ու կարողություն-
ներն արագորեն «հնանում են» և չեն բավարարում գործատուների պա-
հանջներին: Համալսարանական ավանդական կրթությունը, որն առն-
վազն չորս տարով է իրականացվում, խնդիր ունի ժամանակին արձա-
գանքելու գիտելիքահենք տնտեսության առաջընթացի պահանջների 
բավարարմանը: Հետևաբար, ավանդաբար «էլիտար» համարվող հա-
մալսարանական կրթությունը զարգացած երկրներում հետզհետե ընդ-
գրկում է ակադեմիական ճկուն համակարգեր` մեծացնելով կրթական 
ծառայությունների գրավչության աստիճանը, հնարավորություն ստեղծե-
լով անհատի մեջ զարգացնելու ինչպես կարիերայի ձևավորման ուղինե-
րի բազմազանություն, այնպես էլ մրցակցային աշխատաշուկայում արագ 
կողմնորոշվելու և վերապատրաստվելու ունակություն: Այդ ամենն իրա-
կանացվում է շարունակական կրթության համակարգի կիրարկման 
պայմաններում [2]: 

Ներկայումս ՀՀ-ում շարունակական կրթությունն ընկալվում է ոչ ամ-
բողջական համատեքստով: Այն ընդամենը դիտվում է որպես անհատի 
կրթություն ողջ կյանքի ընթացքում (կիրառվում են նաև «մեծահասակնե-
րի կրթություն», «հարատև կրթություն» կամ «ցկյանս կրթություն» տեր-
մինները): Սակայն շարունակական կրթության գործառույթներն առավել 
խորքային են, որոնք ուղիներ են առաջարկում փոխելու բարձրագույն 
կրթության նկատմամբ բոլոր ավանդական մոտեցումները և խնդրո ա-
ռարկա են դարձնում գործընկերային հարաբերությունները պետական և 
ոչ պետական կրթական ծառայություններ մատուցողների, ուսումնական 
կենտրոնների հետ զարգացնելը: 

Եվրոպայում առկա համալսարանական մշակույթը հուշում է, որ 
բարձրագույն կրթությունը վաղուց դադարել է «էլիտար» լինելուց: Արև-
մուտքում հասարակական ձեռքբերում է համարվում ոչ միայն որակյալ 
համալսարաններ ունենալը, այլև թրեյնինգ կենտրոնների, վերապատ-
րաստման դպրոցների լայն ցանցի օգնությամբ մասնագիտական կրթու-
թյան մասսայականացումը: Եվ պատահական չէ, որ վերջին տասնամյա-
կում իր զարգացումն ապրող Բոլոնիայի գործընթացի մի շարք փաս-
տաթղթերում խնդիր է դրվում, որ բուհերն իրենց ավանդական ուսում-
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նական ծրագրերի վերամշակման ընթացքում առաջնայնություն տան 
շարունակական կրթությանը, և այս հիմնահարցը համարեն հաստատու-
թյունների ռազմավարական զարգացման կենտրոնական, էական տար-
րերից մեկը: Սակայն անգամ համալսարանական հարուստ ավանդույթ-
ներ ունեցող եվրոպական երկրներում համակարգված շարունակական 
կրթությունը դժվարությունների է հանդիպում:  

Շարունակական կրթության համակարգային կիրառման հիմնական 
խոչընդոտը տարբեր ուսումնական հաստատությունների միջև փոխ-
վստահության պակասն է` որակյալ ակադեմիական կրեդիտների կու-
տակման և փոխանցման գործընթացում: Շարունակական կրթությունը 
հիմնականում երկու առաքելություն ունի: Առաջին, երբ վերապատրաս-
տում է անհատին աշխատաշուկայի կողմից առաջադրվող նոր պահանջ-
ներին համապատասխան (երբեմն այն համարում են նաև «մեծահասակ-
ների կրթություն») և երկրորդ, որը ոչ պակաս կարևոր է, նպաստում է մաս-
նագիտական կրթության հաջորդականության գործընթացին: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ առավել արդյունավետ է գործում շարունա-
կական կրթության առաջին առաքելությունը, երբ մասնագետը մասնակ-
ցում է կարճաժամկետ որակավորման դասընթացների (թրեյնինգների): 
Գործատուներն այս դեպքում նույնպես շահագրգիռ են առավել կարճատև 
և էժանագին ծրագրերի արդյունքում որակավորված աշխատուժ ունենա-
լու: Դրան հակառակ, դեռևս դանդաղում է շարունակական կրթության 
ներդրումը` կրթության հաջորդականությունն ապահովող և բարձրագույն 
մասնագիտություն ստացող ուսանողի անհատական հետագիծը ձևավո-
րող իր գործառույթներով: Պատճառը նախորդող կրթության համակար-
գում կուտակված կրեդիտների փոխճանաչումն է և կրթական հաստա-
տությունների միջև փոխվստահության բացակայությունը: Շարունակա-
կան կրթության համակարգը, մասնագետների պատրաստման հաջոր-
դականության փուլերով, ներկայացված է ստորև (տ՛ես Գծապատկեր 2): 

ՀՀ-ում շարունակական կրթությունը, որպես մասնագետի որակավոր-
ման գործառույթ, կիրառվում է հիմնականում 1-ին և 4-րդ «երթուղով», երբ 
հանրակրթական դպրոցի շրջանավարտն ընդունվում է համալսարան, 
սովորելու ընթացքում կուտակում ակադեմիական կրեդիտներ, ստանում 
բակալավրի և այնուհետև` մագիստրոսի կրթական աստիճան: Փաստո-
րեն, կրթական փուլերի նման հաջորդականությունը չի ենթադրում 
ուսումնառության ընթացքում կուտակված կրեդիտների փոխանցում և 
փոխճանաչում: Նման իրավիճակում որոշակիորեն խաթարվում է անհա-
տի ուսումնառության ակադեմիական ճկունությունը, քանի որ յուրա-
քանչյուր համալսարան յուրովի «մեկուսանալով» կրեդիտների կուտակ-
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ման գործընթացում` ճանաչում է միայն «սեփական կրթական ծառայու-
թյունների» արդյունքը:  

 

  
Գծապատկեր 2: Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և 
փոխանցման «երթուղիները» շարունակական կրթության 

համակարգում: 
 
ՀՀ-ում գործող համալսարանները նույնիսկ դժվարությամբ են ընդու-

նում նախորդ կրթության, այսինքն` մասնագիտական քոլեջների արդ-
յունքները, երբ միջին մասնագիտությամբ շրջանավարտը, դիմելով բուհ, 
դառնում է համալսարանի ուսանող (Գծապատկեր 2-ի 2-րդ և 3-րդ «եր-
թուղիները»): Նման իրավիճակը խիստ մտահոգիչ է, քանի որ այն չի 
նպաստում ուսանողների շարժունությանը, կարիերայի ձևավորման 
ուղիների բազմազանությանը, ուսումնական հաստատությունների փոխ-
համագործակցությանը, կրթական շուկայում բուհերի մրցունակության 
բարձրացմանը:  

Ուսումնական հաստատությունների փոխճանաչման մթնոլորտում 
ակադեմիական կրեդիտների փոխանցումը ժամանակակից կրթական 
համակարգի արդյունավետ կազմակերպման առաջնահերթություններից 
է: Այն ենթադրում է ինչպես ուսանողի ակադեմիական ազատություննե-

Կրեդիտների կուտակում 
 

բարձրագույն կրթությամբ մասնագետ. 
առաջին մասնագիտություն, 
երկրորդ մասնագիտություն 

 

Հանրակրթություն 

Միջին 
մասնա-

գիտական 
կրթություն 

 

Միջին 
մասնագիտական 

կրթություն 
(քոլեջներ) 

Հետբուհական 
վերապատ-
րաստում 

1 
2 

3 5 

6 
4 
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րի շրջանակի հնարավորինս ընդլայնում, այնպես էլ մատուցվող կրթա-
կան ծառայությունների օպտիմալացում: Այսպես, միջազգային պրակտի-
կայում համալսարանները փորձում են ինչ-որ չափով բեռնաթափվել մա-
տուցվող կրթական ծառայությունների շրջանակից, ընդունելով ուսանող-
ների` թրեյնինգ կենտրոններում նախօրոք ձեռք բերած ակադեմիական 
կրեդիտները: Այսինքն` կրթության կազմակերպման տեսակետից արդ-
յունավետ է համարվում արտահամալսարանական կառույցներից փոխ-
ճանաչված կրեդիտների ընդունումը «մայր բուհի» կողմից, որտեղ ուսա-
նողը, ի վերջո, ավարտում է իր բարձրագույն կրթությունը և ստանում 
ավարտական դիպլոմ (տե՛ս Գծապատկեր 2-ի 5-րդ և 6-րդ «երթուղին»): 

Հետևաբար, շարունակական կրթությունը, որն ապահովում է շրջա-
նավարտի հետբուհական վերապատրաստումը, կարող է նաև նպաստել 
երկրորդ մասնագիտության ձեռքբերման գործընթացին, եթե թրեյնինգ 
կենտրոնները դասավանդվեն համալսարանների կողմից առաջարկվող 
կրթական մոդուլներով: Դրանով իսկ բարձրագույն կրթություն ստացող 
մասնագետի ավարտական դիպլոմում, շնորհիվ շարունակական կրթու-
թյան համակարգի ներդրման, կրեդիտներ կարող են կուտակվել երեք 
ուղղությամբ` համալսարանական միջավայրից (տե՛ս Գծապատկեր 2-ի 4-րդ 
«երթուղի»), հավատարմագրված նախորդ կրթական միջավայրից (մասնա-
գիտական քոլեջներ) և, վերջապես, հետբուհական վերապատրաստման 
թրեյնինգ կենտրոններում դասավանդվող ուսումնական մոդուլներից ձևա-
վորվող կրեդիտներից (տե՛ս Գծապատկեր 2-ի 6-րդ «երթուղի»): 

Հայաստանյան իրականությունում թրեյնինգ կենտրոններից ստաց-
վող ակադեմիական կրեդիտների կուտակման պրակտիկան ընդհանրա-
պես չի գործում, իսկ հավատարմագրված նախորդող կրթության (քոլեջ-
ներ) կրեդիտների փոխանցմանը չափազանց թերահավատություն է ցու-
ցաբերվում համալսարանների կողմից: Ստացվում է այնպես, որ մեզ 
մոտ շարունակական կրթությունն ընդհանրապես չի նպաստում այլընտ-
րանքային ուսուցմամբ մասնագետի պատրաստման հաջորդականու-
թյան գործընթացին, այլ միայն հետբուհական վերապատրաստման կամ 
վերաորակավորման դեր է կատարում, որից զգալիորեն ընկնում է հա-
մալսարանական ծառայությունների մատուցման արդյունավետությունը: 

ՀՀ-ում շարունակական կրթությունն երաշխավորվում է պետության 
կողմից: Սակայն այն իր համակարգային ներդրումը չի գտնում մի շարք 
պատճառներով: Նախ` մեր իրականությունում շարունակական կրթու-
թյունն ընկալվում է որպես «հանրակրթություն-քոլեջներ-համալսարան-
ներ-դոկտորանտուրա» հաջորդական շղթա, և այլընտրանքային կրթու-
թյունն ընդհանրապես մերժվում է բուհերի կողմից (տե՛ս Գծապատկեր 2-ի 
6-րդ «երթուղի»): Բացի այդ, այլընտրանքային կրթական օջախները 
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(թրեյնինգ կենտրոններ, վերապատաստող ուսումնական հաստատու-
թյուններ) չեն համագործակցում բուհերի հետ` կրթական մոդուլների 
ներդաշնակեցման, ուսման որակի փոխճանաչման ոլորտներում: Եվ, 
վերջապես, ՀՀ օրենսդրական և ենթաօրենսդրական դաշտը դեռևս չի 
կանոնակարգում ուսումնական հաստատությունների միջև շարունակա-
կան կրթության փոխճանաչված ակադեմիական կրեդիտների փոխա-
նակման գործընթացը: 

Ի վերջո` ինչու՞ է Բոլոնիայի գործընթացը համակարգային շարունա-
կական կրթությունը դասում բարձրագույն դպրոցի բարեփոխումների 
առաջնայնությունների շարքում, և ի՞նչ կտա ՀՀ համալսարանական հա-
մակարգում դրա տեղայնացումը:  

Առաջին` ՀՀ բուհերը հիմնականում կրթական ծրագրեր են իրակա-
նացնում, երբեմն հետին պլան մղելով գիտահետազոտական գործու-
նեությունը: Ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում այլընտրանքային 
կրթական համակարգերից կուտակված ակադեմիական կրեդիտների 
ստացման ճանապարհով փոքր-ինչ «բեռնաթափել» բուհերի կողմից մա-
տուցվող ուսումնական ծառայությունները` դրանք փոխարինելով գիտա-
հետազոտական աշխատանքներով: 

Երկրորդ` շարունակական կրթության շրջանակներում համալսարան-
ների և այլ ուսումնական հաստատությունների գործընկերային հարաբե-
րությունները ձևավորում են կրթության որակի ապահովման մշակույթ: 
Ուսումնական հաստատությունների միջև «շրջանառվող ակադեմիական 
կրեդիտները» կազմավորվում են կրթական պետական չափորոշիչների 
հենքով, և այդ գործընթացը փոխադարձաբար վերահսկվում է շարունա-
կական կրթության շղթայի յուրաքանչյուր օղակի կողմից: 

 Երրորդ` շարունակական կրթության շնորհիվ մեծանում է բուհերի 
գրավչության աստիճանն ուսանողության համար: Ակադեմիական գործ-
ընթացը դառնում է առավել ճկուն, ուսանողներին հնարավորություն է ըն-
ձեռվում որոշակի չափաբաժնով անհատական մոտեցում ցուցաբերելու 
ուսումնական պլանների ձևավորման գործընթացում` համակցելով հա-
մալսարանական և արտահամալսարանական կրթությունը, պլանավորե-
լու նախաձեռնվող ուսումնառության ժամանակահատվածը:  

 Եվ, վերջապես, շարունակական կրթության իրականացման ճանա-
պարհով իջնում է ուսումնական ծառայությունների մատուցման ինքնար-
ժեքը, և կրճատվում է համալսարանական ուսման տևողությունը: Կրթա-
կան ծառայությունների մատուցումը համալսարաններում առավել թանկ 
է նստում հասարակության վրա, ուստի համակարգված շարունակական 
կրթության ներդրման արդյունքում կատարվում է ուսումնական գործըն-
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թացների ծախսատարության կրճատում` ի հաշիվ այլընտրանքային 
ուսումնառության ընդլայնման [4]:  

 Այսպիսով, շարունակական կրթության համակարգային ներդրումն 
ուղիներ է ստեղծում ինտեգրելու մասնագիտական կրթություն մատուցող 
տարբեր հաստատությունների (պետակա՞ն, թե՞ մասնավոր, ավանդական 
կամ այլընտրանքային) գործունեությունը և դրանով իսկ բացահայտելու 
ուսումնական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման ռեզերվները: 
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ԳՅՈՒԼԼՈ ԱՐԱԲՅԱՆ  
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի հայցորդ 

ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

 Հանրային ոլորտի կազմակերպություններում օրախնդիր հարց 
է դարձել ֆինանսական վերահսկողության արդյունավետության 
գնահատումը: Ներքին և արտաքին աուդիտի իրականացման 
ոլորտներում ներգրավելով էական պաշարներ` հանրային սպա-
սարկում իրականացնող կազմակերպությունները շահագրգիռ են 
վերլուծելու դրանց հատույցը և մեկնաբանելու ֆինանսական վերա-
հսկողության տնտեսական նպատակահարմարությունը:  

Հիմնաբառեր. հանրային ոլորտ, ֆինանսական վերահսկողու-
թյուն, ներքին աուդիտ, արտաքին աուդիտ, արդյունավետություն, 
ցուցանիշ, գնահատում: 

 
Հանրային ոլորտում ֆինանսական վերահսկողության իրականաց-

ման գործընթացը կարգավորվում է «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրեն-
քով, որտեղ կառավարման հսկողության համակարգը ներկայացվում է 
որպես կազմակերպության ղեկավարության կողմից սահմանված կա-
նոնների, ընթացակարգերի և գործողությունների ամբողջություն, ուղղ-
ված տնտեսող, արդյունավետ գործառույթներին, ինչպես նաև կորուստ-
ների, չարաշահումների կանխարգելմանը [1]: Գործող օրենսդրությամբ, 
հանրային ոլորտում իրականացվող գործառույթների արդյունավետութ-
յունը գնահատվում է նպատակադրման իրագործման աստիճանով` գոր-
ծառույթի արդյունքի կամ նպատակի մասով պլանավորված և փաստա-
ցի վիճակների համեմատությամբ, սակայն դրան զուգահեռ, դեռևս վե-
րահսկողության արդյունավետության տնտեսական չափման մոտեցում-
ների մեկնաբանումների անհրաժեշտություն է զգացվում [2]: 

Հանրային ոլորտի վերահսկողության գործընթացն ուղեկցվում է եր-
կու հիմնական ցուցանիշներով` վերահսկողության արդյունք և վերա-
հսկողության ինքնարժեք ու, բնականաբար, այն համարվում է արդյու-
նավետ` վերահսկողության արդյունքն ինքնարժեքը գերազանցելիս [3]: 
Եթե ինչ-որ տեղ հնարավոր է չափել հանրային ոլորտի կազմակերպու-
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թյուններում իրականացվող ֆինանսական վերահսկողական գործընթա-
ցի ինքնարժեքը, ապա գործնականում անհնար է դառնում չափելու ֆի-
նանսական վերահսկողության անմիջական արդյունքը [4]: Այս առումով, 
մասնագիտական գրականությունում կաևորվում է ոչ թե ֆինանսական 
վերահսկողության արդյունքների չափումը, այլ հանրային ոլորտի կազ-
մակերպություններում դրանց արժևորումը [5]:  

ՀՀ հանրային ոլորտում ներքին աուդիտի իրականացման ռազմա-
վարությունը նախանշող պաշտոնական նյութերում ֆինանսական վերա-
հսկողության տնտեսական արդյունավետության չափանիշներ նույնպես 
չեն առաջադրվում [6]: Այս առումով, մեր կողմից որպես վերահսկողու-
թյան արդյունավետ գործունեության արժևորման չափանիշ, առաջար-
կում ենք հաշվետու տարում գործառույթի արդյունքի մասով պլանավոր-
ված և փաստացի հայտնաբերված բացասական շեղումների մեծությունը 
(∆N): Ի վերջո, ֆինանսական վերահսկողության արդյունքում ձևավորվում 
է հանրային ոլորտի կազմակերպությունների գործունեության կարգապա-
հության ցանկալի մակարդակ և տնտեսական արդյունքներ, որոնք ամ-
փոփվում են հայտնաբերված բացասական շեղումների շրջանակում: 

Հետևաբար, ֆինանսական վերահսկողության ինքնարժեք (S) և 
գործառույթի արդյունքի շեղումներ (∆N) հարաբերակցությունը, մեր կար-
ծիքով, կարող է հանրային ոլորտի կազմակերպություններում հանդես 
գալ որպես վերահսկողության արդյունավետության ամփոփ ցուցանիշ. 

K = S/∑∆N x 100 = (S1+ S2)/ ∆N x 100 
որտեղ. 

K – ֆինանսական վերահսկողության արդյունավետություն, 
∆N – հաշվետու տարում գործառույթի արդյունքի մասով պլանավոր-

ված և փաստացի հայտնաբերված բացասական շեղումների 
մեծություն, 

∑S – վերահսկողության ինքնարժեք, 
S1 - ներքին վերահսկողությանն ուղղակիորեն առնչվող ծառայություն-

ների ծախսեր.  
գերատեսչական ներքին աուդիտ (S11), 
հաշվապահական ծառայություններ (S12): 

S2 - անկախ աուդիտորական ծառայությունների ծախսեր:  
Բնականաբար, ցանկալի չէ, որ K ցուցանիշը մեծ լինի մեկից, որը 

կվկայի վերահսկողության ծախսերի ուռճացման և հայտնաբերված բա-
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ցասական արդյունքներից դրանց առաջանցման մասին: Մյուս կողմից, 
միշտ արդարացված չի լինի ի հաշիվ ֆինանսական վերահսկողության 
ինքնարժեքի կրճատման K ցուցանիշի նվազումը: Եթե հաշվետու տա-
րում վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերվեն մեծածավալ շեղում-
ներ, որոնք ձևավորվել են թույլ վերահսկողական համակարգի կիրառ-
ման հետևանքով, ապա այդ պարագայում K ցուցանիշը նույնպես կձգտի 
նվազման` և բնականաբար վերահսկողության գործառույթն արդյունա-
վետ չի ներկայացնի: Հետևաբար, հանրային ոլորտում ֆինանսական 
վերահսկողությունը կգնահատվի արդյունավետ, եթե առաջարկվող K 
ցուցանիշը կգտնվի 0-ից մեկի սահմաններում (0 < K < 1,0): 

Լրացնելով վերահսկողության արդյունավետության առաջարկվող 
ցուցանիշի կիրառման ոլորտը` նպատակահարմար ենք համարում նաև 
վերահսկողության տարբեր հարթություններին առնչվող մասնակի ցու-
ցանիշների առաջադրումը, որոնցով հնարավորություն է ստեղծվում մեկ-
նաբանալու վերահսկողական ծախսերի կառուցվածքը.  
ներքին վերահսկողության ծախսեր/վերահսկողության ինքնարժեք = S1/∑S,  
արտաքին վերահսկողության ծախսեր/վերահսկողության ինքնարժեք = S2/∑S, 
ներքին աուդիտի ծախսեր/անկախ աուդիտորական ծառայության վճարներ = S11/S2

: 

Եթե ֆինանսական վերահսկողության համընդհանուր արդյունավե-
տությունը (K) ցույց է տալիս վերահսկողական գործընթացի ինքնարժեքի 
մեծության նպատակահարմարությունը, ապա առաջարկվող ֆինանսա-
կան վերահսկողության մասնակի ցուցանիշները բացահայտում են վե-
րահսկողական ընդհանուր կառուցվածքը հանրային ոլորտում և համա-
կարգում առկա թույլ օղակները: 

 Այսպես, եթե նկատվի S1/∑S ցուցանիշի անկում, ապա կարձանա-
գրվի ներքին վերահսկողական օղակների գործունեության թուլացում և 
վերահսկողության ծանրության կենտրոնի տեղափոխում դեպի արտա-
քին ոլորտ: Նույնը վերաբերում է S2/∑S ցուցանշին, որի անկման պարա-
գայում կարձանագրվի հանրային ոլորտի վերահսկողություն շրջանակ-
ներում ներքին պաշարների ներգրավում` ի հաշիվ արտաքին վերահսկո-
ղական գործիքների: 

Ֆինանսական վերահսկողության արդյունավետության գնահատ-
ման առաջարկվող ցուցանիշները համակարգելով` կարելի է հանրային 
ոլորտում վերահսկողության ռազմավարության գործընթացը վերար-
տադրել ֆինանսական գործակիցների տեսքով` և դրանով իսկ հասնել 
վերահսկողության նպատակով ներգրավվող միջոցների արդյունքների 
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ու դրանցից ակնկալվող արդյունքների հավասարակշռման ապահովմանը: 
Օրինակ` ներմուծելով հանրային ոլորտում գործող կազմակերպության 
ֆինանսական կառավարման տեղեկատվական համակարգ վերահսկո-
ղական ծախսերին առնչվող հետևյալ սահմանափակումները. 

 
Կարող ենք արձանագրել, որ կազմակերպությունը հաշվետու ժամա-

նակաշրջանում ֆինանսական վերահսկողության մեջ ներգրավված մի-
ջոցներից առնավազն 35%-ը պետք է հատկացնի ներքին վերահսկո-
ղության ոլորտին, միաժամանակ, ներքին աուդիտորական ծառայության 
պահպանման ծախսերը պետք է միշտ կիսով չափ չգերազանցեն ան-
կախ աուդիտորական ծառայության վճարներից` աուդիտի ընդհանուր 
ոլորտում ֆինանսական գերավճարներից խուսափելու նպատակով: 
Նման սահմանափակումները պետք է մշտապես գործեն այնպիսի միջա-
վայրում, երբ հանրային կազմակերպությունում գործառույթների արդ-
յունքների մասով պլանավորված և փաստացի հայտնաբերված բացա-
սական շեղումների մեծությունը չգերազանցի ֆինանսական վերահսկո-
ղության ինքնարժեքի 85% մակարդակը:  

Ֆինանսական վերահսկողության արդյունավետության առաջարկ-
վող ցուցանիշները կարող են օգտագործվել նաև հանրային կազմակեր-
պություններում վերահսկողության ծախսերի թույլատրելի սահմանների 
որոշման պարագայում: Այսպես, որքան պետք է կազմեն հաշվետու տա-
րում անկախ աուդիտորական ծառայությանը կատարվող վճարների 
ներքին և վերին սահմանները, եթե կազմակերպությունը սահմանել է 
ֆինանսական վերահսկողության արդյունավետության առավելագույն 
0.7 գործակից, հաշվետու տարում բացահայտված բացասական շեղում-
ների մեծությունը կազմում է 45 մլն դրամ, գերատեսչական ներքին աու-
դիտինը` 22 մլն դրամ, իսկ հաշվապահական ծառայությունների մատուց-
ման ինքնարժեքը` 3.6 մլն դրամ: Համաձայն կազմակերպության վարած 
ֆինանսական քաղաքականության` ներքին աուդիտի կազմակերպման 
ծախսերը չպետք է գերազանցեն անկախ աուդիտորական ծառայությա-
նը կատարվող վճարների 80%-ից ավելին:  

S1/∑S > 0,35 
S11/S2< 0,5 
∑S/∑∆N <  0,85 
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Հիմնվելով վերոհիշյալ համափակումների վրա` կազմենք անհավա-
սարությունների համակարգ` ներմուծելով հանրային ոլորտում գործող 
պայմանական կազմակերպության ֆինանսական վերահսկողության 
արդյունավետության մեր կողմից առաջարկվող ցուցանիշների քանակա-
կան մեծությունները. 

  (S11+ S12 + S2)/ ∆N < 0,7   (22 + 3.6 + S2) / 45 < 0,7  
  S11/ S2 < 0,8     3.6 / S2 < 0,8 

կամ 
S2 < 5,9 
S2 > 4,5 

Հետևաբար, քննարկվող հանրային կազմակերպության կողմից 
ոլորտում ֆինանսական վերահսկողության արդյունավետության առա-
ջարկվող պայմանական չափանիշի, վերահսկողական պաշարների 
նկատմամբ որդեգրված սահմանափակումների և ձևավորված կորուստ-
ների, չարաշահումների, գերածախսերի, բացասական շեղումների պա-
րագայում արտաքին աուդիտորական կազմակերպության հետ կնքվող 
պայմանագրային արժեքը պետք է գտնվեր 4,5 մլն դրամից 5,9 մլն դրամ 
սահմաններում:  

Այսպիսով, հանրային կազմակերպություններում ֆինանսական վե-
րահսկողության արդյունավետության մեր կողմից առաջարկվող ցուցա-
նիշները կարող են լուծել մի շարք կարևորագույն խնդիրներ: 

Առաջին` արդյունավետության ցուցանիշները բացահայտում են 
կազմակերպությունների վերահսկողական համակարգի առանձին 
օղակներում թույլ տրված բացթողումները և ահազանգում են օպերատիվ 
կարգով դրանց վերացման ուղղությամբ: 

Երկրորդ` ֆինանսական վերահսկողության արդյունավետության 
առաջարկվող ցուցանիշների օգնությամբ օպտիմալ համամասնություն-
ներ են սահմանվում վերահսկողական համակարգում ներգրավված 
տարբեր պաշարների չափաբաժինների գծով: 

Եվ վերջապես, վերահսկողության արդյունավետության ցուցանիշնե-
րի համադրելիությունը հնարավորություն է ստեղծում կատարելու ֆի-
նանսական վերահսկողական ձևաչափերի գործունեության նպատակա-
հարմարության համեմատական վերլուծություն ոչ միայն ներկազմա-
կերպչական, այլև հանրային ոլորտի ողջ համակարգի կտրվածքով: 
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Финансовый контроль в публичном секторе осуществляется с 

помощью внутреннего и внешнего аудита, со значительными денеж-
ными затратами. Однако, опыт показывает, что на практике до сих пор 
отсутствует оценка экономической эффективности контрольных 
функций внутреннего и внешнего аудита, что не позволяет интерпре-
тировать отдачу ресурсов, вовлеченных в процесс организации 
финансового контроля. В статье обсуждаются подходы экономической 
оценки финансового контроля в публичном секторе.  
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 FINANCIAL CONTROL EFFICIENCY ASSMENT IN  
PUBLIC SECTOR 

 
Financial control in public sector is performing by internal and 

external audit, is looked-for massive sources. However, according of 
experience, is necessary expanding scope of audit functions in order to 
increasing efficiency of financial control. In article is suggested ways of 
assessment efficiency audit functions and interpretation of economic 
returns recourses, included in process of public sector activity auditing.  
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման  

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ՀՀ ԸՆԴԵՐՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ: 
ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  

ԱՌԿԱ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ 

Վերջին տարիներին հանքարդյունաբերության ոլորտում դրսևոր-
վում է չափազանց մեծ ակտիվություն և, եթե նկատի ունենանք, որ 
առաջիկայում շահագործման են հանձնվելու նոր հանքավայրեր, 
ապա այս ոլորտի հետ կապված տնտեսագիտական և բնապահ-
պանական խնդիրները դառնում են խիստ արդիական: Հոդվածում 
փորձ է արվել վերլուծել ՀՀ ընդերքի հիմնական հարստությունները, 
առանցքային հանքավայրերի առկա և կանխատեսումային պաշար-
ները: Կարևորելով լեռնահանքային արդյունաբերության բացասական 
ազդեցությունը բնապահպանական վիճակի վրա` քննարկվել են 
առկա հետևանքները և դրանց զարգացման հնարավորությունները, 
ինչպես նաև առանձնացվել են ոլորտում առկա մի քանի խնդիրներ: 

Հիմնաբառեր. լեռնահանքային արդյունաբերություն, ընդերք, 
բնապահպանություն:  

Տնտեսական զարգացումը ժամանակակից արդյունավետ տեխնոլո-
գիաների պայմաններում բերում է զարգացման բնույթի փոփոխության 
և կենսոլորտին պատճառում անդառնալի վնասներ: Հաճախացող բնա-
կան աղետները, տեխնածին վթարները՝ մեծաթիվ զոհերով և նյութա-
կան կորուստներով, ուղեկցվում են բնական պաշարների անխնա շահա-
գործմամբ և շրջակա միջավայրի աղտոտմամբ: Ժամանակակից աշ-
խարհում բնապահպանական-տնտեսական խնդիրները լուծելու կարևո-
րությունը փաստվել է եվրոպական էկոլոգիական դպրոցի առաջնորդնե-
րից մեկի՝ Էռնստ ֆոն Վայցզեկկերի կողմից. «Բյուրոկրատական սոցիա-
լիզմը փլուզվեց, քանի որ թույլ չէր տալիս գներին ասելու տնտեսագի-
տական ճշմարտությունը: Շուկայական տնտեսությունը կարող է կործա-
նել շրջակա միջավայրը և իրեն, եթե թույլ չտանք գներին ասելու էկոլո-
գիական ճշմարտությունը» [1, ст. 3]:  

Տնտեսական զարգացման գործընթացում անհրաժեշտ է ուշադրու-
թյուն դարձնել 2 սահմանափակման վրա՝ 
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• շրջակա միջավայրի սահմանափակ հնարավորություններն ըն-
դունել, կլանել և յուրացնել տնտեսական համակարգերի առաջացրած 
թափոնները, 

• չվերականգնվող բնական պաշարների սպառվող բնույթը: 
Քանի որ ընդերքի հարստությունները դասվում են չվերականգնվող 

պաշարների թվին, առանձնակի կարևորություն է ձեռքբերում ընդերքի 
խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործումը՝ հաշվի առնելով նաև 
ապագա սերունդների՝ դրանից օգտվելու իրավունքը: Շուկայական ներ-
կա հարաբերությունների պայմաններում, երբ առաջնային են դառնում 
ազատ ձեռնարկատիրությունն ու առավելագույն շահույթի ձգտումը, ի 
հայտ են գալիս բազմաթիվ խնդիրներ, այդ թվում՝ բնապահպանական, 
որոնք ունեն ոչ միայն տեղական, ազգային, այլ նաև համամարդկային 
նշանակություն և պահանջում են անհապաղ լուծումներ [2, էջ 14]: 

Հայաստանի Հանրապետության ընդերքը հարուստ է ինչպես մե-
տաղական օգտակար հանածոների տեսակներով (երկաթ, պղինձ, մո-
լիբդեն, կապար, ցինկ, ոսկի, արծաթ, ալյումին, ինչպես նաև դրանցում 
առկա հազվագյուտ և ցրված մետաղներ), այնպես էլ ոչ մետաղական 
հանքային բազմատեսակ պաշարներով: Ոչ մետաղական օգտակար հա-
նածոներից տարածված են բենթոնիտային ու հրակայուն կավերը, դիա-
տոմիտները, պեռլիտները, ցեոլիտները, գունավոր ու կիսաթանկարժեք 
քարերը (ագաթը, հասպիսը, օբսիդիանը, լեռնային բյուրեղապակին), 
հրաբխածին, մագմատիկ և նստվածքային ապարների բազմաթիվ տե-
սակներ (գրանիտը, գրանոդիորիտը, գաբրոն, բազալտը, մարմարը, դո-
լոմիտը), հանքային ու քաղցրահամ ջրերը և այլ օգտակար հանածոներ: 
Ոչ մետաղական օգտակար հանածոների խոշոր հանքավայրերից են 
Արթիկի տուֆի, Անիպեմզայի պեմզայի և տուֆի, Արագածի պեռլիտի, 
Սարիգյուղի բենթոնիտային կավերի, Թումանյանի հրակայուն կավերի, 
Ավանի աղի, Ջրվեժի գիպսաբեր կավերի հանքավայրերը: Օգտակար 
հանածոների պաշարների պետական հաշվեկշռում ներկայումս հաշ-
վառված է հաստատված պաշարներով պինդ օգտակար հանածոների 
ավելի քան 670 հանքավայր, այդ թվում՝ 30 մետաղական, որոնցից շա-
հագործվում են շուրջ 400-ը, այդ թվում՝ 22 մետաղական:  

Պղինձ-մոլիբդենային հանքաքարերի պաշարների գծով Հայաստա-
նը համարվում է առաջնակարգ երկրներից մեկը, նույնիսկ` առաջինն 
աշխարհում: Հայաստանում հայտնի են պղինձ-մոլիբդենային կազմա-
վորման երեք տասնյակից ավելի հանքավայրեր և հանքաերևակումներ, 
որոնցից մանրազնին հետախուզված ու Պաշարների պետական հանձ-
նաժողովի կողմից հաստատված արդյունաբերական պաշարներով հան-
քավայրերը վեցն են՝ Քաջարանի, Ագարակի, Դաստակերտի, Այգեձորի, 
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Թեղուտի և Հանքավանի, որոնց հանքաքարերի արդյունաբերական 
պաշարների քանակը կազմում է ավելի քան 2750 մլն տ, իսկ կանխատե-
սումային պաշարներինը՝ 2280 մլն տ: Բազմաթիվ հանքաերևակումներից 
առավել հեռանկարային երեքի՝ Հանքասարի, Կազանլճի և Սոֆուլու-
Մուրղուզի հանքաքարերի կանխատեսումային պաշարների քանակը 
կազմում է ավելի քան 690 մլն տ [3, էջ 12-13, 49, 62]:  

Հայաստանում հայտնի են բուն պղնձի (պղինձ-հրաքարային կազ-
մավորման) հինգ մանրազնին հետախուզված հանքավայրեր՝ Կապանի, 
Ալավերդու, Շամլուղի, Լիճքի և Հանքաձորի, որոնց արդյունաբերական 
պաշարների ընդհանուր քանակը կազմում է 841 հազ. տ, իսկ դրանց հե-
ռանկարային պաշարներինը՝ 560 հազ. տ: Հայտնի են նաև 25 փոքր և 
մեծ հանքաերևակումներ, որոնց կանխատեսումային պաշարները հե-
տախույզ երկրաբանների կողմից գնահատվում են մոտ 1 մլն տ: Սակայն 
պետք է նշել, որ Հայաստանի պղնձի պաշարների «առյուծի բաժինը»՝ 
մոտ 8 անգամ ավելի, քան պղնձի հանքավայրերում, կապված է պղինձ-
մոլիբդենային կազմավորման հանքավայրերի հետ:  

Քաջարանի պղինձմոլիբդենային հանքավայրը գտնվում է Կապանի 
տարածաշրջանում` Զանգեզուրի լեռնաշղթայի արևելյան լանջին՝ Ողջի 
գետի վերին հոսանքներում: Առաջին հետախուզական աշխատանքները 
Քաջարանի հանքավայրում սկսվել են 1931 թ., իսկ մանրազնին հետա-
խուզական աշխատանքները՝ 1938 թ. և առանձին փոքր ընդմիջումնե-
րով շարունակվել են մինչև 1985 թ.: Հանքավայրի հանքաքարերում հիմ-
նական պղինձ և մոլիբդեն մետաղներից բացի առկա են նաև մի շարք 
հազվագյուտ և թանկարժեք տարրեր՝ ոսկի, արծաթ, ռենիում, սելեն, թե-
լուր, բիսմուտ, վանադիում, տիտան, երկաթ, սկանդիում, պլատինոիդնե-
րի խմբի ռուտենիում, ռոդիում, պալադիում, օսմիում, իրիդիում և պլա-
տին տարրերը, այդ թվում նաև ռադիոգեն օսմիում: Նշված տարրերից 
առաջին վեցը հանքահարստացման գործընթացներում անցնում են 
խտանյութերի մեջ, սակայն խտանյութերի վաճառքի ժամանակ դրանք 
չեն գնահատվում և չեն փոխհատուցվում, բացառությամբ պղնձի խտան-
յութ անցնող ոսկու մի մասի: Քաջարանի պղինձ-մոլիբդենային հանքա-
վայրը շահագործում է «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» 
ՓԲԸ, որը հիմնվել է 1951թ.՝ որպես պետական ձեռնարկություն [4], 
2004թ. մասնավորեցվել է, և այժմ ընկերության բաժնետոմսերի վե-
րահսկիչ փաթեթը պատկանում է «Քրոնիմետ մայնինգ» ՍՊԸ-ին: Քրո-
նիմետ ընկերությունների խումբն իր գործունեությունը Հայաստանում 
սկսել է 1998 թվականից՝ «Մաքուր երկաթի գործարան» ընկերության 
հետ ձևավորելով համատեղ ձեռնարկություն, որը զբաղվում է մոլիբդենի 
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և ֆերոմոլիբդենի արտադրությամբ, իսկ 2005 թ. ձեռք է բերել «Զանգե-
զուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ-ի բաժնետոմսերը: 

Ագարակի պղինձմոլիբդենային հանքավայրը գտնվում է Մեղրու 
տարածաշրջանում` համանուն ավանից 35 կմ դեպի հյուսիս: Ագարակի 
հանքավայրում երկրաբանահետախուզական կանոնավոր աշխատանք-
ներն սկսվել են խորհրդային շրջանում՝ 1932թ. մինչև 1934թ., այնուհետև՝ 
1943-1952 թթ.: Հանքավայրի հանքաքարերի հետախուզված պաշարներն 
առ 1-ը հունվարի 2002 թ. կազմում են 44 մլն տ, իսկ հեռանկարային պա-
շարները` 76 մլն տ: Ագարակի հանքավայրի հարևանությամբ տեղադր-
ված Այգեձորի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրը հետախուզվել և գնա-
հատվել է որպես հումքային բազա Ագարակի կոմբինատի համար:  

Արդյունաբերության լեռնահանքային ճյուղի բացասական ազդեցու-
թյունը լանդշաֆտային և կենսաբանական բազմազանության վրա 
դրսևորվում է 3 ձևով [5, էջ 78]` 

 արդյունահանվող հանքատեսակի դատարկ ապարի ու թափոն-
ների` շրջակայքում կուտակումով և տարածումով, որը հանգեցնում է 
լանդշաֆտի ու կենսաբազմազանության դեգրադացմանը, 

 բացահանքերը հիմնովին խախտում են բնական լանդշաֆտն ու 
էկոհամակարգերը և դարձյալ հանգեցնում լանդշաֆտի դեգրադացմանը, 

 ստորգետնյա ջրերի ջրաբանական ռեժիմի և ֆիզիկական ու քի-
միական բաղադրությունների փոփոխությանը: 

Բնորոշ է նաև այն, որ լեռնահանքային ձեռնակությունների մի մասը, 
գտնվելով հիպսոմետրիկ բարձր նիշերում (օրինակ` Քաջարանի կոմբի-
նատն ավելի քան 2000 մ ծովի մակարդակից բարձր է), իրենց պոչամ-
բարների և տեղումների ազդեցությամբ լցակույտերում ձևավորվող ար-
տահոսքերով մեծ վնաս են հասցնում նաև ավելի ցածր գտնվող լանդ-
շաֆտներին: Լեռնահանքային արդյունաբերության անմիջական ազդե-
ցությունը դրսևորվում է հողային ծածկույթի վրա, ընդ որում` հողային 
ծածկույթը ոչ միայն հողային շերտն է, այլ մեկ ամբողջական կենսածին 
համակարգ, որն իր մեջ ներառում է հողը, ջրային պաշարները, բուսակա-
նությունը և այլ կենսազանգվածներ: Համաձայն «Անապատացման դեմ 
պայքարի ազգային ծրագրի»` ներկայումս ՀՀ հողերի 86.5 %ը ենթարկ-
ված է տարբեր աստիճանի անապատացման: 2008 թ. ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգա-
նոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնն իրականացրել է ուսում-
նասիրություն` Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի ազդեցութ-
յան ոլորտում գտնվող Քաջարան քաղաքի էկոլոգիական վիճակի գնա-
հատման նպատակով: Հայտնաբերվել է մետաղների գերազանցող պա-
րունակություն հետազոտվողների օրգանիզմներում, որոնց` օրգանիզմ 
ներթափանցելու ուղիներն են հողը, ջուրը, օդը, ընտանի կենդանիները:  
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ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտը կարգավորվում է «Ընդերքի 
մասին» ՀՀ օրենսգրքով, «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փոր-
ձաքննության մասին», «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճար-
ների մասին», «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական 
վճարների նպատակային օգտագործման մասին», «Բնապահպանական 
վերահսկողության մասին», «Բնապահպանական վճարների դրույքաչա-
փերի մասին», «Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության և դաս-
տիարակության մասին» օրենքներով, դրանցից բխող և դրանց կիրար-
կումն ապահովող իրավական ակտերով: Չնայած նորմատիվաիրավա-
կան դաշտի բազմաթիվ փոփոխություններին և լրացումներին` հանքար-
դյունաբերության ոլորտում առկա են բազմաթիվ խնդիրներ: Անդրա-
դառնանք դրանցից մի քանիսին.  

1) հաշվի առնելով առկա բնապահպանական խնդիրները, ընդերքի 
շահագործման ինտենսիվությունը և շարունակական աճը` ակնհայտ է 
դառնում ՀՀ սահմանադրությամբ նախատեսված առանցքային նշանա-
կություն ունեցող նորմերի կիրառման անբավարարությունը. այն, որ պե-
տությունն ապահովում է շրջակա միջավայրի պահպանությունը և վերա-
կանգնումը, բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործումը, որ սեփա-
կանության իրավունքի իրականացումը չպետք է վնաս պատճառի շրջա-
կա միջավայրին, խախտի այլ անձանց, հանրության և պետության իրա-
վունքներն ու օրինական շահերը, որ յուրաքանչյուր ոք ունի իրավունք 
ապրելու իր առողջությանը և բարեկեցությանը նպաստող շրջակա մի-
ջավայրում, պարտավոր է անձամբ և այլոց հետ համատեղ պահպանել և 
բարելավել շրջակա միջավայրը [6]: Վերջին տարիներին ՀՀ հանքարդ-
յունաբերության ոլորտում նկատվում է չափազանց մեծ ակտիվություն, 
շահագործվում են նոր հանքավայրեր, ընդլայնվում են գործողները: Հա-
մեմատության համար նշենք, որ 2010 թ. արտադրվել է 118105 տ պղնձի 
խտանյութ, որը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 33.6 %-ով, ցինկի 
խտանյութ` 14361 տ (աճը 105.4 %), իսկ 2011թ. ապրիլին ընդունված կա-
ռավարության որոշման համաձայն` Սյունիքի համայնքների վարչական 
սահմաններում որոշ տարածքներում (608.25 հա) համայնքների, քաղա-
քացիների և իրավաբանական անձանց սեփականությունը հանդիսացող 
հողերի նկատմամբ ճանաչվել է բացառիկ` գերակա հանրային շահ և 
փոխվել է դրանց նպատակային նշանակությունը: 

2) ՀՀ «Ընդերքի մասին» օրենսգրքով սահմանված է, որ ընդերքի 
մասին ՀՀ օրենսդրության հիմնադրույթներից է ընդերքի օգտագործ-
ման և պահպանության ոլորտում պետական ծրագրերի կազմումը և ի-
րագործումը: Նշենք, որ նախորդ օրենսգրքում ևս նախատեսված էր 
հանքահումքային հենքի զարգացման և ընդերքի պահպանության 
ծրագրերի հաստատման կառավարության իրավասությունը, սակայն 
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մինչև այսօր ընդերքօգտագործման ոլորտում գոյություն չունի հանրա-
պետական, տարածաշրջանային կամ տեղական ծրագիր, ռազմավա-
րություն կամ հայեցակարգ, որով սահմանվեր, օրինակ, թե տարեկան 
որքան հանքաքար կարելի է արդյունահանել, որ հանքերը պետք է շահա-
գործվեն և որոնք պահպանվեն ապագա սերունդների համար և այլն: 

3) Հանքարդյունահանող կազմակերպություններին հարող տա-
րածքներում, շրջակա համայնքներում բնապահպանական վատթարա-
ցող վիճակը, անվերահսկելի պոչամբարները լրջագույն էկոլոգիական 
խնդիրներ են առաջացնում ոչ միայն տեղական, այլև հանրապետության 
մասշտաբով: Խնդիրը բարդանում է նրանով, որ բոլոր հանքարդյունա-
հանող և հանքհարստացնող կազմակերպություններն իրենց համայնք-
ներում հանդիսանում են «քաղաքաստեղծ» և կրում են ոչ միայն տնտե-
սական, այլև սոցիալական բեռնվածություն, քանի որ այդ կազմակեր-
պություններում աշխատում է տեղի զբաղվածների մեծ մասը: 

4) Համաձայն գործող օրենսդրության` լեռնաարդյունահանող իրա-
վաբանական անձանց կողմից տեղադրվող ոչ վտանգավոր թափոնների 
համար բնապահպանական վճարի դրույքաչափը սահմանված է 0 դրամ: 
Այսինքն` հանքաքարի վերամշակումից առաջացող միլիոնավոր տոննա-
ների հասնող պոչանքը շրջակա միջավայրում տեղադրելու համար 
տնտեսվարող սուբյեկտն ազատված է վճարումներից, մինչդեռ այն ան-
դառնալի վնաս է պատճառում շրջակա միջավայրին:  

5) Չնայած 2006 թ. նոյեմբերի 9-ին «Բյուջետային համակարգի մասին» 
ՀՀ օրենքում կատարվեց լրացում, համաձայն որի` բնապահպանական 
ծրագրերի գծով յուրաքանչյուր տարվա բյուջեով նախատեսվող ծախսե-
րը չեն կարող պակաս լինել, քան այդ տարվան նախորդող երկրորդ 
բյուջետային տարվա բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների 
գծով փաստացի մուտքերի հանրագումարը [7], սակայն փաստացի 
տվյալները վկայում են նշված սահմանաչափի չպահպանման մասին:  

Վերոնշյալ խնդիրները սպառիչ չեն, սակայն արդեն իսկ ակնհայտ է, 
որ լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտում առկա են լուրջ հիմնա-
հարցեր, որոնք և՛ օրենսդրական, և՛ կիրառական մակարդակում անհա-
պաղ լուծումներ են պահանջում` նպատակ ունենալով կանխել բնական 
չվերականգնվող պաշարների անխնա օգտագործումը, ազգային հարս-
տության փոշիացումն ու շրջակա միջավայրի աղտոտումը: 
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ЛУСИНЕ АРУТЮНЯН 
Аспирант Академии государственного  

управления Республики Армения 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕДР РА. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

В последние годы в горнодобывающей промышленности наблю-
дается слишком большая активность и, если принять во внимание, что 
в будущем новые рудники будут эксплуатированы, экономические и 
экологические проблемы, связанные с этой отраслью становятся чрез-
вычайно важными. В статье была сделана попытка проанализировать 
богатство недр Армении, имеющиеся и прогнозированные запасы 
основных рудников. Подчеркивая отрицательное влияние горнодобы-
вающей промышленности на экологические условия, обсуждались 
существующие последствия и возможности их развития, а также было 
выделено несколько проблем, имеющихся в этой сфере. 

Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, недра, 
экология. 
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GENERAL CHARACTERISTIC OF THE SUBSOIL OF THE  
RA. SOME ISSUES EXISTING IN MINING INDUSTRY 

In resent years, the mining industry manifests a very high activity and if 
we take into account, that henceforth on the exploitation new mines will be 
surrendered, the economic and environmental problems associated with 
this industry are becoming extremely important. In this article an attempt is 
made to analyze the wealth of natural resources, existing core deposits 
and projections for reserves. Stressing the importance of the negative 
influence of mining industry on the ecological state, available consequen-
ces and their development opportunities have been discussed and also a 
few problems in the sphere have been singled out.  

Keywords: mining industry, subsoil, ecology.  
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ՆԱՐԵԿ ՂՈՒՇՉՅԱՆ  
 ՀՀ պետական կառավարման  

ակադեմիայի հայցորդ 

ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՐԸ  
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ  

(ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

Հանրային կառավարման կարևոր բաղադրիչը համայնքային 
կառավարումն է, որն օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է բազմաթիվ 
երկրների համար: Տեղական ինքնակառավարման ինստիտուտը 
մեր երկրում ներդրվել է 1996-ին և իր գոյության տարիների ընթաց-
քում շտկելով մի շարք թերություններ, այնուամենայնիվ շարունակում 
է պահանջել նոր բարեփոխումներ: Հոդվածում, որպես այդ բարեփո-
խումներից մեկը, դիտարկվում են միջհամայնքնային միավորումների 
էությունը և ստեղծման առավելությունները: Դիտարկվում է կոնկրետ 
օրինակ Տավուշի մարզի որոշ համայնքների միավորման գծով: 

Հիմնաբառեր. բարեփոխում, համայնք, միավորում, ինքնակա-
ռավարում: 

Համայնքային կառավարումը հանդիսանում է հանրային կառավար-
ման կարևոր բաղադրիչը: Ցանկացած սոցիալ-տնտեսական, ինչպես նաև 
հասարակական-քաղաքական իրադարձություն ու զարգացում իր անմի-
ջական ազդեցություն է թողնում համայնքների վրա: 

Համայնքը պետական համակարգի ժողովրդավարական հիմքն է: 
Համայնքը բնակիչների հանրություն և վարչատարածքային միավոր է, 
որի սահմաններում նրանք ուղղակիորեն կամ օրենքով սահմանված 
ընտրովի մարմինների միջոցով իրականացնում են տեղական ինքնակա-
ռավարում: Համայնքն ինքնուրույն տնօրինում է իր սեփականությունը, 
ունի բյուջե, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության զինանշանով 
և իր անվանմամբ կնիք [1, հոդված 4]: 

Հայաստանի Հանրապետությունն անկախություն ձեռք բերելուց հե-
տո սկսեց ձևավորել քաղաքական ու տնտեսական նոր համակարգ, 
որում մեծ տեղ է զբաղեցնում տեղական ինքնակառավարման ձևավորու-
մը: Այն հանդիսանում է պետական կառավարման համակարգի ապա-
կենտրոնացման արդյունք՝ հանգեցնելով հանրային կառավարման հա-
մակարգի, վարչատարածքային բաժանման և կառավարման տարբեր 
մակարդակների միջև լիազորությունների բաշխման առաջացմանը: 
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Տեղական ինքնակառավարման համակարգի փաստացի ձևավոր-
ման սկիզբը դրվեց 1996 թ., երբ նոյեմբերի 10-ին տեղի ունեցան տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետ` ՏԻՄ) առաջին ընտ-
րությունները և ընտրված համայնքների ղեկավարներն ու ավագանինե-
րի անդամները ձեռնամուխ եղան օրենքով իրենց վերապահված լիազո-
րությունների կատարմանը [1]:  

Պետք է նշել, որ մինչ այդ, տեղական ինքակառավարման համա-
կարգ չի գործել ո՛չ Առաջին և ո՛չ էլ Երկրորդ հանրապետության ժամա-
նակ: Բնական էր, որ Հայաստանի Հանրապետությունն այն պետք է 
ձևավորեր՝ հիմնվելով արտասահմանյան երկրների փորձի վրա: Հետ-
ևաբար բնական է նաև, որ օտար փորձով ստեղծված համակարգը կա-
րող է որոշակի թերություններ ունենալ, քանի որ միշտ չէ, որ այն արտա-
ցոլում է մեր իրականությունը: Ամեն դեպքում հարևան երկրների հետ 
համեմատության մեջ ՀՀ տեղական ինքնակառավարման համակարգը 
գտնվում է առաջընթաց վիճակում՝ միաժամանակ բավականաչափ անե-
լիք ունենալով եվրոպականին ինտեգրվելու համար: Իհարկե տեղական 
ինքնակառավարման համակարգի գոյության ընթացքում բավականա-
չափ թվով բացթողումներ են շտկվել, սակայն այն շարունակում է պա-
հանջել նոր բարեփոխումներ: 

Մեր կարծիքով այդ բարեփոխումների շարքում առաջնային են միջ-
համայնքային միավորումների ստեղծումը կամ միջհամայնքային համա-
գործակցությունը:  

Միջհամայնքային համագործակցությունը լայն առումով կարելի է 
սահմանել որպես փոխադարձ հասկացողության ու վստահության վրա 
հիմնված համայնքային փոխհարաբերություններ [3]: Ընդ որում` անհրա-
ժեշտության դեպքում այն կարող է ընդգրկել նաև մասնավոր կազմա-
կերպությունների: Հայաստանի Հանրապետությունում միջհամայնքային 
միավորումները կարող են ստեղծվել համայնքների կողմից կամավոր 
սկզբունքով կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նա-
խաձեռնությամբ: 

Միջհամայնքային միավորումների ստեղծումն իրականում հետա-
պնդում է համայնքների պաշարներն արդյունավետ օգտագործելու միջո-
ցով համատեղ լուծել համայնքների առջև ծառացած խնդիրները և իրա-
կանացնել լիազորությունները: 

ՀՀ կառավարությունը 2011թ. նոյեմբերի 10-ի իր նիստում հավանու-
թյուն է տվել համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավո-
րումների ձևավորման հայեցակարգին, որի համաձայն, հաշվի առնելով 
ինչպես միջազգային փորձը, այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման 
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զարգացման ընթացիկ մակարդակը՝ ենթադրվում է կիրառել կամավոր և 
պարտադիր ձևերի համակցված տարբերակը: 

Հայեցակարգը նախատեսում է ոլորտի բարեփոխումն սկսել Վայոց 
ձորի, շարունակել Սյունիքի մարզերում, այնուհետև այս երկու մարզե-
րում իրականացված միավորումների արդյունքներն ամփոփելուց ու հա-
մապատասխան եզրակացություններ անելուց հետո ծրագիրը տարածել 
ողջ հանրապետության տարածքում: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 78-րդ հոդվածը 
սահմանում է. «Համայնքների որոշակի խնդիրներ համատեղ լուծելու և 
ծախսերը նվազեցնելու նպատակով ՏԻՄ-երը կարող են ստեղծել միջհա-
մայնքային միավորումներ: 

Միջհամայնքային միավորումներն ունեն իրավաբանական անձի 
կարգավիճակ: 

Միջհամայնքային միավորումների խնդիրները, իրավասությունները 
սահմանվում են օրենքով»: 

Իսկ 79-րդ հոդվածը սահմանում է. «Միջհամայնքային միավորում-
ներն ստեղծվում են համայնքների ղեկավարների կնքած և համայնքների 
ավագանիների հաստատած պայմանագրերի հիման վրա»: 

Միջհամայնքային միավորումներն օրենքով սահմանված կարգով 
ունենում են խորհուրդ՝ կազմված համայնքների ղեկավարներից, որոնք 
էլ ընտրում են խորհրդի նախագահին: Իսկ որոշումներն ընդունվում են 
նիստին ներկա խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ: 

Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների 
ստեղծման հայեցակարգով միջհամայնքային միավորումների համար 
նախատեսվում է առանձին բյուջե և որպես բյուջեի ձևավորման աղբյուր 
նշում. 

• անդամ համայնքների հողի հարկի 15 տոկոսը, 
• անդամ համայնքների գույքահարկի 15 տոկոսը, 
• միջհամայնքային միավորման կողմից իրականացվող ծառայու-

թյունների դիմաց գանձվող պարտադիր վճարները, 
• պետության կողմից պատվիրակված լիազորությունների իրակա-

նացման համար նախատեսված պետական բյուջեի հատկացումները, 
• ֆինանսական համահարթեցման մասին օրենքով անդամ համայնք-

ներին հատկացվող լրահատկացումների (դոտացիաների) 50 տոկոսը, 
• պետական տրանսֆերտներ և լրահատկացումներ, 
• պետական սեփականություն հանդիսացող հողերի և միջհամայն-

քային միավորման գույքի վարձակալության և օգտագործման դիմաց 
գանձվող վարձավճարները, 
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• միջհամայնքային միավորման տարածքում գտնվող այն գույքի 
գույքահարկը, որը համայնքների վարչական սահմաններից դուրս է, 

• միջհամայնքային միավորման տարածքում գտնվող այն հողի 
հարկը, որը համայնքների վարչական սահմաններից դուրս է, 

• օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ:  
  Որպես միջհամայնքային միավորումների առավելություններ` կա-

րելի է նշել. 
1. միջհամայնքային միավորումներն ապահովում են հայտնի մասշ-

տաբի էֆեկտը, այսինքն` համայնքային ծառայությունների ծավալի աճին 
զուգընթաց նվազում են մեկ միավոր ծառայության վրա կատարվող 
ծախսերը: Չպետք է անտեսել, իհարկե, որ այդ ծախսերն անընդհատ 
չեն նվազում և ունեն իրենց ցածրագույն մակարդակը, 

2. հաղթահարում է համայնքների ֆինանսական խնդիրները, քանի 
որ որոշ համայնքներ այնքան փոքր են, որ չեն կարողանում ինքնուրույն 
իրականացնել իրենց լիազորությունները: Օրինակ` Հայաստանի 926 
համայնքներից երեքում բնակվում է հիսունից պակաս բնակիչ, 28 հա-
մայնքում բնակիչների թիվը չի գերազանցում հարյուրը, 450-ում բնակ-
վում են մինչև հազար մարդ: Բնականաբար նման փոքրաքանակ բնա-
կիչ ունեցող համայնքները կունենան սակավ  բյուջե, որով էլ չեն կարող 
պատշաճ կերպով իրականացնել իրենց լիազորությունները: Նմանա-
տիպ համայնքների միավորման պարագայում կապիտալ ներդրումները 
նույնպես կծառայեն մի քանի համայնքի,  

3. պաշարների միավորում, այսինքն` միավորման մեջ մտնող յուրա-
քանչյուր համայնք ներդնում է ընդհանուր գործի համար իր տիրապետ-
ման տակ գտնվող ռեսուրսները՝ մարդկային, ֆինանսական, տեխնոլո-
գիական և այլն, ինչը հանգեցնում է մատուցվող ծառայությունների արդ-
յունավետության աստիճանի բարձրացմանը, 

4. պատասխանատվության, հետևաբար նաև ռիսկերի կիսում հա-
մայնքների միջև: 

Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրության արդյունքում պարզ-
վում է, օրինակ, որ Տավուշի մարզի Խաշթառակ, Սևքար և Ենոքավան 
համայնքների միավորման դեպքում համայնքները կկարողանան համա-
տեղ ներդրումներ իրականացնել գյուղտեխնիկա ունենալու համար: 
Պարզվում է, որ այս համայնքները, գտնվելով իրարից ոչ շատ հեռու, 
ունեն բերքահավաքի ժամանակային տարբերություն, քանի որ գտնվում 
են ծովի մակարդակից տարբեր բարձրությունների վրա: Իսկ դա նշանա-
կում է, որ այս համայնքները կարող են միջհամայնքային միավորում 
կազմել և համատեղ ուժերով ձեռք բերել գյուղտեխնիկա: Այսինքն` իրա-
կանում պետք է դիտարկել ոչ միայն փոքր (1000-ից պակաս բնակչու-
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թյուն ունեցող) համայնքների միավորման արդյունքում ստացված օգուտ-
ները: Տվյալ դեպքում Խաշթառակ և Սևքար համայնքներն ունեն 1000-ից 
ավելի բնակչություն: 

Մեկ այլ ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ նույն մարզի 
Բերքաբեր, Ներքին Ծաղկավան և Սարիգյուղ համայնքները գտնվում են 
մոտ հեռավորության վրա և կարող են միավորվել ու խնայել մասշտաբի 
էֆեկտի արդյունքում, օրինակ, համատեղ ջրագիծ անցկացնելիս: 

Աղյուսակ 1, Աղյուսակ 2 և Աղյուսակ 3-ում ներկայացված են Տա-
վուշի մարզի մինչև 1000 բնակիչ ունեցող համայնքների վերաբերյալ 
տվյալները: Ուսումնասիրելով աղյուսակների տվյալները` հանգում ենք 
այն եզրակացության, որ այս համայնքների միավորումները կամ նրանց 
միավորումներն ավելի խոշոր համայնքների հետ կարդարացվի, քանի 
որ ունենալով նվազաքանակ բնակչություն և փոքր բյուջե՝ չեն կարողանում 
ըստ պատշաճի իրականացնել իրենց լիազորությունները: Մոտ գտնվող 
համայնքները միավորվելով կարող են համատեղ ուժերով լուծել այնպի-
սի խնդիրներ, ինչպիսիք են` աղբահանությունը, ջրամատակարարումն 
ու ջրահեռացումը, ոռոգման ջրի պակասը, գազիֆիկացումը, ճանապար-
հաշինությունը, գյուղտեխնիկայի պակասի խնդիրը և այլն: 

Այսպիսով, ՀՀ-ում տեղական ինքնակառավարման համակարգը բազ-
մաթիվ բարեփոխումների կարիք ունի, որոնց շարքում պետք է ընդգծել 
միջհամայնքային միավորումների ստեղծումը, որը հնարավորություն 
կտա, հատկապես փոքր համայնքներին, համատեղ ուժերով իրականաց-
նել իրենց լիազորությունները: 

 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք: 

2. Դավիթ Թումանյան, «Տեղական ինքնակառավարումը 
Հայաստանի Հանրապետությունում», Երևան 2006:  

3. Handbook on Inter-Municipal Partnership and Co-operation for 
Municipal Government. 

4. Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների 
ձևավորման հայեցակարգ: 
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Աղյուսակ 1 
Տեղեկատվություն ՀՀ Տավուշի մարզի 101-200 բնակիչ ունեցող համայնքների վերաբերյալ [4] 
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1. Աճարկուտ 186 4 644,2 544,2 11,7 3 500,0 4 309,3 00 4 309,3 3 613,0 83,8 

Աղյուսակ 2 
Տեղեկատվություն ՀՀ Տավուշի մարզի  201-300 բնակիչ ունեցող համայնքների վերաբերյալ [4] 
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1. Դեղձավան 237 5 063,1 1 563,1 30,9 3 500,0 4 827,4 0,0 4 827,4 4 150,4 86,0 
2. Կիրանց 286 4 733,0 494,2 10,4 4 238,8 4 724,5 0,0 4 724,5 3 608,7 76,4 
3. Աղավնավանք 295 5 215,8 1 059,1 20,3 3 556,7 5 119,8 -204,4 5 324,2 4 0550 76,2 
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Աղյուսակ 3 
Տեղեկատվություն ՀՀ Տավուշի մարզի 301-1000 բնակիչ ունեցող համայնքների վերաբերյալ [4] 
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1. Լուսահովիտ 392 5 295,7 823,2 15,5 4 472,5 5 295,7 0,0 5 295,7 4 379,2 82,7 

2. Ոսկեպար 876 13 176,0 1 806,5 13,7 10 769,9 12 057,2 -804,8 12 862,0 9 809,2 76,3 

3. Ներքին 
Ծաղկավան  513 8 016,5 2 124,5 26,5 5 292,0 8 016,5 0,0 8 016,5 6 071,2 75,7 

4. Բերքաբեր 526 7 388,7 973,5 13,2 6 415,2 7 388,5 0,0 7388,5 5 539,3 75,0 

5. Իծաքար 307 5 204,5 1 271,1 24,4 3 333,4 5 203,5 0,0 5 203,5 3 819,1 73,4 

6. Չինչին 678 10 146,4 4 015,5 39,6 5 530,9 10 419,7 -33,1 10 452,8 7 341,9 70,2 

7. Դիտավան 324 5 297,5 2 696,2 50,9 2 001,3 4 759,5 -2 728,4 7 487,9 5 231,0 69,9 

8. Ջուջևան 620 9 312,3 1 545,2 16,6 7 767,1 8 588,7 0,0 8 588,7 5 899,5 68,7 

9. Ենոքավան 505 9 719,8 5 964,9 61,4 3 154,9 9 649,1 -1067,0 10 716,1 7 320,3 68,3 

10. Լուսաձոր 699 10 672,4 2 414,4 22,6 7 658,0 11 907,9 -756,5 12 664,4 8 460,2 66,8 

11. Ակնաղբյուր 435 6 388,9 2 762,7 43,2 3 626,2 6 513,9 -1 649,9 8 163,8 5 424,9 66,5 
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12. Վերին 
Ծաղկավան 967 13 931,3 3 228,4 23,2 10 102,9 13,377,9 0,0 13 377,9 8 732 65,3 

13. Դովեղ 577 8 970,6 1 163,7 18,0 6 756,9 8 848,1 0,0 8 848,1 5 751,5 65,0 

14. Դեբեդավան 636 11 734,0 6 488,7 55,3 5 245,3 11 389,0 0,0 11 389,0 7 042,2 61,8 

15. Խաչարձան 335 5 641,5 1 377,4 24,4 4 264,1 5 042,7 0,0 5 042,7 3 100,7 61,5 

16. Բաղանիս 804 11 923,5 2 227,2 18,7 9 096,3 12 051,2 -1 381,4 13 432,6 8 170,3 60,8 

17. Լճկաձոր 439 7 269,5 3 267,5 44,9 4 002,0 8 096,3 0,0 8 096,3 4 901,2 60,5 

18. Բարեկամավան 418 9 680,2 3 359,6 34,7 5 720,6 9 829,7 -45,4 9 875,1 5 894,0 59,7 

19. Վազաշեն 857 12 758,5 1 451,8 11,4 10 706,7 18 489,7 0,0 18 489,7 9 533,0 51,6 

20. Վարագավան 657 10 490,8 3 395,7 32,4 6,495,1 11 046,4 -23,9 11 070,3 5 569,2 50,3 

21. Պտղավան 883 15 865,5 6 918,3 43,6 8 347,2 15 026,9 0,0 15 026,9 7 492,8 49,9 

22. Հովք 392 5 795,2 1 536,5 26,5 3 658,7 9 811,3 -448,5 10 259,8 4 942,3 48,2 

23. Այգեպար 625 8 793,6 1 071,0 12,2 7 722,6 8 722,7 0,0 8 722,7 3 839,6 44,0 
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НАРЕК  ГУЩЯН  
Соискатель Академии  

государственного управления РА 
 

РОЛЬ МЕЖОБЩИННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РАЗВИТИИ ОБЩИНЫ (НА ПРИМЕРЕ ТАВУШСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Являясь объективной необходимостью, во многих странах управ-

ление общиной выступает одним из важнейших направлений общест-
венного управления. Начало местного самоуправления в нашей 
стране было поставлено в 1996 г. В течение 16-ти лет своего сущест-
вования оно помогло разрешить ряд проблем, однако все еще нуж-
дается в проведении различных реформ. В статье, как пример, одной 
из таких реформ рассматривается сущность межобщинных объеди-
нений – преимущества их создания. Рассматривается конкретный 
пример объединения некоторых общин Тавушской области. 

Ключевые слова: реформ, община, объединение, самоуправления. 

 
 

NAREK GHUSHCHYAN  
Applicant of the Public Administration  
Academy of the Republic of Armenia 

 
THE ROLE OF INTERCOMMUNITY ASSOCIATION IN  

THE DEVELOPMENT OF LOCAL ECONOMIES  
(USING THE EXAMPLE OF TAVUSH REGION) 

 
The most important component of public administration is the municipal 

government, which is an objective necessity in many countries. 
The start of municipal government in our country was in 1996 and 

during the sixteen years of its existence implementing the correction of a 
number of shortcomings, nonetheless it continues to require numerous 
reforms.  

In the article it is observed the nature and advantages of intercom-
munity association as one of these reforms. It is observed the concrete 
example of the co-operation of some communities of Tavush region. 

Keywords: reform, community, co-operation, association, municipal 
government. 

 
Ներկայացվել է խմբագրություն 01.10.2012 թ.  
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ԱՆՆԱ ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ   
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան 

տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

ԼԻԶԻՆԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ  
ԲՆՈՐՈՇ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Լիզինգային գործարքը բարդ կառուցակարգ է, որը ներառում է 
և՛ վարձակալության, և՛ ծառայությունների մատուցման, և՛ ֆինան-
սավորման տարրեր և, վերջապես, այդ ամենի հետ հանդիսանում է 
ներդրումային նախագիծ: 

Գործունեության այս ձևին բնորոշ է ու հավանական ոչ ադեկվատ 
ներդրումային որոշումներ կայացնելու ռիսկը: Իսկ բնորոշ ֆինան-
սական ռիսկերը կարելի է պայմանականորեն բաժանել երեք ենթա-
խմբի՝ տոկոսային, արժութային, պորտֆելային: 

Պորտֆելային ռիսկի առաջացման պատճառը լիզինգային պայ-
մանագրերի պորտֆելի անհամաչափ բաշխումն է` ըստ լիզինգառու-
ների և ըստ տնտեսության ճյուղերի: Հետևաբար առավել ռիսկային է 
համարվում մասնագիտացված լիզինգային գործունեությունը, քան 
ունիվերսալ լիզինգային ընկերությունները: Հոդվածում առաջարկ-
վում է պորտֆելային ռիսկը քանակապես հաշվելու ձևաչափ: 

Ունենալով ռիսկի մեծությունը՝ կազմակերպությունը կկարողանա 
տարբեր պարունակությամբ լիզինգային պորտֆելները համեմատել 
միմյանց հետ՝ ձևավորելով իր որդեգրած ռիսկային քաղաքականութ-
յանը համապատասխան լիզինգային պորտֆել: Հոդվածում քննարկ-
վում է նաև ռիսկերի վրա ներազդման կառուցակարգեր: 

Հիմնաբառեր. լիզինգ, ներդրում, ռիսկ, ապահովագրություն, 
բազմազանեցում (դիվերսիֆիկացիա): 

Մասնագիտական գրականության մեջ կարելի է գտնել «ռիսկ» հաս-
կացության բազմաթիվ սահմանումներ: Ընդհանուր առմամբ այն կարելի 
է սահմանել որպես անորոշ իրավիճակում կորուստներ կրելու կամ եկա-
մուտ չստանալու հավանականություն: 

Որպես կանոն` տնտեսական գործունության ոչ մի տեսակ, այդ 
թվում նաև լիզինգայինը, իր զարգացման ու առաջընթացի ճանապար-
հին չի կարող զերծ մնալ ռիսկերից: Հետևաբար, կազմակերպություննե-
րը փորձում են նվազեցնել ռիսկը, այլ ոչ թե խուսափել դրանից: Ավելի 
կարևոր է հասկանալ ռիսկը, որին գնում է կազմակերպությունը, արդա-
րացվա՞ծ է, թե՞ ոչ: Ռիսկն արդարացված է, երբ այն հասկանալի է, չա-
փելի, վերահսկելի, և կազմակերպությունը կարող է չեզոքացնել դրա բա-
ցասական արդյունքները, այսինքն` կառավարել: 
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Կախված այն հանգամանքից, թե տնտեսության որ ճյուղում է գոր-
ծում ու ինչ ռազմավարական նպատակներ ունի կազմակերպությունը, 
տարբերվում է վերջինիս կողմից ընդունելի ռիսկերի բնույթն ու մակար-
դակը: Լիզինգային կազմակերպությունները, ի տարբերություն բանկա-
յին համակարգի, ավելի քիչ են բախվում ֆինանսական ռիսկերին: Փո-
խարենը, ունենալով ներդրումային բնույթ, գործունեության այս ձևին ա-
ռավել բնորոշ է ու հավանական ոչ ադեկվատ ներդրումային որոշումներ 
կայացնելու ռիսկը: 

Ընդհանրապես, ռիսկերը, որոնց հետ իրենց գործունեության ըն-
թացքում բախվում են լիզինգային կազմակերպությունները, կարելի է 
բաժանել երկու խմբի՝ ընդհանուր և առանձնահատուկ: 

Ընդհանուրի շարքին դասվում են քաղաքական, մակրոտնտեսա-
կան, իրավական և հարկային ռիսկերը, ինչպես նաև գործառականը և 
ռազմավարականը: 

Լիզինգային գործարքն իրենից ներկայացնում է բարդ կառուցա-
կարգ, որը ներառում է և՛ վարձակալության, և՛ ծառայությունների մա-
տուցման, և՛ ֆինանսավորման տարրեր և, վերջապես, այդ ամենի հետ 
միասին հանդիսանում է ներդրումային նախագիծ: Լիզինգային գործար-
քի հաջողությունն ուղղակիորեն պայմանավորված է լիզինգառուի ներդ-
րումային ծրագրի հաջողությունից, հետևաբար գործարքներին բնորոշ 
ռիսկերից են ներդրումայինը, որոնցից են ներդրումային որոշակի նա-
խագծի ֆինանսական ապահովվածությունը և լիզինգառուի իրացման 
քաղաքականությունը: 

Ռիսկերի մի մեծ խումբ, որոնք պետք է մշտապես գտնվեն լիզինգա-
տուի ուշադրության կենտրոնում, կապված են լիզինգի առարկայի հետ: 
Այս ռիսկերը կարելի է բաժանել խմբերի. 

• լիզինգի առարկայի չվերադարձման ռիսկ, այսինքն` այն իրավի-
ճակը, երբ լիզինգառուն հրաժարվում է վերադարձնել առարկան, 

• կորստի ռիսկ, երբ լիզինգի առարկան ֆիզիկապես չկա, 
• երկրորդային շուկայում լիզինգի առարկայի իրացման անհնարի-

նության ռիսկ: 
Լիզինգային կազմակերպութություններին բնորոշ ֆինանսական 

ռիսկերը կարելի է պայմանականորեն դասել երեք ենթախմբի. 
• տոկոսային, 
• արժութային, 
• պորտֆելային: 
Տոկոսային ռիսկն առաջանում է լիզինգային պայմանագրի ֆինան-

սավորմանն ուղղված վարկային միջոցների տոկոսադրույքի և լիզինգա-
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յին պայմանագրի տոկոսադրույքի հարաբերակցության արդյունքում: 
Եթե օրինակ` պայմանագրի ֆինանսավորմանն ուղղված վարկային մի-
ջոցների տոկոսադրույքը լողացող է, իսկ լիզինգային պայմանագրինը՝ 
փաստված, ապա վարկային միջոցների տոկոսադրույքի բարձրացման 
դեպքում լիզինգային կազմակերպությունը կարող է կորուստներ կրել: 

Արժութային ռիսկը կրում են թե՛ լիզինգատուն, թե՛ լիզինգառուն: 
Արժութային ռիսկը բնորոշ է հատկապես այն լիզինգային կազմակեր-
պություններին, որոնք վարկային միջոցներ են ներգրավում արտարժույ-
թով, իսկ լիզինգավճարներն ստանում են հայրենական արժույթով: Ար-
ժութային ռիսկը կառավարելու նպատակով լիզինգային ընկերություննե-
րը կարող են լիզինգավճարները ֆիքսել արտարժութային համարժեքին: 
Այս դեպքում, ռիսկը փոխանցվում է լիզինգառուին: Որպես կանոն` լի-
զինգառուները գործում են ներքին շուկայում և իրենց արտադրանքն 
իրացնում են հայրենական արժույթով: Ակնհայտ է, որ ապրանքների 
գներն ավելի դանդաղ տեմպերով են աճում, քան արտարժութային փո-
խարժեքը, ինչի արդյունքում լիզինգառուի մոտ կարող է լիզինգավճար-
ների անվճարունակության ռիսկ առաջանալ: Իսկ լիզինգավճարների 
չստացման ռիսկը լիզինգատուի համար ամենալուրջ ռիսկն է թերևս: 

Պորտֆելային ռիսկի առաջացման պատճառը լիզինգային պայմա-
նագրերի պորտֆելի անհամաչափ բաշխումն է ըստ լիզինգառուների և 
ըստ տնտեսության ճյուղերի: Երբ լիզինգային պայմանագրերի պորտֆե-
լի մեծ բաժինը պատկանում է մեկ լիզինգառուի կամ տնտեսության միև-
նույն ոլորտում գործող լիզինգառու կազմակերպություններին, ապա 
տնտեսության ճգնաժամային վիճակները, որոնք բացասաբար են անդրա-
դառնում տվյալ լիզինգառուի կամ տնտեսության տվյալ ճյուղի վրա, լիզին-
գային ընկերություններին կարող են հասցնել անգամ մինչև սնանկացման: 

Պարզ է, որ առավել ռիսկային է համարվում մասնագիտացված լիզին-
գային գործունեությունը, քան ունիվերսալ լիզինգային ընկերությունները: 
Շատ կարևոր է նաև պորտֆելի աշխարհագրական կառուցվածքը: 

Պորտֆելային ռիսկի մյուս կողմն այն է, երբ լիզինգային ընկերու-
թյան ֆինանսական պաշարները ձևավորվում են միայն մեկ աղբյուրից: 
Եթե ֆինանսավորող կողմն ինչ-ինչ պատճառներով հրաժարվի լիզին-
գային ընկերությանը պաշարներ տրամադրելուց, ապա վերջինս 
կհայտնվի, մեղմ ասած, ծանր ֆինանսական վիճակում: 

Առաջարկում ենք լիզինգային կազմակերպությունների պորտֆելա-
յին ռիսկը գնահատել հետևյալ ձևաչափով: 

Պարզության համար ենթադրենք, թե պորտֆելը բաղկացած է հինգ 
լիզինգային պայմանագրերից, որոնց համար գնահատվում է հետևյալ 
հավանականություններով եկամտաբերությունը (տե՛ս Աղյուսակ 1): 
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Աղյուսակ 1 

Պայմանագրի 
համարը 

Հավանականություն Եկամտաբերություն 

1 10% 15% 

2 30% 8% 

3 10% 13% 

4 35% 7% 

5 15% 9% 

 
Այսինքն` ընդհանուր պորտֆելից կազմակերպությունն ակնկալում է 

9% միջին եկամտաբերություն. 

15%*0.1+8%*0.3+13%*0.1+7%*0.35+9%*0.15=9% 

Քանի որ ռիսկն ակնկալվող արդյունքը չստանալու հավանակա-
նությունն է, այն քանակապես կարելի է արտահայտել վարիացիայի 
գործակցի կամ դրա քառակուսի արմատի՝ ստանդարտ շեղման միջոցով 
[1, էջ 131]: Հավանականությունների տեսության համաձայն վարիացիայի 
գործակիցը սպասվող և փաստացի արդյունքների շեղումների քառա-
կուսիների գումարն է՝ կշռված համապատասխան հավանականություն-
ներով: 

 

որտեղ, 
n – պորտֆելում լիզինգային պայմանագրերի քանակն է, 
ki - i-րդ պայմանագրի հնարավոր եկամտաբերությունն է, 
k – պորտֆելի ակնկալվող եկամտաբերությունն է, 
h(ki) – հավանականությունն է, որ i-րդ եկամտաբերությունը տեղի 

կունենա: 
Բանաձևից պարզ է, որ այն հնարավոր եկամտաբերությունները, 

որոնք հեռու են պորտֆելի ակնկալվող եկամտաբերությունից, արդյունքի 
հաշվարկի վրա ունեն ավելի մեծ ազդեցություն, քան նրանք, որոնք մոտ 
են պորտֆելի ակնկալվող եկամտաբերությանը: Պարզ է նաև, որ որքան 
փոքր է տվյալ եկամտաբերության տեղի ունենալու հավանականությունը, 
այնքան հաշվարկի արդյունքի վրա փոքր է տվյալ արդյունքի ազդեցությունը: 
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Այժմ տեղադրենք մեր օրինակի տվյալները վերոնշյալ բանաձևի մեջ. 

Ω=[(15%-9%)2*0.1+(8%-9%)2*0.3+(13%-9%)2*0.1+(7%-9%)2*0.35+(9%-9%)2*0.15]1/2=2.6% 

Հաշվարկը ցույց է տալիս, որ ստանդարտ շեղումը հավասար է  
2.6%-ի: Հավանականությունների տեսության համաձայն` դեպքերի  
2/3-ում փաստացի արդյունքը կլինի սպասվող արդյունքից +/ ստան-
դարտ շեղում միջակայքում: Այսինքն` մեր օրինակում պորտֆելի փաս-
տացի եկամտաբերությունը 2/3 հավանականությամբ կլինի 6.4% և 11.6% 
միջակայքում:  

Ունենալով ռիսկի մեծությունը՝ կազմակերպությունը կկարողանա 
տարբեր պարունակությամբ լիզինգային պորտֆելները համեմատել միմ-
յանց հետ՝ ձևավորելով իր որդեգրած ռիսկային քաղաքականությանը 
համապատասխան լիզինգային պորտֆել: Օրինակ, եթե մեկ այլ համակ-
ցությամբ պորտֆելի վերլուծությունը ցույց տա, որ այն ունի միևնույն մի-
ջին եկամտաբերությունը, սակայն ստանդարտ շեղումը 1% է, ապա կազ-
մակերպությունը պետք է նախընտրի երկրորդը, որովհետև այդ դեպքում 
պորտֆելային ռիսկն ավելի փոքր է:    

Գործարար պրակտիկայում մշակվել և կիրառվում է ռիսկերի վրա 
ներազդման բազմաթիվ կառուցակարգեր, որոնք կարելի է ներառել չորս 
հիմնական խմբերում. 

• ռիսկի փոխանցում՝ ապահովագրություն, 
• հեջավորում, 
• բազմազանեցում, 
• խուսափում ռիսկից կամ նվազեցում: 
Ապահովագրությունը, ըստ էության, որոշակի պաշարների պահուս-

տավորումն է՝ տարբեր ռիսկերի իրականացման հետևանքով առաջա-
ցած կորուստները փոխհատուցելու նպատակով: Ռիսկերի կառավար-
ման այս ձևի տնտեսագիտական էությունն այն է, որ ապահովագրական 
ֆոնդը յուրաքանչյուր ապահովագրվողի գծով նշանակալիորեն փոքր է 
լինում ակնկալվող կորուստից, հետևաբար նաև ապահովագրական 
փոխհատուցումից: Այս կերպ տեղի է ունենում ռիսկի փոխանցում ապա-
հովագրվողից ապահովագրողին: Այսինքն` ապահովագրությունն են-
թադրում է ոչ թե ռիսկերի իրականացման հավանականության, այլ ռիս-
կերի իրականացման արդյունքում առաջացած նյութական վնասների 
նվազեցում: 

Ներդրումային ռիսկերից ապահովագրվում է հիմնականում լիզինա-
ռուի վճարունակության կորստի ռիսկը:  

Լայն տարածում ունի նաև լիզինգի առարկայի ապահովագրությունը, 
ինչի անհրաժեշտությունը շեշտվում է նաև Օտտավայի «Ունիդրուայի» 
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կոնվենցիայում, որը կարգավորում է միջազգային ֆինանսական լիզինգի 
գործարքի ժամանակ մասնակիցների իրավական հարաբերությունները: 
Լիզինգի առարկայի ապահովագրության միջոցով հնարավոր է լինում 
նվազեցնել լիզինգային գործարքի ժամանակ առաջացող գույքի պատա-
հական կորստի, վնասի և այլ ռիսկերը: Լիզինգի առարկան ապահո-
վագրվում է լիզինգառուի կողմից: 

Հեջավորումը հիմանականում կիրառվում է շուկայական ռիսկերի 
իրականացման արդյունքում լիզինգատուի կրած կորուստները նվազեց-
նելու համար: Այն իրենից ներկայացնում է հավանական կորուստներից 
ապահովագրվելու միջոց հավասարակշռող գործարքի կնքման միջոցով, 
որն էլ բացառում է նաև եկամտի ստացումը: Այս կերպ, այսպես ասած 
«կրկնակի ապահովագրությունը» ինչպես կորուստներից, այնպես էլ 
եկամտից, հեջավորումը տարբերվում է դասական ապահովագրությու-
նից: Մեզ հայտնի հեջավորման գործիքներ են ֆորվարդները, ֆյուչերս-
ները, օպցիոններն ու սվոփները: 

Բազմազանեցումը հանդիսանում է համընդհանուր ռիսկերի նվազե-
ցում՝ լիզինգային պայմանագրեր կնքելով այնպիսի լիզինգառուների 
հետ, որոնց շահութաբերությունն ու վճարունակությունը կոռելացված չեն 
կամ շատ թույլ են կոռելացված միմյանց հետ: Բազմազանեցման 
էությունն այն է, որ արդյունքում հնարավորինս նվազեցվում է մեկ դեպ-
քի կամ իրադարձության արդյունքում առաջացող կորուստները, բայց 
միևնույն ժամանակ աճում է ռիսկերի քանակը, որոնք անհրաժեշտ է կա-
ռավարել: Ռիսկերի կառավարման այս ձևը լայնորեն կիրառվում է 
պորտֆելային ռիսկի կառավարման նպատակով: Սակայն, պետք է նշել, 
որ այն արդյունավետ է միայն ոչ սիստեմատիկ ռիսկերի նվազեցման 
համար, իսկ սիստեմատիկները (բնորոշ ողջ պորտֆելին, օրինակ՝ 
տնտեսության պարբերաշրջանային անկումների ռիսկը) չեն կարող 
նվազեցվել պորտֆելի կառուցվածքի փոփոխությամբ: 

Ռիսկերից խուսափումը կամ նվազեցումը (սահմանափակումը) առ-
կա պաշարների, ներդրումների ու պարտավորությունների հավասա-
րակշռման նպատակ է հետապնդում, այնպես որ զուտ արժեքի փոփո-
խությունը նվազագույնի հասցվի: Տեսականորեն, այս պարագայում 
անհրաժեշտություն չի առաջանում միջոցներ հատկացնելու պահուստա-
վորման, ապահովագրավճարների կամ հավասարակշռող դիրքի բաց-
ման համար: Պրակտիկորեն ամենակիրառելի տարբերակը ռիսկերի 
պահպանողական կառավարման համար հանդիսանում է սահմանափա-
կումը: Այն իրենից ներկայացնում է ծախսերի, վաճարքի, լիզինգային 
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նախագծի վարկի և այլ սահմանային մակարդակների սահմանում: Այն 
կարևոր է ներդրումային ռիսկերի կառավարման տեսանկյունից: 

Այսօր հայկական լիզինգային ընկերությունների կողմից կիրառվում 
են ռիսկերի կառավարման այնպիսի ձևեր, որոնցից են` կանխավճարնե-
րի գանձումը, երաշխավորությունների ապահովումը, լիզինգի առարկա-
յի ապահովագրությունը: Հաճախ լիզինգատուն` որպես ռիսկերի ապա-
հովման միջոց, լիզինգառուից պահանջում է իր բանկային հաշիվները 
պահել լիզինգատուի բանկում: Այս դեպքում, լիզինգառուի կողմից լիզին-
գավճարների չվճարման դեպքում բանկը կարող է պարզապես սառեց-
նել վերջինիս հաշիվները:  

Այսպիսով, ռիսկերի կառավարման որոշակի տարբերակ ընտրելուց 
առաջ անհրաժեշտ է վերլուծել ռիսկի իրականացման դրական և բացա-
սական կողմերը՝ որոշելով տվյալ լիզինգային նախագծի գծով ներդրու-
մային ռիսկերի նշանակալիության աստիճանը: Կազմակերպությունը 
կարող է որոշել նաև ընդունել ռիսկը՝ կախված իր ռիսկային քաղաքա-
կանությունից, հատկապես երբ ռիսկի իրականացման բացասական 
արդյունքներն էական չեն կամ իրականացման հավանականությունը 
շատ փոքր է:   
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АННА АЛИХАНЯН  
Аспирант института  
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АНАЛИЗ РИСКОВ, ПРИСУЩИХ ЛИЗИНГОВЫМ КОМПАНИЯМ 
Лизинговая сделка представляет собой сложный механизм, который 

включает в себя элементы аренды, услуг, финансирования, и, наконец, 
является инвестиционным проектом. 

Для этой формы деятельности очень характерен риск неадекватного 
инвестиционного решения. А типичные финансовые риски могут быть 
разделены на три группы - процентные, валютные, портфельные. 

Причиной портфельных рисков является неравномерное распределе-
ние портфеля лизинговых контрактов по отраслям экономики и по арен-
даторам. Поэтому специализированная лизинговая деятельность считается 
более рискованной, чем универсальные лизинговые компании. В статье 
предлагается модель для количественного расчета портфельного риска. 

Имея размер риска, организация будет иметь возможность сравни-
вать друг с другом лизинговые портфели с различными содержаниями и 
разрабатывать политику управления рисками в соответствии с ее лизин-
говым портфелем. 

В статье также рассматриваются механизмы влияния на риски. 
Ключевые слова: лизинг, инвестиция, риск, страхования, 

диверсификация. 
 
 

ANNA ALIKHANYAN  
Post-graduate Student of the M.Kotanyan  

Institute of Economics of NAS RA  

ANALYSIS OF RISKS RELATED TO LEASING COMPANIES 
Leasing is a complicated transaction, which includes elements from renting, 

rendering of services, financing, and finally together with all it is an investment project. 
For this form of activity is very typical the risk of inadequate investment 

decision. And typical financial risks may be divided into three groups - interest, 
foreign exchange, portfolio risks.  

Portfolio risk is caused by uneven distribution of a portfolio of leasing 
contracts by economic sectors and by lessees. Therefore specialized leasing 
activity is considered to be more risky than universal leasing companies. 

In article it is offered quantitative portfolio risk calculation model. 
Possessing the amount of risk the organization will be able to compare 

with each other leasing portfolios with different contents and formulate risk 
policy adopted in accordance with its leasing portfolio. 

The article discusses also the mechanisms of influence on risk. 
Keywords: leasing, investment, risk, insurance, diversification. 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 06.09.2012 թ.   
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ՆԱԻՐԱ  ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ՀՀ եվրոպական կրթական  

տարածաշրջանային ակադեմիայի հայցորդ  

ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  

Հոդվածը նվիրված է ՀՀ անշարժ գույքի շուկայի վերլուծության 
հիմնահարցերին, որոնց իրականացման նպատակն է բացահայտել 
մակրոտնտեսական այն գործոնները, որոնք էապես ազդում են ՀՀ 
անշարժ գույքի շուկայի ինչպես ներդրումային ակտիվության արդյու-
նավետ գործունեության, այնպես էլ` անշարժ գույքի շուկայի զար-
գացման մակարդակի վրա: Որպես ՀՀ անշարժ գույքի շուկայի ներդ-
րումային ակտիվությունն որոշող գործոնների վերլուծություն` կար-
ևորվել են բանկերի վարկային ներդրումային քաղաքականությունն 
ու հիպոթեկային վարկերի տրամադրումը: 

Հիմնաբառեր. անշարժ գույք, անշարժ գույքի շուկա, շուկայի 
վերլուծություն, ներդրումային ակտիվություն, վարկային ներդրումներ, 
անշարժ գույքի գնային վերլուծություն, հիպոթեկ, հիպոթեկային 
վարկեր, հիպոթեկային պորտֆել: 

 
Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-ական թթ. սկզբներին շու-

կայական հարաբերությունների հաստատմամբ իրականացվեց բնակելի 
շենքերի և գյուղատնտեսական տարածքների մասնավորեցում, որի ար-
մատական բարեփոխումների արդյունքում աստիճանաբար ձևավորվե-
ցին անշարժ գույքի առաջնային, իսկ մի փոքր ուշ` նաև երկրորդային 
շուկաները [1]: Տնտեսության անկման ժամանակահատվածում ՀՀ ողջ 
տարածքում բնակարանների նկատմամբ պահանջարկը գերազանցում 
էր առաջարկը: Այս երևույթը բացատրվում է անցումային տնտեսություն-
ների անշարժ գույքի շուկաներում առաջարկի և պահանջարկի ձևավոր-
ման առանձնահատկություններով:  

Ներկայումս հանրապետությունում գիտականորեն հիմնավորված 
մեթոդաբանական չափորոշիչների ու ցուցանիշների բացակայության 
պատճառով տարբեր կազմակերպությունների և անձանց ուսումնասի-
րությունները հաճախ հանգեցնում են չհիմնավորված սխալ պայմաննե-
րի: Դրա համար, որպեսզի ստեղծվի մեթոդաբանական հենք, առաջին 
հերթին անհրաժեշտ է շուկայի տնտեսական ցուցանիշների հետազոտման 
նկատմամբ ցուցաբերել գիտական մոտեցում: Դա թույլ կտա օպտիմալ 
զարգացնել շուկայական բոլոր կառուցակարգերն ու դրույթները, որոնց 
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հիմքում պետք է դրվեն գնագոյացման ցուցանիշների և տնտեսագիտա-
կան չափորոշիչների բազմագործառութային վերլուծությունը:  

Որպեսզի իրականացնենք անշարժ գույքի շուկայի  վերլուծություն, 
նախ պետք է բացահայտել այն գործոնները, որոնք ազդում են անշարժ 
գույքի շուկայի զարգացմանը: Հետևաբար այն ներառում է ոչ միայն ան-
շարժ գույքի օբյեկտների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ ֆինանսա-
կան միջոցներ, որն իր հերթին պայմանավորված է տվյալ տարածա-
շրջանի տնտեսական զարգացմամբ, աշխատատեղերի առկայությամբ և 
այլն, այլ նաև տնտեսական աճի բացակայության պարագայում հնարա-
վոր երկարաժամկետ ներդրումներով, տվյալ տարածաշրջանի տնտեսա-
կան զարգացման հեռանկարներով և անշարժ գույքի օբյեկտի արժեքի 
փոխհարաբերություններով: 

Այսինքն` հիմնարար վերլուծության իրականացման նպատակն է 
բացահայտել այն մակրոտնտեսական գործոնները, որոնք էապես ազ-
դում են ՀՀ անշարժ գույքի շուկայի ներդրումային ակտիվության արդյու-
նավետ գործունեությանը: Քանի որ անշարժ գույքի շուկան հանդիսա-
նում է ոչ մրցակցային, ինչը պայմանավորված է վերջինիս էական 
առանձնահատկություններով` յուրաքանչյուր օբյեկտի եզակիությամբ և  
յուրատիպությամբ, ֆինանսավորման պայմաններով, ցածր իրացվելիու-
թյամբ, հողային պաշարների սահմանափակությամբ և այլն [4]: Այնուա-
մենայնիվ, անշարժ գույքի շուկայի բնորոշ գծերից կարելի է նշել նաև 
նրա օբյեկտի ծառայության երկարաժամկետության դրական հատկա-
նիշը, որն ավելին է, քան մյուս ապրանքների մոտ:  

Այսպիսով` անշարժ գույքի շուկան հանդիսանալով որպես ներդրու-
մային շուկայի տարատեսակ, կարելի է առանձնացնել, ընդհանուր նշա-
նակության որոշ հատկանիշներով, հետևյալ հիմնական դրույթները. 

 ներդրող-գնորդ և ներդրող-վաճառող փոխհարաբերությունների 
ամբողջությունը, որը, վերջին հաշվով, հանգեցնում է նրանց միջև փո-
խանակային հարաբերությունների ձևավորմանը, 

 գնորդների և վաճառողների միջև տնտեսական հարաբերություն-
ների առկայությունը, 

 ներդրումային օբյեկտներից եկամուտի ստացումը, 
 եկամուտ ստանալու նպատակով կառավարման անհրաժեշ-

տությունը: 
Մասնավորապես նշենք, որ անշարժ գույքը ներդրողին ներդրվող 

միջոցների պահպանման հնարավոր կորստից խուսափելու ավելի մեծ 
երաշխիքներ է տրամադրում: Օրինակ` հողը չոչնչացվող անշարժ գույք է 
(եթե, իհարկե, հաշվի չառնենք հնարավոր որակական կորուստները), 
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շենքը և շինությունը` երկարաժամկետ կառույցներ: Սակայն, միևնույն 
ժամանակ, անշարժ գույքի պահպանումը կարող է պահանջել լրացուցիչ 
ծախսեր (օրինակ` ապահովագրական): Ֆինանսական մյուս ակտիվների 
նկատմամբ անշարժ գույքը, ունենալով մի շարք առանձնահատկություն-
ներ, կարող է քննարկման օբյեկտ հանդիսանալ և´ որպես ներդրումային 
պորտֆելի մի մաս, որը ներդրողին հնարավորությունն է ընձեռում կրճա-
տելու ռիսկի ընդհանուր մակարդակը, և´ որպես առանձին ինքնուրույն 
ակտիվ: Միևնույն ժամանակ, անշարժ գույքը կարող է ձեռք բերվել ինչ-
պես արտադրական, այնպես էլ` անձնական սպառման նպատակներով: 

Այսպիսով` անշարժ գույքում ներդրումներն անշարժ գույքի որոշակի 
օբյեկտի կամ բնակարանային ներդրումային գործիքների ձեռքբերումն 
է` եկամուտ ստանալու նպատակով: Այսինքն` անշարժ գույքի ցանկացած 
օբյեկտ զարգացած տնտեսությամբ շուկայական համակարգում ոչ միայն 
կայուն ակտիվ է, այլև անշարժ գույք, որը  եկամուտ է բերում: Գոյություն 
ունեն մի շարք տեսություններ, որոնց համաձայն` բնակարանի ձեռքբե-
րումը որպես անձնական սեփականություն դիտարկվում է նաև որպես 
ներդրում եկամուտ բերող անշարժ գույքում: Իրոք, շուկայական կայա-
ցած տնտեսությամբ երկրներում անշարժ գույքի ցանկացած օբյեկտ տա-
լիս է արժեքի հավելաճ ժամանակի ընթացքում և տիրոջը բերում է կա-
յուն եկամուտ [5]: Այսպիսով` անշարժ գույքի որոշակի օբյեկտը ներդրու-
մային գործիք է, ինչպես բաժնետոմսերը, պարտատոմսերը և այլ ար-
ժեթղթեր: 

Հատկանշական է, որ անշարժ գույքի շուկայում ներդրումը կատար-
վում է ներդրումային տարբեր գործիքների և տեխնոլոգիաների օգնու-
թյամբ: Առավել լայնորեն կիրառվում են սեփական և փոխառու կապի-
տալը, հիպոթեկը, լիզինգը, կորպորատիվ փոխառությունները, փոխա-
դարձ բաժնեմասային հիմնադրամները [3]: Այնուհանդերձ, անընդհատ 
մշակվում են անշարժ գույքում ներդրումների նոր ուղիներ ու ձևեր: 

Հարկ է նշել, որ այս ամենի հետ մեկտեղ, ՀՀ անշարժ գույքի շուկան 
օժտված է նաև բարձր «շեմային» մակարդակի ներդրումների անհրա-
ժեշտությամբ, որը պահանջում է խոշոր ֆինանսական միջոցներ, ինչը 
մի կողմից կարող է նվազեցնել այլ ակտիվների տեսակարար կշիռը, մյուս 
կողմից` ներդրողը կարող է ուղղակի չտիրապետել նման միջոցների: 

Կարելի է նշել, որ  ՀՀ անշարժ գույքի շուկայում տեղի ունեցող զար-
գացումները պատմականորեն պայմանավորված են եղել երկրի սոցիալ-
տնտեսական իրավիճակով: Այսինքն` երկրի տնտեսական աճը, մակրո-
տնտեսական կայունությունը, բնակչության եկամուտների աճը, քաղա-
քական իրավիճակի կայունացումը, իրականացվող քաղաքաշինական և 
ներդրումային ծրագրերը, ինչպես նաև իրականացման օրենսդրական 
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դաշտի որոշակի կարգավորումը և հիպոթեկային շուկայի զարգացումը 
հանգեցրին անշարժ գույքի շուկայի կտրուկ զարգացմանը սկսած  
2000 թ. սկզբից, ինչն արտահայտվեց թե´ անշարժ գույքի գների, թե´ 
իրականացվող գործարքների քանակական աճով: Հետևաբար, աճի մի-
տումները շարունակվեցին մինչև 2008 թ. վերջ, երբ համաշխարհային 
ճգնաժամի ազդեցությունը հասավ Հայաստան: Որպես արդյունք` նշենք, 
որ տնտեսությունում արձանագրվեց խոր անկում և տնտեսության մնա-
ցած ճյուղերի հետ նվազեց նաև անշարժ գույքի շուկան: Անշարժ գույքի 
շուկայի վրա բացասական ազդեցություն ունեցան նաև մասնավոր 
տրանսֆերտների նվազումը և հիպոթեկային վարկավորման ծավալների 
կտրուկ աճը: Իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ 
սկսած 2004 թ. մինչև 2008 թ., երբ անշարժ գույքի գները Հայաստանում 
հասան իրենց գագաթնակետին, տարեկան համեմատությամբ գրանց-
վում էր անշարժ գույքի գների պարբերական աճ. Երևանում` միջինը տա-
րեկան 30%, իսկ մարզերում` 36%: 

Միևնույն ժամանակահատվածում անշարժ գույքի գործարքների 
քանակն աճեց գրեթե 62%-ով և 2008 թ. արդյունքներով կազմեց 
159,367 գործարք (տե՛ս Գծապատկեր 1) [2]: 

 
Գծապատկեր 1: ՀՀ-ում անշարժ գույքի գործարքների քանակական 

շարժընթացը: 
 
Ինչպես երևում է գծապատկերից, վերջին 7 տարիների ընթացքում 

անշարժ գույքի նկատմամբ իրականացված գործարքների քանակներն 
աճել են, բացառությամբ 2009 թ., որը պայմանավորված էր հանրապե-
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տության անշարժ գույքի շուկայի վրա համաշխարհային ֆինանսա-
տնտեսական ճգնաժամի թողած բացասական հետևանքներով:  

Այսպիսով` կարելի է նշել, որ 2009 թ. անշարժ գույքի շուկայում իրա-
կանացված գործարքների քանակը նվազել էր 3%-ով: Իսկ 2010 թ. հան-
րապետության անշարժ գույքի շուկայում արձանագրվել է գործարքների 
քանակական աճ (մոտ 13%, 19,521 միավորով), մինչև 173,983 գործարք 
ու գների փոփոխման որոշակի կայունացում: Հատկանշական է, որ 
Երևանում գործարքների աճը կազմել է 4.9% (2,604 միավոր), իսկ մար-
զերում` 16.7% (16,917 միավոր):  

Ընդհանուր գործարքների աճի հետ մեկտեղ էական աճել են նաև 
անշարժ գույքի առուվաճառքի գործարքները` 2007ին 2004 թ. համե-
մատ աճը կազմել է մոտ 79%: 2008-2009 թթ. ընթացքում արձանագրվել 
է առուվաճառքի գործարքների ծավալների անկում` կապված համաշ-
խարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով, ինչը սակայն տևական 
չի եղել, և արդեն 2009 թ. վերջերից շուկան կրկին սկսել է ակտիվանալ, 
և առուվաճառքի գործարքների քանակն ավելացել է: Այսպիսով` 2009 թ. 
համեմատ 2010 թ. առուվաճառքի գործարքների ծավալն աճել է մոտ 
15%-ով, իսկ 2010 թ. համեմատ 2011 թ. աճել է մոտ 3%-ով: 

Հարկ ենք համարում նշել, որ անշարժ գույքի շուկայի կայացման 
շրջանի ավարտը բնորոշվում է էքստենսիվից անցումն ինտենսիվ զար-
գացման: Ակնհայտ է, որ մոտ ժամանակներում շուկայում գործարքների 
քանակի բուռն աճ չի լինի, ինչպես եղավ 1990-ական թթ.: Ավելին, որո-
շակի պարբերաշրջանում գործարքների քանակը կկայունանա, իսկ երկ-
րորդային շուկայում կնկատվի գների անկում: Միևնույն ժամանակ, էլի-
տար բնակարանների գները կարող են բարձրանալ, որը խոսում է շի-
նանյութի շուկայում տիրող թանկացման և բարձրորակ բնակարանների 
շինարարության հեռանկարների մասին շինարարության ոլորտում անընդ-
հատ սրվող մրցակցության համատեքստում: 

Այդուհանդերձ, փաստենք, որ գործարքների քանակի և գների կա-
յունացումը երկրորդային շուկայում, առաջին հերթին, բնակչության 
ցածր գնողունակության հետևանքն է: Այսինքն` շուկայում պահանջարկի 
սկզբնական անզուսպ աճը, որպես «հարուստների» խավի ձևավորման 
հետևանք, այժմ պրակտիկորեն ձևավորվել է: Սակայն պետք է ընդունել, 
որ պահանջարկի որակական մեծացում հնարավոր է միայն միջին խավի 
ձևավորման կամ անշարժ գույքի շուկայի մասնագետների ու պետության 
կողմից պահանջարկի ակտիվ խթանման շնորհիվ:  

Իրականացված դիտարկումների արդյունքում կարելի է նշել, որ 
առուվաճառքի գործարքների աճի հետ մեկտեղ դիտարկվող ժամանա-
կահատավածում բավական մեծ տեմպերով աճել են նաև անշարժ գույքի 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 
 

  

113 

 

գները: Այսինքն` գների աճը գերազանցել է առուվաճառքի գործարքների 
աճին, ինչը հիմնականում պայմանավորված է եղել անշարժ գույքի 
գների թերագնահատված լինելու հանգամանքով: Մասնավորապես 
2004-2008 թթ. ընթացքում թե´ Երևանում, թե´ մարզերում անշարժ գույքի 
գներն աճել և ավելի քան եռապատկվել են: Այսպիսով` ճգնաժամի ժա-
մանակահատվածում Երևանում գներն ընկել են մոտ 11%-ով (հաշվի առ-
նելով դրամի արժեզրկումը` Երևանում բնակարանների արժեքը նվազել 
է մոտ 24.5%-ով) 2009 թ. համեմատ, իսկ մարզերում գրանցվել է աճ մոտ 
4% (հաշվի առնելով դրամի արժեզրկումը` մարզերում բնակարանների 
արժեքը նվազել է մոտ 12.5%-ով): Այսինքն` գների վարքագծերի տարբե-
րությունը Երևանում և մարզերում բացատրվում է նրանով, որ որոշ մար-
զերում անշարժ գույքի առաջարկն ավելի սահմանափակ է, քան մայրա-
քաղաքում:  

Այնուամենայնիվ, հարկ է նշել, որ 2010-2011թթ. ընթացքում անշարժ 
գույքի գները էական տատանումներ չեն դրսևորել. 2010թ. նկատվել է 
մոտ 3-4% գների աճ 2009թ. համեմատ, իսկ 2011թ.` գների անկում մոտ 
5-7% [4]: 

 
Գծապատկեր 2: 2004-2011թթ. անշարժ գույքի առուվաճառքի 

գործարքների քանակի  միջին գների աճը Երևանում: 
 
Այսպիսով` ներկայացնենք 2004-2011 թթ. անշարժ գույքի առուվա-

ճառքի գործարքների քանակները և անշարժ գույքի միջին գների աճը 
Երևանում և ՀՀ մարզերում (տե՛ս Գծապատկեր 2, Գծապատկեր 3). 

Չնայած նրան, որ 2009 թ. արձանագրվել է անշարժ գույքի գների 
բավական մեծ անկում, 2011 թ. արդյունքներով և´ Երևանում, և´ մարզե-
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րում անշարժ գույքի գները գերազանցում են 2004 թ. գներին մոտ 3 
անգամ: Այսինքն` անշարժ գույքի շուկան 2011թ. եղել է բավական ակ-
տիվ: Իսկ 2010 թ. համեմատ նկատվել է անշարժ գույքի նկատմամբ իրա-
կանացված գործարքների ակտիվացում, որը հիմնականում պայմանա-
վորված է եղել տնտեսության կայունացմամբ: 

Այսպիսով` նշենք, որ 2011 թ. ՀՀ-ում իրականացվել է անշարժ գույքի 
191,767 գործարքներ: Գործարքների թվաքանակը 2010 թ. համեմատ 
աճել է մոտ 10.2%-ով:   
 

Գծապատկեր 3: 2004-2011թթ. անշարժ գույքի առուվաճառքի 
գործարքների քանակի և միջին գների աճը ՀՀ մարզերում: 

 
Անցկացված վերլուծության արդյունքում նշենք, որ 2011 թ. Երևանում 

բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բնակարանների` 1քմ մակերեսի 
հաշվարկով շուկայական միջին գները 2010 թ. համեմատ նվազել են 
5.5%-ով, իսկ մարզերում` աճել 0.3%-ով: Հետևաբար, կոմունալ ծառա-
յությունների թանկացումն էլ, իր հերթին, շուկա կհանի ոչ քիչ թվով 
բնակարաններ: Եթե 1990-ական թթ. կեսերին երկրորդական շուկայում 
ակտիվությունը կապված էր գների շեշտակի աճի հետ, ապա այժմ 
կարող են վաճառել բնակարանների պահպանման ծախսերի կրճատ-
ման համար, այսինքն` կարող են համաձայնեցվել գների իջեցման, որն 
էլ իր հերթին կբարձրացնի պահանջարկը և շրջանառությունը կարող է 
մեծանալ: 

Այսպիսով, հարկ է նշել, որ պահանջարկի պակասուրդը միևնույն 
ժամանակ կմնա ընդհանուր հիմնախնդիր: Իսկ ներկա պայմաններում 
դա հնարավոր է հաղթահարել, եթե պետությունն ակտիվ մասնակցու-
թյուն ցուցաբերի հիպոթեկային վարկավորման համակարգի ստեղծ-
մամբ` գրավադրման ժամանակ բանկերին պետական երաշխիքներ 
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տրամադրելով: Համանման երաշխիքների տրամադրումը էապես 
կբարձրացնի անշարժ գույքի շուկայում ներդրումների ակտիվությունը և 
առավելապես կնվազեցնի ռիսկայնության մակարդակը հատկապես 
իրական հատվածում վարկային ներդրումների ուղղությամբ [7]:   

Այսպիսով` ներկայացնենք հիպոթեկային վարկավորման տոկոսա-
դրույքներ իրականացնող ՀՀ հիփոթեկային շուկայում գործող 7 խոշոր 
վարկատուներին, որոնց բաժին է ընկնում ՀՀ հիփոթեկային պորտֆելի 
մոտ 70%-ը (տե՛ս Աղյուսակ 2):  

Աղյուսակ  2 
 ՀՀ հիպոթեկային վարկերի ընթացիկ պայմանները  

2011 թ. դրությամբ 
 

N Վարկատուի անվանումը Ձեռք-
բերում 

Վերանո-
րոգում 

Ժամկետ 
(տարի) 

Վարկ/ 
Գրավ 

(առավե-
լագույն) 

1 «Էյչ Էս Բի Սի բանկ 
«Հայաստան» ՓԲԸ 

Սկսած 
12%-ից 

Սկսած  
12%-ից 

5-15 70% 

2 «Յունիբանկ» ՓԲԸ 11.9%-13% 14%-16% 7-15 70% 
3 «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ 12.5%-14% 12.75%-14% 5-20 70% 
4 «Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ 13% 14% 10-15 70% 

5 «ՎՏԲ-Հայաստան բանկ» 
ՓԲԸ 

12%-13% 14% - 15% 5-35 80% 

6 «Արցախբանկ» ՓԲԸ 12%-14% 13%-15% 10-15 70% 

7 «Առաջին հիփոթեկային 
ընկերություն» ՈՒՎԿ ՍՊԸ 12% 13% 10 70% 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակից, ներկայումս հիպոթեկային վարկերի 

միջին տոկոսադրույքները տատանվում են 12%16% միջակայքում, ձեռք-
բերման վարկերի տոկոսադրույքները կազմում են 12%15%, իսկ վերա-
նորոգման վարկերինը` 13%16% [8]:  

Սակայն, պետք է նշել, որ ՀՀ հիպոթեկային շուկայի զարգացման 
սկզբնական շրջանում (2005-2006 թթ.) վարկերը հիմնականում տրա-
մադրվել են ԱՄՆ դոլարով, սակայն արդեն 2007ի վերջի դրությամբ 
դրամային վարկերը կազմել են ընդհանուր հիպոթեկային պորտֆելի 
47%-ը [6]։ Դրամային վարկերի աճին նպաստեց նաև Գերմանա-հայկական 
հիմնադրամի կողմից KfW բանկի միջոցներով իրականացվող Բնակա-
րանային ֆինանսավորման ծրագիրը, որը 2007ից սկսած իրականաց-
նում էր բանկերի և վարկային կազմակերպությունների կողմից տրա-
մադրված հիպոթեկային վարկերի վերաֆինանսավորում և, ի թիվս այլ 
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նպատակների, ուղղված էր ՀՀ դրամով հիպոթեկային վարկավորման 
աշխուժացմանը [9]։ Ուստի 2008 թ. սկսած նոր տրամադրվող հիպոթե-
կային վարկերի մեծ մասն արդեն տրամադրվում էր ՀՀ դրամով։ Սա-
կայն 2009 թ. ճգնաժամի հետևանքով ՀՀ դրամի արժեզրկումը բերեց 
նրան, որ վարկատու կազմակերպությունները, ունենալով ԱՄՆ դոլարով 
ներգրավված միջոցների մեծ պաշարներ, արտարժութային ռիսկից խու-
սափելու նպատակով հիպոթեկային վարկավորումը սկսեցին իրակա-
նացնել հիմնականում արտարժույթով։   

Այնուհանդերձ, պետք է  նշել, որ վերջին տարիներին անշարժ գույքի 
շուկան էականորեն ակտիվացել է ի հաշիվ մասնագիտացված ընկերու-
թյունների, ֆինանսական կազմակերպությունների, ինչպես նաև գույքի 
գնահատողների և այլ մասնագիտացված կազմակերպությունների:  

Ուսումնասիրելով աշխարհի զարգացած երկրների անշարժ գույքի 
շուկաների համարյա կեսդարյա գործունեության պատմությունը` կարելի 
է եզրահանգել, որ պատշաճ ուշադրությունը հանդիսանում է անշարժ 
գույքի շուկաներում խոշոր ճգնաժամերի գլխավոր պատճառներից մեկը 
(բնութագրական է 1980-1990 թթ. ԱՄՆ-ի անշարժ գույքի շուկայի ճգնա-
ժամը): Այսինքն` չափից դուրս և անկանոն ներդրումները շինարարութ-
յան մեջ հանգեցրին շուկայի հագեցմանը, և հետևաբար վարկային մի-
ջոցներով կառուցված նախագծերի մեծ քանակը դարձավ շուկայի կող-
մից ոչ պահանջված:  

Այսպիսով, ստեղծված իրավիճակի հիմքում ընկած էին ոչ իրատե-
սական շուկայական սպասումները, որոնք բխում էին վերլուծության 
սխալ կառուցվածքով խթանիչներից, թույլ մեթոդաբանությունից և ըն-
թացիկ պայմանները բնութագրող տվյալների ոչ լրիվ ծավալից: Այսինքն` 
խթանների կառուցվածքը, որով առաջնորդվում էին շինարարները, գնա-
հատողները և վարկային կազմակերպությունները, ձևախախտված էր մի 
կողմից` վարկ ստանալու, մյուս կողմից` վարկի ստանալը հիմնավորելու 
և երրորդ կողմի` իր միջոցները տեղավորելու հետաքրքրությամբ: Ընդ 
որում, բոլոր կողմերն իրենց խնդիրները լուծում էին չարդարացված լա-
վատեսական սպասումների հաշվին:  
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Ի ր ա վ ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  
 

ԱՐՄԵՆ ԵԶԵԿՅԱՆ 
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, 

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ  
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՆ ԱՄՆ-ՈՒՄ, ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՅՈՒՄ, 

ՖՐԱՆՍԻԱՅՈՒՄ ԵՎ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅՈՒՄ 

Հանրային ծառայության ինստիտուտը տարբեր երկրներում ներ-
կայացված է որպես քաղաքացիական ծառայության կամ պետա-
կան քաղաքաղաքացիական ծառայության ինստիտուտ: Ընդհանուր 
առմամբ հանրային ծառայությունը տարեցտարի կատարելագործ-
վում է համաշխարհային պրակտիկայում, որի զարգացման տեմպերը 
և արդյունքներն արտացոլվում են ներպետական օրենքներում: 
Հաշվի առնելով հանրային ծառայության կարևորությունը Հայաս-
տանի Հանրապետությունում և նրա հետագա կատարելագործումը 
միջազգային փորձի հիման վրա՝ անհրաժեշտ է համակողմանի 
ներկայացնել սույն ոլորտում աշխարհում առաջատար տեղ զբա-
ղեցնող մի շարք երկրների (ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, 
Ֆրանսիա) հանրային ծառայության (քաղաքացիական ծառայութ-
յան կամ պետական քաղաքացիական ծառայության) զարգացման 
գործընթացները: 

Հիմնաբառեր. հանրային ծառայություն, քաղաքացիական ծա-
ռայություն, պաշտոն, դասային աստիճան, պետական համակարգ։ 

 
Հանրային ծառայության ոլորտում արտասահմանյան երկրների 

փորձի ուսումնասիրությունը հնարավորություն է ընձեռում հասկանալ, 
թե բարեփոխումների որ տեսակները և ինչ չափով կարող են իրակա-
նացվել Հայաստանում, ինչպես նաև փորձել կանխորոշել հանրային ծա-
ռայության մոդելի բարեփոխման արդյունավետության աստիճանն արդի 
ժամանակաշրջանում: Հանրային ծառայության ինստիտուտը տարբեր 
երկրներում ներկայացված է որպես քաղաքացիական ծառայության կամ 
պետական քաղաքացիական ծառայության ինստիտուտ: Հետևաբար. 
արտասահմանյան երկրների փորձը հիմնականում ուսումնասիրության է 
ենթարկվում սույն հասկացությունների շրջանակներում: 
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Համաշխարհային պրակտիկայում մի շարք իրավաբաններ առա-
ջարկում են բարեփոխումների տարաբնույթ մոտեցումներ, սակայն գրե-
թե բոլոր պետություններում քաղաքացիական ծառայության բարեփո-
խումների նպատակները հետևյալներն են` 

1. հավասարակշռություն գտնել քաղաքացիական ծառայության հա-
մակարգում և մասնագիտացված անկուսակցական բյուրոկրատիայում 
նշանակումների միջև. 

2. հավասարակշռություն հաստատել քաղաքացիական ծառայութ-
յան  զարգացման օրինաչափության և նրա կայունության միջև. 

3. մեծացնել քաղաքացիական ծառայության ժողովրդավարակա-
նությունը և հրապարակայնությունը, նրա պատրաստակամությունն 
արագ արձագանքելու քաղաքացիների և հասարակության կարիքներին 
ու պահանջմունքներին. 

4. պետական քաղաքացիական ծառայության «ղեկավարումը», այդ 
համակարգում  շուկայական որոշ սկզբունքների ներդրումը (Մեծ Բրի-
տանիա, Իտալիա, Նոր Զելանդիա, Նիդեռլանդներ և այլն), ոչ կառավա-
րական սուբյեկտների ստեղծումը, որոնք կառավարության հետ պայմա-
նագիր են կնքում մրցութային հիմունքներով պետական այս կամ այն 
գործառույթն իրականացնելու կամ ծառայությունը մատուցելու համար. 

5. մրցութային քննությունների շրջանակների ընդլայնում թե´ պաշ-
տոնը զբաղեցնելու ընթացքում, թե´ պաշտոնի բարձրացման ժամանակ. 

6. քաղաքացիական ծառայողների թվի, նրանց նպաստների ու ար-
տոնությունների  նվազեցում, և հիմք ընդունելով նրանց աշխատանքի 
արդյունքները (Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա, Նոր Զելանդիա, Նիդեռլանդ-
ներ և այլն): 

Չնայած զարգացած մի շարք երկրներում քաղաքացիական (հանրա-
յին) ծառայության բարեփոխումների հաջողությանը՝ անցումային երկր-
ներում խոշոր բարեփոխումներից և ոչ մեկը լիակատար հաջողություն 
չունեցավ (նույնիսկ առավել խոշոր զարգացում ապրող այնպիսի երկր-
ներում, ինչպիսիք են Բրազիլիան և Հարավային Կորեան): Ավելին, զար-
գացած իրավական համակարգ ունեցող որոշ երկրներում մի շարք բա-
րեփոխումներ դրական գնահատականի չարժանացան: Մասնավորա-
պես, փորձագետների մի մասը Մեծ Բրիտանիայում իրականացրած քա-
ղաքացիական ծառայության բարեփոխումների որոշ արդյունքներ բա-
ցասական են գնահատել, հատկապես, ըստ նրանց, բարեփոխումների 
հետևանքով տեղի ունեցավ պետական ծառայության համակարգի ամ-
բողջական քայքայում, այն հեղինակազրկվեց և կորցրեց իր գրավչությունը: 

Ընդհանուր առմամբ հանրային ծառայությունը տարեցտարի կատա-
րելագործվում է համաշխարհային պրակտիկայում, որի զարգացման 
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տեմպերը և արդյունքներն արտացոլվում են ներպետական օրենքնե-
րում: Հաշվի առնելով հանրային ծառայության կարևորությունը Հայաս-
տանի Հանրապետությունում և նրա հետագա կատարելագործումը մի-
ջազգային փորձի հիման վրա՝ անհրաժեշտ է համակողմանի ներկայաց-
նել սույն ոլորտում աշխարհում առաջատար տեղ զբաղեցնող մի շարք 
երկրների (ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա) հանրային 
ծառայության (քաղաքացիական ծառայության կամ պետական քաղա-
քացիական ծառայության) զարգացման գործընթացները: 

ԱՄՆ-ում քաղաքական գործիչները մտահոգված էին վարչական 
ապարատի զարգացման դանդաղ տեմպերով և պետական միջոցների 
ոչ նպատակային օգտագործմամբ: Դրանով էր պայմանավորված ան-
ցած դարի 70-ական թվականների վերջում տեղի ունեցած բարեփոխում-
ները, որոնք տարածվում էին նաև պետական ծառայողների վրա: Այս-
պես, «Պետական ծառայության մասին» ԱՄՆ օրենքը  վերջնականապես 
բարեփոխվեց 1978թ.՝ արժանանալով ԱՄՆ Կոնգրեսի հավանությանը: 
Համաձայն այդ ակտի՝ պետական ծառայության հանձնաժողովը վերա-
կազմավորվեց և նրա գործառույթները բաժանվեցին կառավարման բյու-
րոյի ու պետական համակարգի պահպանության մարմինների միջև: Հե-
տագայում ստեղծվեց պետական ծառայությունը կարգավորող խորհուր-
դը, որի ղեկավարը մինչ օրս նշանակվում է երկրի նախագահի կողմից  
4 տարի ժամկետով և իրականացնում է օրենքով վերապահված իրավա-
սությունները: Այդ խորհուրդը կազմված է 3 անդամից, որտեղ միևնույն 
կուսակցությունից կարող են լինել 2 ներկայացուցիչ, որպեսզի ապահով-
վի խորհրդի քաղաքական անկախությունը: Խորհուրդը հետևում է քա-
ղաքացիական ծառայության մրցույթների օրինականությանը և ինքնու-
րույն հետաքննություն է անցկացնում այդպիսի դեպքերի հայտնաբեր-
ման ժամանակ: 

Մեծ Բրիտանիայում մինչև XIX դարի երկրորդ կեսը գոյություն 
ուներ պետական ծառայության մասնագիտացված ինստիտուտ: Նախա-
րարություններում առկա պաշտոնները թագավորական արտոնագրերով 
գնվում և վաճառվում էին որպես մասնավոր սեփականություն: Պետա-
կան պաշտոնները տրվում էին հովանավորության կարգով, քննական 
համակարգը կամ մրցույթը բացակայում էր: Եվ միայն 1850-1870 թթ. ըն-
թացքում տեղի է ունեցան բարեփոխումներ, որի ընթացքում Մեծ Բրի-
տանիայում ձևավորվեց մշտական, մասնագիտական ծառայություն:  

Բարեփոխումները պատրաստել և իրականացրել են Անգլիայի ակա-
նավոր քաղաքական գործիչներ` Չարլզ Թրեվելյանը (խոշոր պաշտոնյա) 
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և Ս. Նորտկոտը (խորհրդարանի վերին պալատի անդամ): Թրեվելյանի 
և Նորտկոտի առաջարկված բարեփոխումների էությունը՝ 

1. արտոնագրային համակարգի վերացումն ու բաց մրցութային հա-
մակարգի ներմուծումն էր, 

2. բոլոր նախարարների աշխատակազմերը մեկ միասնական քա-
ղաքացիական ծառայության մեջ միավորելն էր, 

3. դասային աստիճանի բարձրացման, կենսաթոշակների նշանակ-
ման և վճարման կապակցությամբ նոր կանոններ սահմանելն էր: 

Նշված բարեփոխումների շնորհիվ Մեծ Բրիտանիայում դրվեցին 
ժամանակակից քաղաքացիական ծառայության հիմքերը: 1970-ական-
ներին ձևավորվեց քաղաքացիական ծառայության ժամանակակից ինս-
տիտուտը: Այդ ժամանակահատվածում քաղաքացիական ծառայության 
համակարգում խոշոր վարչական բարեփոխումներ իրականացնող խոր-
հուրդը լորդ Ֆուլտոնի ղեկավարությամբ ներկայացրեց «քաղաքացիա-
կան ծառայության» մասին հաշվետվություն, որը պարունակում էր 158 
առաջարկություն և այն ամբողջությամբ ընդունվեց Մեծ Բրիտանիայի 
կառավարության կողմից: 

Մեծ Բրիտանիայում պետական կառավարման ոլորտում առանձնա-
հատկություն է հանդիսանում այն, որ մինչ օրս բարձրաստիճան պաշտո-
նատար անձանց պարտականությունների մեջ մտնում է նաև նախարա-
րին քաղաքական խորհրդատվություն տալը:  Բացի այդ, երկրում գոր-
ծում է վարչական մարմինների ապակենտրոնացում, այսինքն՝ բոլոր 
կոմսությունները, քաղաքներն ընտրում են իրենց խորհուրդները, որոնք 
էլ ստեղծում էին մշտական վարչական կոմիտեներ, որոնցից յուրաքանչ-
յուրը պատասխանատու է իր ոլորտում իրականացրած գործունեության 
համար: Այդ խորհուրդները համապատասխան գործունեություն են ծա-
վալում ոստիկանության, կրթության, առողջապահության և այլ ոլորտնե-
րում: Կենտրոնական վարչությունն իրավունք ունի ցանկացած պահի մի-
ջամտելու տեղական գործերին և սեփական հայեցողությամբ  ուղղելու 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումները: Սակայն 
պրակտիկայում նմանատիպ դեպքեր տեղի են ունենում միայն հատուկ 
դեպքերում, քանի որ բրիտանացիները բարձր են գնահատում տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմինների գործունեությունը: 

Ֆրանսիայում, ավելի վաղ, քան Արևմտյան Եվրոպայի այլ երկրնե-
րում, ավարտվեց կենտրոնացման գործընթացը: Տեղի ունեցավ պետա-
կան ապարատի տարանջատումը քաղաքացիական հասարակությունից 
և ձևավորվեց լիակատար բյուրոկրատիա, որը հիմնված էր աշխատանքի 
գործառույթների հստակեցման ու պարտականությունների արդարացի 
բաշխման վրա: Նապոլեոնի կառավարման ժամանակաշրջանում պե-
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տական  ապարատի կենտրոնացումը և ազդեցուցությունն ուժեղացավ: 
Հատկապես կայսրության ժամանակաշրջանում ստեղծվեցին ֆրանսիա-
կան պետականության հիմանական ինստիտուտներն ու ձևավորվեցին 
ֆրանսիական բյուրոկրատիայի ավանդույթները: Կայսեր հրամանով 
ստեղծվեց հատուկ դպրոց, որը հանդիսանում էր քաղաքացիական ծա-
ռայողների մասնագիտական պատրաստման հիմնական կենտրոնը, որ-
տեղ քարոզվում էին հանրային և պետական շահերի պաշտպանության 
գաղափարները: 

XIX դարի սկզբներին պետական ծառայության համակարգում ներ-
մուծվեց քաղաքացիական ծառայողների համալրման մրցութային համա-
կարգը, որը նպաստում էր ֆրանսիական վարչարարության պրոֆեսիո-
նալիզմի աճին, ինչպես նաև նրա շարքերը նոր արժեքներ և գաղափար-
ներ ներմուծելուն: Ներկայումս, Ֆրանսիայի օրենսդրությամբ «պաշտոն-
յա» տերմինը օգտագործվում է բոլոր տեսակի պաշտոնյաների համար, 
որոնք աշխատում են քաղաքական ապարատում, սակայն  իրավական 
տեսանկյունից այն շատ ավելի նեղ իմաստ է արտահայտում: Ըստ էութ-
յան, այն վերաբերում է միայն քաղաքացիական ծառայողներին, որոնց 
վերաբերյալ գործում է «Քաղաքացիական ծառայողի ընդհանուր կար-
գավիճակի մասին» օրենքը, որն էլ կարգավորում է քաղաքացիական 
ծառայության համակարգի կառուցվածքն ու պաշտոնյաների կատարած 
աշխատանքի դիմաց վարձատրության հիմնախնդիրները:  

Ֆրանսիայում գերիշխում է այն հայեցակարգը, ըստ որի համընդհա-
նուր վերապատրաստման պետք է ենթարկվեն կառավարչական և տեխ-
նիկական գործառույթներ իրականացնող անձինք:  Համաձայն  պաշ-
տոնյայի առաջխաղացման ընդհանուր սկզբունքի` Ֆրասիայում պաշտո-
նի բարձրացման հետ միաժամանակ բարձրացվում է նաև դասային աս-
տիճանը, որի բարձրացումն իր մեջ ներառում է նաև աշխատավարձի 
բարձրացում` կախված աշխատանքային ստաժից և նրա վարկանիշից:  

Ֆրանսիայում գործում է քաղաքական պաշտոնյաների ինստիտուտը: 
Նշանակովի են համարվում հետևյալ քաղաքական պաշտոնները` նա-
խարարներ, վարչական խորհուրդների նախագահներ, գլխավոր կոմի-
սարներ, խորհուրդների գլխավոր քարտուղարներ: Գործող համակարգի 
համաձայն` այս մարմինները հեռանում են իրենց պաշտոններից կառա-
վարության հետ միասին: Այսպիսով, ֆրանսիական քաղաքացիական 
ծառայությունն իրենից ներկայացնում  է մի բազամաշերտ համակարգ, 
որտեղ յուրաքանչյուր շերտը կախված է վերինից և ճնշում է ներքևի շերտը: 
Այդ համակարգի մեջ առանձնահատուկ դեր է խաղում վերևի շերտը` 
քաղաքացիական ծառայության էլիտար դասը, որոնց մեջ մտնում են  
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վարչական և քաղաքական պաշտոնյաները: Ֆրանսիայում բարձրագույն 
դասն իրենից ներկայացնում է մի իսկական փակ խումբ, որի անդամնե-
րը հանդիսանում են միևնույն ուսումնական հաստատությունից դուրս 
եկած մարդիկ, որոնց մեծամասնությունը ծանոթ են միմյանց: Այս ամենը 
ֆրանսիական բարձրագույն դասին դարձնում է մի ընտանեկան կազմա-
կերպություն, որի ինտեգրումն իրականացվում է առանց յուրահատուկ 
ձևականությունների: 

Պետական համակարգի բարձրագույն կադրերի ստեղծման գործում 
կարևոր դեր է զբաղեցնում վարչական ազգային հաստատությունը, որ-
տեղ ընդունվում են բարձրագույն կրթություն ունեցող 26 տարին լրացած 
անձինք և մինչև 30 տարեկան քաղաքացիական ծառայողները, ովքեր 
ունեն 5 և ավելի տարիների աշխատանքային ստաժ: 

Ընդհանուր բարձր կարգավիճակի շնորհիվ ֆրանսիական պաշտոն-
յաներն օժտված են ավելի մեծ իրավունքներով և պարտականություննե-
րով, քան պետական ծառայողներն Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում և 
ԱՄՆ-ում: Օրինակ՝ արևմտագերմանական, ամերիկյան և անգլիական 
օրենքները նախատեսում են պետական պաշտոնյաների նվիրվածությունն 
իշխանությանը: Իսկ Ֆրանսիայում հակառակը, պաշտոնյաների անձնա-
կան գործում ոչ մի նշում չի կարող կատարվել նրա  քաղաքական, փիլի-
սոփայական և ազգային հայացքների մասին: 

Հարկ է նշել, որ Ֆրանսիան համարվում է առաջին երկիրը, որը 
հաստատել է վարչական արդարադատության համակարգը (1953-1963 թթ.): 
Ֆրանսիական վարչական արդարադատության ամենահատկանշական 
տարրը Պետական խորհուրդն է, որի նախագահը հանդիսանում է վար-
չապետը, իսկ տեղակալը` արդարադատության նախարարը: Իսկական 
նախագահությունը Պետական խորհրդում իրականացնում է փոխնա-
խագահը: Պետական խորհրդի վարչական իրավասությունը կայանում  է 
կառավարությանը եզրակացություն տալու մեջ: Վերջինս նաև կարող է 
վերանայել պաշտոնյաների գործերը, որպես «առաջին ատյանի դատա-
րան», և նրա որոշումները բեկանման ենթակա չեն:  

Ֆրանսիայում գոյություն ունի նաև միջնորդ ինստիտուտ, որը, այս-
պես ասած, լրացնում է վարչական-պետական ղեկավարմանը հետևող 
վերահսկողության համակարգին: Միջնորդը նշանակվում է 6 տարի ժամ-
կետով` հանրապետության նախագահի հրամանագրով և իրենից ներկա-
յացնում է հետաքննության մարմին, որը տեղեկացնում է իշխանությանը 
հետաքննության արդյունքում բացահայտված բացթողումների մասին: 

Գերմանիայում Առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո ի 
հայտ եկավ «հանրային ծառայություն» հասկացությունը: Գործառութա-
յին առումով «հանրային ծառայությունը»  դիտվում է որպես հանրային 
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խնդիրները ղեկավարող գործունեություն, իսկ կառուցվածքային առու-
մով դրա տակ հասկացվում է անձանց որոշակի շրջանակ, որոնց համար 
հանրային գործերի իրականացումը կրում է մասնագիտական բնույթ: 
«Հանրային ծառայություն» հասկացությունն ընդգրկում է անձանց երեք 
շրջանակ՝ պաշտոնյաներ, ծառայողներ և աշխատողներ: Այս բաժանման 
պատճառը հանդիսանում է նշանակման իրավական հիմքը: Պաշտոնյա-
ների համար դա հատուկ կարգով տրվող նշանակման ակտն է, ծառա-
յողների և աշխատողների համար՝ երկկողմանի կնքվող ծառայողական 
պայմանագիրը: Պաշտոնյաներն ընդգրկվում են հատուկ խմբում, որոնց 
հիմնական գործառույթը ղեկավարումն է, և ըստ այդմ նրանք օժտված 
են առանձնահատուկ իրավական և քաղաքական աստիճանով: Ընդհան-
րապես, գերմանական դոկտրինայի համաձայն, պաշտոնյան դիտվում է 
որպես պետության ծառա և նրա գաղափարների կրող: Իսկ Գերմանիա-
յի սահմանադրությունն իր հերթին սահմանում է հավասար իրավունք-
ներ քաղաքացիական պաշտոն զբաղեցնելու համար: Մասնավորապես, 
Գերմանիայի սահմանադրության 33-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն` 
«Յուրաքանչյուր գերմանացի կախված իր ընդունակություններից և մաս-
նագիտական որակներից հավասար իրավունքներ ունի ցանկացած քա-
ղաքացիական պաշտոն զբաղեցնելու»: 

Ի տարբերություն մի շարք եվրոպական երկրների՝ Գերմանիայում 
քաղաքացիական ծառայողի կարիերան համարվում է քաղաքական կա-
րիերայի փոխարինողը: Պաշտոնյաների գործունեությունը կարգավորող 
հիմնական նորմատիվ իրավական ակտը համարվում է 1971թ. «Պաշ-
տոնյաների մասին» դաշնային օրենքը, որի ուժով պաշտոնյաներ են հա-
մարվում պետական համակարգի պաշտոնյաները, դատավորները, 
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների դասախոսները, զին-
վորական ծառայողները, փոստային աշխատողները, երկաթգծի ճանա-
պարհային ծառայողները, պետական բանկերի աշխատողները: 

Պաշտոնյաների նյութական ապահովությունն իրականացվում է պե-
տական բյուջեի հաշվին, իսկ վերջինիս չափը կախված է աշխատանքա-
յին ստաժից, կոչումից, երեխաների թվից և այլն:  

Հատուկ խումբ են կազմում քաղաքական պաշտոնյաները: Նրանք 
կառավարության քաղաքական ծրագրին կամ առանձին պաշտոնյային 
ավելի մոտ աշխատակիցներն են, որոնք պաշտոնի են անցնում և 
ազատվում աշխատանքից կառավարության հետ միասին: Նրանց շար-
քին են դասվում դաշնային նախարարությունների, դաշնային կանցլերի, 
դաշնային նախագահի գլխավոր քարտուղարները, դաշնային նախարա-
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րությունների բաժինների ղեկավարները, խորհրդարանների վարչութ-
յունների ղեկավարները և այլն: 

Պաշտոնյաների մասին օրենքը նշում է հատուկ հատկանիշներ, որոնք 
թուլ են տալիս հավակնել համապատասխան պաշտոնին: Դրանք են՝ 

1. անձը պետք է լինի Գերմանիայի քաղաքացի, բացառությամբ 
օրենքով նախատեսված հատուկ դեպքերի, երբ հնարավոր է օտարերկ-
րացուն պաշտոնի նշանակել, սակայն դա չի հանգեցնում քաղաքա-
ցիության ձեռքբերման. 

2. պաշտոնի ձգտող անձը պետք է ներկայացնի քաղաքական ապա-
հովության երաշխիքներ, ցանկացած պահի հանդես գա սահմանադրա-
կան կարգի պաշտպանությամբ. 

3. ապագա պաշտոնյան պետք է տիրապետի համապատասխան 
պաշտոնի համար նախատեսված մասնագիտական գիտելիքներին: 

Ստորին աստիճանի պաշտոններին նշանակվում են անձինք, ովքեր 
հաջողությամբ ավարտել են ազգային դպրոցը և անցել ծառայողական 
պատրաստություն: Միջին աստիճանի պաշտոնին նշանակվում են ան-
ձինք, որոնք ավարտել են ազգային դպրոցը, անցել են ծառայողական 
պատրաստությունը մեկ տարվա ընթացքում և հատուկ քննություններ են 
հանձնել միջին աստիճանի պաշտոն զբաղեցնելու համար: Շատ ավելի 
խիստ պահանջներ են ներկայացված բարձրագույն պաշտոններ զբա-
ղեցնելու ցանկություն ունեցող անձանց համար: Առաջին դասի պաշտոն-
ներ զբաղեցնել թույլատրվում է այն անձանց, ովքեր հաջողությամբ ա-
վարտել են ազգային դպրոցը, 3 տարի ժամկետով հատուկ պատրաս-
տություն են անցել և  համապատասխան քննություններ են հանձնել: 
Իսկ բարձրագույն աստիճանի երկրորդ դասի պաշտոն զբաղեցնել թույ-
լատրում են այն անձանց, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն, հանձ-
նել են առաջին պետական քննությունը, երկու տարի ծառայողական 
պատրաստություն են անցել  և հանձնել են երկրորդ քննությունը:  Այս 
պահանջներին հավելյալ սահմանվում են նաև տարիքային սահմանա-
փակումներ տարբեր աստիճանի պաշտոններ զբաղեցնելու համար՝ 

ա) ստորին աստիճանի՝ 16-30 տարեկան. 
բ) միջին աստիճանի պաշտոններ 16-32 տարեկան, 
գ) բարձրագույն՝ 18-50 տարեկան: 
Պաշտոնի առաջախաղացման համակարգը խստորեն հսկվում է 

օրենքով: Այն հիմնված է երկու սկզբունքների վրա՝ որակավորման 
բարձրացման և աստիճանական առաջխաղացման: Համաձայն գերմա-
նական դոկտրինայի՝ պաշտոնյան դիտվում է որպես պետության ծառա 
և նրա գաղափարների կրող: Միևնույն ժամանակ, Գերմանիայի սահմա-
նադրության 33-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն` «Յուրաքանչյուր 
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գերմանացի կախված իր ընդունակություններից և մասնագիտական 
որակներից հավասար իրավունքներ ունի ցանկացած քաղաքացիական 
պաշտոն զբաղեցնելու»: 
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ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЫ В США,  
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ВО ФРАНЦИИ И В ГЕРМАНИИ 

В разных странах институт публичной службы представлен как 
институт гражданской службы или государственной гражданской служ-
бы. В целом институт публичной службы из года в год совершенст-
вуется в мировой практике, темпы и результаты развития которого от-
ражаются во внутригосударственных законах. Учитывая важность пуб-
личной службы в Республике Армения, и ее дальнейшее развитие, 
основанное на международном опыте, необходимо всестороннее 
изучение процессов развития публичной службы (гражданской службы 
или государственной гражданской службы) в ряде стран, занимающих 
лидирующие позиции в этой сфере (США, Великобритания, Германия, 
Франция). 

Ключевые слова: публичная служба, гражданская служба, долж-
ность, классовая степень, государственная система. 

 
ARMEN YEZEKYAN 
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PhD in Law, Lecturer 

THE BASIC SYSTEMS OF THE PUBLIC SERVICE IN  
THE USA, UK, FRANCE AND GERMANY 

In different countries, the Institute of Public Service is presented as 
an institute of civil service or public civil service. In general, the Institute of 
Public Service from year to year is improving in world`s practice, the pace 
of development and the results of which are reflected in domestic laws. 
Considering the importance of Public Service in the Republic of Armenia, 
and its further development, based on international experience, we need a 
comprehensive study of the processes of development of the Public 
Service (civil service or public civil service) in a number of countries, 
occupying a leading position in this field (USA, UK, Germany, France). 

Keywords: public service, civil service, position, class degree, the 
public system. 
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ГЕВОРГ ТУМАНОВ 

РАУ (юридический факультет), Соискатель  

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАГОРНО-

КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  
УСЛОВИЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА 

 
В международном праве и в практике международных отно-

шений проблема обеспечения безопасности народов от угрозы 
геноцида не является новой. Необходимость обеспечения 
безопасности народов от угрозы геноцида путем освобождения от 
власти государств, осуществляющих геноцид, была классическим 
образом подтверждена на примере геноцида армян. 

Совершенно не сложно предугадать поведение Азербайджана 
по отношению к армянам НКР в случае насильственного себе 
подчинения НКР, так как с большой вероятностью можно утверж-
дать, что в случае установления своего суверенитета над НКР, 
Азербайджан возобновит политику геноцида в отношении армян, 
которую он проводил не так давно, тем самым начнется вынуж-
денный массовый отток армянского населения из этого региона. 
Следовательно, в основу урегулирования настоящего конфликта 
должно быть положено решение, полностью исключающее воз-
можность повторения преступления геноцида. 

Мы считаем, что разрешением настоящего конфликта может 
стать Соглашение в отношении предоставления нейтралитета 
территории, фактически управляемой Силами Самообороны 
Нагорно-Карабахской Республики. 

Ключевые слова: Нагорно-Карабахская Республика, конфликт, 
временный нейтралитет, ОБСЕ, международное право, соглашение. 

В международном праве и в практике международных отношений 
проблема обеспечения безопасности народов от угрозы геноцида не 
является новой. Необходимость обеспечения безопасности народов 
от угрозы геноцида путем освобождения от власти государств, 
осуществляющих геноцид, была классическим образом подтверждена 
на примере геноцида армян в 1876-1923 гг. [1], на территориях, 
контролируемых властями Османской империи. Позже на примере 
евреев, ставших жертвой геноцида в фашистской Германии и на 
оккупированных ею территориях. Более того, в еврейском вопросе 
мировое сообщество пошло дальше, согласившись восстановить 
государство Израиль на земле Палестины спустя две тысячи лет 
после того, как римляне вынудили евреев покинуть Палестину, в целях 
избавления еврейского населения от угрозы рецидива геноцида, тем 
самым обеспечив безопасность еврейского населения. Возникает 
логический вопрос, почему армяне НКР не имеют права жить в 
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безопасности, также как и евреи Израиля, тем более в том регионе, 
где они всегда составляли подавляющее большинство и который 
никогда Азербайджану де-юре не принадлежал? Ответ очевиден, - 
конечно же имеют права. 

Совершенно не сложно предугадать поведение Азербайджана по 
отношению к армянам НКР в случае насильственного подчинения себе 
НКР, так как с большой вероятностью можно утверждать, что в случае 
установления своего суверенитета над НКР, Азербайджан возобновит 
политику геноцида в отношении армян, которую он проводил не так 
давно, тем самым начнется вынужденный массовый отток армянского 
населения из этого региона. Следовательно, в основу урегулирования 
настоящего конфликта должно быть положено решение, полностью 
исключающее возможность повторения преступления геноцида, так 
как многолетняя история отношений между азербайджанцами и 
армянами исключает право азербайджанцев управлять населенными 
армянами территориями. Обеспечение физического существования 
населения НКР представляется реальным только при раздельном 
существовании НКР с Азербайджаном, так как политическая связь 
между народом, в отношении которого был осуществлен геноцид и 
тем государством, который непосредственно осуществлял геноцид, 
должна строиться исключительно на основах добрососедства, 
регулируемая принципами и нормами международного права, а не на 
принципах насильственного себе подчинения. 

В целях урегулирования карабахского конфликта, проблема 
безопасности НКР должна всегда присутствовать в повестке дня у 
мирового сообщества, а эта безопасность может быть гарантирована 
лишь в рамках независимого существования НКР. 

Совершенно очевидно, что мирное урегулирование карабахского 
конфликта возможно только на основе международно-правового статуса, 
содержащего такой объем независимости, которого будет достаточно 
для обеспечения гарантий безопасности НКР. Соответственно, необ-
ходимы и адекватные международно-правовые гарантии необрати-
мости этого статуса. 

Исходя из всего вышеуказанного, вашему вниманию представ-
ляется проект Соглашения, который, по нашему мнению, не противо-
речит как позиции Азербайджана, так и НКР, что может стать альтер-
нативой мирного урегулирования карабахского конфликта. В свою оче-
редь, настоящее Соглашение является исполнением «Мадридских 
принципов» ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта от 10 
июля 2009 г, а именно: «предоставление промежуточного статуса для 
Нагорного Карабаха, обеспечивающего гарантии безопасности и само-
управления», а также предоставление «международных гарантий 
безопасности и проведение миротворческой операции» [2]. 

Проект Соглашения в отношении предоставления нейтралитета 
территории, фактически управляемой Силами Самообороны Нагорно-
Карабахской Республики. 
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Азербайджанская Республика, Республика Армения, Российская 
Федерация, Соединенные Штаты Америки, Французская Республика 
(далее Стороны), с согласия непризнанной Нагорно-Карабахской Рес-
публики, в присутствии Генерального секретаря Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, будучи убеждены в том, что 
всеобъемлющее мирное урегулирование споров в отношении терри-
тории, фактически управляемой Силами Самообороны Нагорно-
Карабахской Республики, является неотъемлемой частью долгосроч-
ной цели поддержания мира и безопасности на Южном Кавказе, 
ссылаясь на принципы мирного урегулирования международного 
спора в рамках международного права, подтверждая приверженность 
к соблюдению Соглашения о полном прекращении огня и военных 
действий от 1994 года, подписанная между Министром обороны 
Азербайджана, Министром обороны Армении и Командующим армией 
Нагорного Карабаха, во исполнение «Мадридских принципов» по 
урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта от 10 июля 2009 
года, считая, что полное соблюдение принципа неприменения силы 
или угрозы силой имеет важнейшее значение для поддержания меж-
дународного мира и безопасности, подтверждая принцип терри-
ториальной целостности государств и принцип равноправия и само-
определения народов, стремясь поощрять уважение и соблюдение 
прав человека и основных свобод в соответствии с Уставом Организа-
ции Объединенных Наций и другими соответствующими международ-
ными документами, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Настоящим, территории, фактически управляемые Силами Само-

обороны Нагорно-Карабахской Республики (далее Территории) про-
возглашаются временно нейтральными до полного мирного 
урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. 

С этой целью Силы Самообороны Нагорно-Карабахской Респуб-
лики обязуются: 

- воздерживаться от любых действий, которые могут нанести 
ущерб суверенитету, независимости и территориальной целостности и 
неприкосновенности других государств; 

- воздерживаться от вступления в любые военные союзы или 
заключения военных соглашений с другими государствами и/или меж-
дународными организациями, которые были бы несовместимы с ее 
нейтралитетом, без ущерба для осуществления права на самооборону 
и поддержания законности и правопорядка; 

- воздерживаться от прямого или косвенного вмешательства в 
какой бы то ни было форме во внутренние дела других государств; 

- воздерживаться от применения силы или угрозы силой против 
территориальной целостности или политической независимости любого 
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государства или каких-либо действий, несовместимых с целями и 
принципами ООН и ОБСЕ; 

- разрешать все споры с другими государствами мирными 
средствами; 

- воздерживаться от использования своей Территории или терри-
торий других государств для нанесения ущерба суверенитету, незави-
симости, территориальной целостности других государств; 

- воздерживаться от того, чтобы разрешать ввод или размещение 
в какой бы то ни было форме на Территорию иностранных сил, вклю-
чая военный персонал, и не допускать создания или сохранения на 
Территории иностранных военных баз, опорных пунктов или объектов, 
за исключением тех случаев, когда это делается с разрешения упол-
номоченной международной и/или региональной организации для 
осуществления всеобъемлющего поддержания мира и стабильности 
на Территории и в регионе в целом. 

Статья 2 
Стороны настоящего Соглашения обязуются признавать, уважать и 

гарантировать во всех отношениях временный нейтралитет Территории. 
С этой целью Стороны обязуются: 
- воздерживаться от вступления в любые военные союзы или 

заключения военных соглашений с Силами Самообороны Нагорно-
Карабахской Республики, которые были бы несовместимыми со стату-
сом нейтралитета Территории, без ущерба для права Сил Самообо-
роны Нагорно-Карабахской Республики иметь необходимую военную 
технику, оружие и боеприпасы и получать помощь с тем, чтобы иметь 
возможность осуществлять свое неотъемлемое право на самооборону 
и поддерживать законность и правопорядок на Территории; 

- воздерживаться от силы или угрозы силой или ее применения 
против Территории, или от действий каким-либо иным образом, несов-
местимыми с целями и принципами ООН и ОБСЕ; 

- разрешать все споры с Силами Самообороны Нагорно-Кара-
бахской Республики исключительно мирными средствами; 

- воздерживаться от использования своих территорий или терри-
торий других государств для нанесения ущерба нейтралитету 
Территоии; 

- воздерживаться от использования Территории, для нанесения 
ущерба суверенитету, независимости и территориальной целостности 
и неприкосновенности других государств; 

- воздерживаться от ввода или размещения в какой бы то ни было 
форме на Территории, иностранных сил, включая военный персонал и 
от создания или сохранения на Территории военных баз, опорных 
пунктов или объектов, за исключением тех случаев, когда это де-
лается с разрешения уполномоченной международной и/или регио-
нальной организации для осуществления всеобъемлющего поддер-
жания мира и стабильности на Территории и в регионе в целом. 
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Статья 3 
Стороны настоящего Соглашения призывают все другие госу-

дарства признать и уважать во всех отношениях нейтралитет Терри-
тории и воздерживаться от любых действий, несовместимых с прин-
ципами или другими положениями настоящего Соглашения. 

Статья 4 
В целях обеспечения всеобъемлющего исполнения и обеспечения 

гарантий выполнения настоящего Соглашения, Стороны после подпи-
сания, а если необходимо, то после проведения внутригосударст-
венных процедур для вступления Соглашения в силу, обращаются в 
уполномоченную международную организацию и/или региональную 
организацию за разрешением ввода миротворческих сил, с дисло-
кацией на линии соприкосновении границ Территории, с границами 
Азербайджанской Республики. 

Мандат, количество необходимой вооруженной силы (персонала), 
а также иные необходимые средства для обеспечения всеобъемлю-
щего исполнения и обеспечения гарантий выполнения Соглашения оп-
ределяются Решением уполномоченной международной и/или регио-
нальной организации, в которою Стороны обратились для разрешения 
ввода миротворческих сил, с дислокацией на линии соприкосновении 
границ Территории, с границами Азербайджанской Республики. 

Статья 5 
В случае нарушения или угрозы нарушения нейтралитета Терри-

тории или любых других содержащихся в Соглашении обязательств, 
Стороны настоящего Соглашения обязуются незамедлительно про-
вести консультации и переговоры, с тем чтобы предпринять все над-
лежащие шаги для обеспечения соблюдения взятых на себя обяза-
тельств и разрешить вопросы о любых таких нарушениях мирными 
средствами. 

Такие шаги могут включать, среди прочего, передачу дела на 
рассмотрение в уполномоченый орган международной и/или регио-
нальной организации и/или использование средства мирного разре-
шения споров, предусмотренные международным правом. 

Статья 6 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания, а 

в случае необходимости, с момента проведения внутригосударствен-
ных процедур для вступления Соглашения в силу. 

Статья 7 
Настоящее Соглашение открыто для присоединения всех госу-

дарств, разделяющих принципы Соглашения. Документы о присое-
динении сдаются на хранение Правительствам Российской Феде-
рации, Соединенным Штатам Америки и Французской Республики. Для 
каждого государства, присоединяющегося к настоящему Соглашению, 
оно вступает в силу с даты сдачи ему на хранение документа о 
присоединении. 
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Статья 8 
Настоящее Соглашение составлено на азербайджанском, армянском, 

английском, русском и французском языках, является равно аутентич-
ным, сдается на хранение Правительствам Российской Федерации, 
Соединенным Штатам Америки и Французской Республике, которые 
направляют заверенные копии в уполномоченную международную 
и/или региональную организацию. 

Совершено в г. Женеве, . . . . . 2012. 
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ԳԵՎՈՐԳ ՏՈՒՄԱՆՈՎ 

ՀՌՀ (իրավաբանական ֆակուլտետ), հայցորդ 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ 

ԼՈՒԾՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՅՄԱՆ 
 

Միջազգային իրավունքում և միջազգային հարաբերությունների 
պրակտիկայում ցեղասպանության սպառնալիքից ազգերի անվտանգու-
թյան ապահովումը նոր երևույթ չէ: Ցեղասպանության սպառնալիքի 
ներքո գտնվող ազգերի անվտագնության ապահովումը ցեղասպանութ-
յունն իրականացնող պետության իշխանությունից ազատելու եղանակը 
դասական օրինակով ապացուցված է հայերի հանդեպ իրականացված 
ցեղասպանության դեպքում: 

Դժվար չէ կանխատեսել Ադրբեջանի վարքագիծն արցախահայերի 
հանդեպ ԼՂՀ բռնի ենթարկեցման դեպքում, քանի որ ամենայն հավա-
նականությամբ կարելի է պնդել, որ ԼՂՀ հանդեպ սեփական սուվերե-
նության հաստատման դեպքում, Ադրբեջանը կվերսկսի դեռևս ոչ վաղ 
անցյալում իրագործած ցեղասպանության քաղաքականությունը, այս 
կերպ հրահելով հայ բնակչության հարկադրված զանգվածային արտա-
հոսքը տարածաշրջանից: Հետևաբար գոյություն ունեցող հակամար-
տության կարգավորման հիմքում պետք է լինի ցեղասպանության հան-
ցանքի կրկնության հնարավորությունն ամբողջությամբ բացառող որո-
շում: 

Մենք կարծում ենք, որ գոյություն ունեցող համակարտության լուծում 
կարող է լինել ԼՂՀ պաշտպանական ուժերի կողմից փաստացիորեն ղե-
կավարվող տարածքներին չեզոքություն դրամադրելու վերաբերյալ պայ-
մանագիրը: 

Հիմնաբառեր. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, հակա-
մարտություն, ժամանակավոր չեզոքություն, ԵԱՀԿ, միջազգային իրա-
վունք, պայմանագիր: 
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GUARANTEEING SECURITY OF THE NAGORNO-KARABAKH 

REPUBLIC AS A COMPULSORY CONDITION  
TO RESOLVE THE CONFLICT 

 
Both in international law and in the practice of international relations 

the problem of ensuring the security of nations from the threat of genocide 
is not new. The need to ensure the security of nations from the threat of 
genocide by liberation from the power committing genocide was classically 
confirmed by the example of the Armenian Genocide. 

It is not difficult to predict the behavior of Azerbaijan against the 
Armenians of NKR in case of a forceful subjugation of NKR, since it can be 
claimed with high probability that in case of establishment of its sovereignty 
over NKR, Azerbaijan will resume a policy of genocide against the 
Armenians, which he exercised not so long ago, thus entailing a mass 
exodus of Armenians from the region. Consequently, a decision that 
excludes the possibility of recurrence of the crime of genocide should lie in 
the heart of the conflict settlement. 

We believe that the solution to this conflict can be an Agreement in 
regard to providing neutrality to the territory, de facto controlled by the Self-
Defense Forces of the Nagorno-Karabakh Republic. 

Keywords: Republic of Nagorno-Karabakh, conflict, temporary neutrality, 
OSCE, international law, agreement. 

 
Ներկայացվել է խմբագրություն 07.09.2012 թ.  
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ՄԱՐԻՆԵ ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման  

ակադեմիայի հայցորդ 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ`  
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Պետությունն ապահովում է մարդու և քաղաքացու հիմնական 
իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը` միջազգային 
իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին համապատասխան: Մարդու 
իրավունքների պաշտպանության երաշխիք է համարվում պետության 
կողմից նմանատիպ իրավունքների և ազատությունների հստակ սահ-
մանումն ու ամրագրումն օրենքներում և ենթաօրենսդրական ակտե-
րում, ինչպես նաև դրանց հետագա իրագործման ու պաշտպանության 
ապահովումը: Դրան զուգահեռ, մարդու իրավունքների պաշտպա-
նության կարևոր գործոն է համարվում Մարդու իրավունքների Եվրո-
պական դատարանի ստեղծման փաստը և Հայաստանի Հանրապե-
տության կողմից Եվրոպական դատարանի իրավասության ճանաչու-
մը, որն իրականացվել է 2002թ. ապրիլի 26-ին` վավերացնելով Մար-
դու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության 
մասին Եվրոպական կոնվենցիան: 

Հիմնաբառեր. մարդու իրավունքներ, ազատություններ, իրա-
վունքների պաշտպանության երաշխիք, կոնվենցիա, Եվրոպական 
դատարան, դատական պաշտպանություն: 

 
ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի համաձայն` «Մարդը, նրա 

արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները և ազատությունները 
բարձրագույն արժեքներ են: Պետությունն ապահովում է մարդու և քա-
ղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների պաշտպանու-
թյունը` միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին համապա-
տասխան: Պետությունը սահմանափակված է մարդու և քաղաքացու 
հիմնական իրավունքներով և ազատություններով` որպես անմիջականո-
րեն գործող իրավունք»: 

Այսպիսով, երկրի բարձրագույն իրավական ուժ ունեցող հիմնական 
օրենքում ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության սահմանա-
դրական կարգի կարևորագույն սյուներից մեկը: Սահմանադրությունը 
բարձրագույն արժեք է դիտում մարդուն, նրա իրավունքներն ու ազատու-
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թյունները: Ոչ մի այլ հասկացություն կամ ինստիտուտ Սահմանադրու-
թյունը, որպես այդպիսին, չի ճանաչում:  

Մարդու իրավունքներն ու ազատությունները Սահմանադրությամբ 
հռչակելով բարձրագույն արժեք` Հայաստանի Հանրապետությունը տուրք 
տվեց ժողովրդավարական հանրության կողմից միջազգային այնպիսի 
ակտերում ամրագրված պահանջներին, ինչպիսիք են` 1948թ. Մարդու ի-
րավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, 1966թ. Քաղաքացիական և 
քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային պակտը և տնտեսա-
կան, սոցիալական և մշակութային իրվունքների մասին Միջազգային 
պակտը: Զգալի նշանակություն ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության 
կողմից 2002թ. ապրիլի 26-ին վավերացված «Մարդու իրավունքների և 
հիմնարար ազատությունների մասին Եվրոպական կոնվենցիան»: 

Վերը նշված միջազգային փաստաթղթերը և ՀՀ Սահմանադրության 
3-րդ հոդվածը ելնում են նրանից, որ մարդու իրավունքներն ու ազատութ-
յուններն առաջանում և գոյատևում են ոչ թե պետության հայեցողությամբ, 
այլ ինքնաբերաբար` որպես բնության օրինաչափություն, իսկ իրավունք-
ների և ազատությունների հիմքը մարդկային արժանապատվությունն է: 
Մարդու իրավունքների մասին Համընդհանուր հռչակագրի և իրավունք-
ների մասին պակտերի ներածականներում մարդկությանը բնորոշ արժա-
նապատվության, հավասար և անբաժանելի իրավունքների  ճանաչումն է 
հանդիսանում ազատության, արդարության և համընդհանուր խաղաղութ-
յան գրավականը: Եվ, հետևաբար, Հայաստանի Հանրապետության կող-
մից այս դրույթների սահմանադրորեն ամրագրումը հանգեցնում է նրան, 
որ անհատը պետության և իշխանության հետ իր փոխհարաբերություննե-
րում դիտվում է իր սահմանադրական իրավունքներն ազատորեն իրա-
գործող պետության հետ իրավահավասար սուբյեկտ, այլ ոչ թե պետական 
կամայական գործունեության օբյեկտ: Պետությունը ոչ միայն չի ներխու-
ժում իրավունքների և ազատությունների ոլորտ` դրանք սահմանափակե-
լու միտումով, այլև նրա վրա է անմիջականորեն դրված այդ իրավունքնե-
րի իրագործման համար բարենպաստ պայմանների և միջավայրի ապա-
հովման պարտականությունը: Բացի այդ, պետությունը պարտավոր է 
ստեղծել մարդու իրավունքների պաշտպանության մասնագիտացված կա-
ռույցներ, այդպիսիք են դատարանները, դատախազությունը, հասարա-
կական կարգը պահպանող պարեկային ծառայությունը: Այս ոլորտում, որ-
պես ձեռքբերում կարելի է նշել Մարդու իրավունքների պաշտպանի` 
օմբուդսմենի, ինստիտուտի ստեղծումը Հայաստանի Հանրապետությու-
նում: Համաձայն Սահմանադրության 18-րդ հոդվածի`  
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«Յուրաքանչյուր ոք ունի իրավունքների և ազատությունների դատա-
կան, ինչպես նաև պետական այլ մարմինների առջև իրավական պաշտ-
պանության արդյունավետ միջոցների իրավունք: 

Յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքները և ազատությունները օրեն-
քով չարգելված բոլոր միջոցներով պաշտպանելու իրավունք: Դրա շրջա-
նակներում յուրաքանչյուր ոք իր իրավունքների ու ազատությունների 
պաշտպանության համար օրենքով սահմանված հիմքերով և կարգով իրա-
վունք ունի ստանալ մարդու իրավուքների պաշտպանի աջակցությունը: 
Բացի այդ յուրաքանչյուր ոք, Հայաստանի Հանրապետության միջազգա-
յին պայմանագրերին համապատասխան, իրավունք ունի իր իրավունք-
ների ու ազատությունների պաշտպանության խնդրով դիմելու մարդու 
իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության միջազգային 
մարմիններին»:  

Մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխիք է համարվում 
պետության կողմից նմանատիպ իրավունքների և ազատությունների 
հստակ սահմանումն ու ամրագրումն օրենքներում, ինչպես նաև դրանց 
հետագա իրագործման ու պաշտպանության ապահովումը: Ինչպես ար-
դեն ասվեց, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունն ամ-
րագրել է մարդու իրավունքների և ազատությունների բարձրագույն ար-
ժեք լինելը: Իսկ եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Սահմանադ-
րությունը հանդիսանում է բարձրագույն իրավաբանական ուժի կրող, և 
բոլոր այլ օրենքները պետք է համապատասխանեն Սահամանդրությանը, 
ապա կարող ենք ենթադրել որ մեր պետությունում որպես գերակա շահ 
դիտվում են մարդը և նրա անօտարելի իրավունքները: Այդ իրավունքների 
միջազգային պաշտպանության երաշխիքներից է նաև այն, որ Սահմա-
նադրության 6-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ միջազգային պայմանագ-
րերը Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգի բաղկա-
ցուցիչ մասն են, և եթե վավերացված միջազգային պայմանագրերում 
սահմանվում են այլ նորմեր, քան նախատեսված են օրենքներով, ապա 
կիրառվում են այդ նորմերը: Իսկ ահա Սահմանադրությանը հակասող մի-
ջազգային պայմանագրերը չեն կարող վավերացվել, հետևաբար և չեն 
հանդիսանա իրավական համակարգի բաղկացուցիչ: 

Պետությունը պարտավոր է պաշտպանել մարդու և քաղաքացու 
իրավունքներն ու ազատությունները: Յուրաքանչյուր ոք իրավասու է 
պաշտպանել իր իրավունքները ցանկացած օրենքով չարգելված ձևերով 
և միջոցներով: Իրավունքների պաշտպանության թերևս ամենատարած-
ված, քաղաքակիրթ, լեգիտիմ և արդյունավետ միջոցը դատական 
պաշտպանությունն է: Բոլոր պետական և տեղական ինքնակառավար-
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ման մարմինների, հասարակական կամակերպությունների և պաշտոնա-
տար անձանց ցանկացած որոշում կամ գործողություն (անգործություն) 
կարող է բողոքարկվել դատական կարգով: 

Ներպետական դատական համակարգի և իշխանության մարմիննե-
րի կայացրած որոշումներից դժգոհ մնալու դեպքում է, որ առավել կար-
ևորվում է վերազգային արդարադատության մարմին ունենալու հանգա-
մանքը: Սեփական պետության գործողությունները (անգործությունը) վի-
ճարկելու հնարավորություն է ընձեռում Մարդու իրավունքների Եվրոպա-
կան դատարանը, որը հիմնվել է 1950թ. նոյեմբերի 4-ին «Մարդու իրա-
վունքների և ազատությունների պաշտպանության մասին» Կոնվենցիայով: 

Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչել է Եվրոպական դատա-
րանի իրավասությունը` 2002թ. ապրիլի 26-ին վավերացնելով «Մարդու 
իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մա-
սին Եվրոպական կոնվենցիան» և «ընդդատյա» դառնալով նշված կա-
ռույցին: Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը գործում է իր 
Կանոնակարգով, որում սահմանված են դատարանի կազմավորման և 
գործունեության, ինչպես նաև դատական գործընթացի բոլոր չափորո-
շիչները: Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը միակ վերազ-
գային դատական մարմինն է, որն իրավասու է քննել պետությունների 
կողմից մարդու իրավունքների խախտման մասին վեճեր: 

Ցանկացած անձ, ում իրավունքներն ու ազատությունները խախտվել 
են, իրավունք ունի դիմել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատա-
րան, սակայն ստրասբուրգյան դատարան դիմելու համար անհրաժեշտ է 
իմանալ այն հիմանական կանոնները, նախապայմանները, որոնք անհ-
րաժեշտ է պահպանել, որպեսզի գործն ընդունվի վարույթ:  

Առաջին հերթին անհրաժեշտ է իմանալ, որ Եվրոպական դատարանը 
քննում է միայն այն իրավունքների խախտման մասին գործերը, որոնք երաշ-
խավորված են Կոնվենցիայով և Արձանագրություններով: 

Երկրորդ` Եվրոպական դատարանը քննում է միայն այն բողոքները, 
որոնք ուղղված են այն պետության պետական մարմինների և պաշտո-
նատար անձանց գործողությունների  (անգործության) դեմ, որը ստո-
րագրել և վավերացրել է Կոնվենցիան: Դատարանը չի կարող քննել ան-
հատներին կամ ոչ պետական (առևտրային) կազմակերպություններին 
ուղղված պահանջները: 

Երրորդ` Եվրոպական դատարան կարելի է դիմել միայն այն բանից 
հետո, երբ ներպետական արդարադատության և իրավունքների պաշտ-
պանության բոլոր միջոցները սպառվել են: 

Չորրորդ` բողոքարկել կարելի է միայն այն գործողությունները (ան-
գործությունը), որոնք առաջացել են Կոնվենցիայի վավերացումից հետո: 
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Այս կամ այն գործը վարույթ ընդունելու մասին դատարանի որոշում-
ները վերջնական են և բողոքարկման ենթակա չեն: 

Եվրոպական դատարանի իրավազորության և անդամ պետության 
ազգային իրավունքի փոխհարաբերության լուսաբանման համար կարևոր 
հանգամանք է այն, որ այդ Դատարանի վճիռն ունի պարտադիր բնույթ, 
իսկ կատարման պատասխանատվությունը կրում է անդամ պետությու-
նը` որպես իրավաքաղաքական օրգանիզմ իր ամբողջության մեջ, այ-
սինքն` պետությունն է համարվում Կոնվենցիայի խախտող, այլ ոչ թե որ-
ևէ պետական մարմին կամ պաշտոնատար անձ: 

Տեսական և գործնական կարևորություն ունի նաև այն հարցի ուսում-
նասիրությունը, թե դատարանի վճիռներն ինչպիսի նշանակություն և ինչ 
իրավաբանական հետևանքեր են առաջացնում իրավախախտ պետութ-
յան համար: Այս առումով որոշակի նշանակություն ունի այն ճշմարտութ-
յունը, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան անդամ պե-
տությունների միջև ստեղծում է փոխադարձ նախաձեռնությունների և 
օբյեկտիվ պարտավորությունների համակցություն, մինչդեռ «Եվրոպա-
կան դատարանի իրավազորության և ազգային իրավունքի փոխհարա-
բերությունը» ձևակերպումը ենթադրում է ոչ թե փոխադարձ ազդեցութ-
յան և փոխներգործության առկայություն, այլ միակողմանի հարաբերութ-
յուն, այսինքն` եթե պետությունների կոնվենցիոն իրավուքները և պար-
տականություններն ունեն փոխադարձ բնույթ, ապա Եվրոպական դա-
տարանի իրավազորության առանձնահատկությամբ պայմանավորված` 
այդ դատական մարմնի հետ հնարավոր հարաբերություններում պե-
տություններն ունեն միայն պարտականություններ: Սա հետևանք է այն 
բանի, որ Եվրոպական դատարանը ոչ թե քաղաքական, այլ իրեն 
հանձնված վեճերը միայն իրավունքի հիման վրա լուծող մարմին է: 

Հաջորդ առանձնահատկությունն այն է, որ ի տարբերություն մյուս 
միջազգային պայմանագրերի, մարդու իրավունքների և հիմնարար 
ազատությունների մասին կոնվենցիայի նպատակն անհատներին իրենց 
իսկ ազգային իշխանությունների այնպիսի հնարավոր գործողություննե-
րից պաշտպանելն է, որոնք կարող են նրանց իրավունքների և ազա-
տությունների խախտման պատճառ հանդիսանալ: 

2002 թ. ապրիլի 26-ին վավերացնելով Կոնվենցիան` Հայաստանի 
Հանրապետությունը ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի ուժով ամ-
րագրեց Կոնվենցիայի դրույթների գերակայությունը և դրանց ուղղակի 
կիրառությունն ազգային օրենսդրության մեջ ու իրավակիրառ պրակտի-
կայում, իսկ 2007թ. ընդունված Դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդվածով 
վերահաստատվեց Եվրոպական դատարանի որոշումների պարտադիր 
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բնույթն ազգային դատարանների համար: Հետագա զարգացումներն 
իրավակիրառ պրակտիկայում ցույց տվեցին, որ ՀՀ դատարանները 
հետևողականորեն ընդունում են Եվրոպական դատարանի որոշումների 
պարտադիր բնույթը: Մասնավորապես, 2005 թ. ի վեր ՀՀ վճռաբեկ դա-
տարանն իր բազմաթիվ որոշումներում վկայակոչել է Եվրոպական դա-
տարանի նախադեպերը` դրանց տալով գերակայություն և ապահովելով 
դրանց ուղղակի կիրառությունը տվյալ գործով: Այսպիսով, Հայաստանի 
Հանրապետությունը թե´ օրենսդրությամբ և թե´ պրակտիկայում ընդու-
նում է Եվրոպական դատարանի որոշումների պարտադիր բնույթը:  

Եվրոպական դատարանը, իր երկարամյա գործունեության ընթաց-
քում չի արձանագրել անդամ պետությունների կողմից իր որոշումների 
չկատարման որևէ դեպք: Հակառակ դեպքում, համաձայն Դատարանի 
կանոնակարգի, անդամ պետության անդամակցությունը կարող է կա-
սեցվել, իսկ վերջիվերջո` նաև պետությունը, Նախարարների կոմիտեի 
որոշմամբ, կարող է զրկվել Եվրոպական միության անդամությունից: 

Կոնվենցիայի 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` «դատարանի 
վերջնական վճիռն ուղարկվում է Նախարարաների կոմիտե, որը վե-
րահսկողություն է իրականացնում դրա կատարման նկատմամբ»: Ան-
դամ պետությունը պարտավոր է Նախարարաների կոմիտեին պարբե-
րաբար տեղեկացնել վճռի կատարման համար իր կողմից ձեռնարկված 
միջոցների մասին: Սակայն սա չի նշանակում, որ Նախարարների կոմի-
տեն վճռի կատարման հարցում ունի վերահսկողության անսահմանա-
փակ լիազորություն: Նախարարների կոմիտեի վերահսկողությունը 
«քայլում է ձեռք ձեռքի տված» մասնակից պետության հետ, որտեղ մաս-
նակից պետությունն ունի որոշակի հայեցողություն վճռի կատարման 
նպատակով միջոցների ընտրության հարցում: Դեռ ավելին, միջոցների 
ընտրության հարցում պետությունն ունի առաջնահերթություն, որն 
հստակորեն արտահայտվում է նաև Նախարարների կոմիտեի ընթացա-
կարգերում, բազմաթիվ կանոնակարգերում և փաստաթղթերում. նախ` 
պատասխանող պետությունն է որոշում, թե ինչպիսի միջոցներ են անհ-
րաժեշտ կիրառել տվյալ գործով վճռի կատարման համար, իսկ Նախա-
րարների կոմիտեն, վերահսկելով դրանց կատարումը, կարող է արտա-
հայտել իր համաձայնությունը կամ անհամաձայնությունը միջոցի ընտ-
րության հարցում: 

Այդուհանդերձ, չնայած նշվածին, Եվրոպական դատարանը միևնույն 
ժամանակ գտնում է, որ որոշ առանձնահատուկ հանգամանքների դեպ-
քում կարող է պատասխանող պետության համար վճռում նշել, թե ինչ 
որոշակի միջոց կամ միջոցներ կարելի է կիրառել, որպեսզի տվյալ գոր-
ծով վերջ տրվի Կոնվենցիայի խախտում առաջացնող իրավիճակին` պայ-
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մանով, որ նման միջոցը համահունչ է Եվրոպական դատարանի վճռում 
արված եզրահանգումների հետ: 

Կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածը պահանջում է պետություններից յուրա-
քանչյուրի համար ապահովել ներպետական իրավական պաշտպանութ-
յան արդյունավետ կառուցակարգեր: Իսկ Կոնվենցիայով նախատեսված 
հանձնարարականը, իր հերթին, անդամ պետություններից յուրաքանչ-
յուրից, ով ունի Կոնվենցիայի խախտման առումով հիմնավոր վեճ, պա-
հանջում է իրենց ներպետական իրավական դաշտում ապահովել իրա-
վական պաշտպանության արդյունավետ համակարգ: Հանձնարարակա-
նը չի շեշտում, որ այդպիսի պաշտպանությունը լինի միայն դատական. 
կարևոր է, որ այն լինի արդյունավետ: Հանձնարարականը հետապնդում 
է ոչ միայն այն նպատակը, որ նման միջոցների կիրառումով վերա-
կանգնվի տվյալ անձի խախտված իրավունքը, այլև որ պետության ներ-
սում լուծվեն այնպիսի համակարգային խնդիրներ, որոնց առկայության 
պատճառով չի դադարում նմանատիպ գանգատների հոսք Եվրոպական 
դատարան: Այսինքն` համակարգային խնդիրների լուծումով` Նախա-
րարների կոմիտեն ցանկանում է լուծել Եվրոպական դատարանի հրա-
տապ խնդիրը` գերծանրաբեռնվածությունը: Այդ նպատակով առաջին 
հերթին անհրաժեշտ է լուծել կրկնվող գործերի խնդիրը, քանի որ դրանք 
կազմում են ՄԻԵԴ մուտք եղած գործերի 90 տոկոսը: Իսկ կրկնվող գոր-
ծերի քանակը կարելի է կրճատել, եթե պետության ներսում վերացվեն 
այն համակարգային խնդիրները, որոնք հարուցում են նման գործերի 
շարունակական հոսքը Եվրոպական դատարան: Այս նպատակով Եվրո-
պական դատարանն սկսել է ավելի հաճախ ընդունել, այսպես կոչված, 
«պիլոտային որոշումներ», երբ տվյալ պետության դեմ ներկայացված 
նույնանման գանգատների խմբաքանակից Եվրոպական դատարանն 
ընտրում է մեկը և կայացնում այնպիսի որոշում, որում անդրադառնում է 
նաև պետության ներսում` օրենսդրության մեջ կամ պրակտիկայում առ-
կա համակարգային խնդիրներին: Դրանով Եվրոպական դատարանն ա-
ռաջարկում է լուծում  և՛ տվյալ գործով, և՛ ներկայացված նմանատիպ 
գործերով, և՛ այն գանգատներով, որոնք թեև դեռ չեն ներկայացվել, սա-
կայն ամենայն հավանականությամբ կներկայացվեն: 

Առավել կարևորություն ունի այնպիսի անհատական միջոցի կիրա-
ռումը, որը կնպաստի խախտված իրավունքի վերականգնմանը 
restitution in integrum (վերականգնել նախկին իրավիճակը) սկզբունքի 
հիման վրա, որի բնորոշումը տրվել է Նախարարների կոմիտեի կողմից, 
համաձայն որի, ի լրումն նշանակված արդարացի փոխհատուցման 
և/կամ ընդհանուր բնույթի միջոցառումների, անհրաժեշտ է կիրառել այն-



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 4 /2012  
 

  

144 

պիսի միջոցներ, որպեսզի տուժող կողմը հնարավորինս վերադարձվի 
նույն իրավիճակին, որը գոյություն ուներ մինչ Կոնվենցիայի խախտումը: 

Խախտված իրավունքը վերականգնելու անհատական միջոցի հար-
ցում կենտրոնական տեղ է գրավում վարույթի վերաբացման կամ գործի 
վերաքննության հնարավորության ապահովումն ազգային դատարանի 
կողմից: Վերաբացման կամ վերաքննության հնարավորությունը պետք է 
տրամադրվի ցանկացած դեպքում, երբ ազգային իրավական համա-
կարգն ունի նման հնարավորություն և լծակներ, այլապես restitution in 
integrum սկզբունքը կսահմանափակվի անթույլատրելիության աստի-
ճանի, ինչն էլ կհանգեցնի Կոնվենցիայի և Եվրոպական դատարանի` որ-
պես իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոցի, նշանակութ-
յան անկման: 

Չնայած ասվածին` Եվրոպական դատարանը հազվադեպ է իր 
վճռում մատնանշում կոնկրետ միջոցի ընտրության մասին և, հիմնակա-
նում, իր վճիռներում բավարարվում է միայն խախտման փաստի արձա-
նագրումով, իսկ միջոցի ընտրության հարցը հիմնականում գտնվում է 
պետության իրավասության ներքո, որը, սակայն, վերահսկվում է Նա-
խարարների կոմիտեի կողմից: Նախարարների կոմիտեն կարող է մի-
ջամտել միայն այն ժամանակ, երբ պետությունը միտումնավոր ձգձգում է 
վճռի կատարումը` տարբեր միջոցներով խուսափելով տվյալ անձի 
խախտված իրավունքը վերականգնելու համար կոնկրետ և արդյունա-
վետ միջոցներ կիրառելուց: Նման դեպքերում Նախարարների կոմիտեն 
իրավասու է մատնանշել որևէ կոնկրետ գործողություն, որն անհրաժեշտ 
է կատարել խախտված իրավունքը վերականգնելու համար` միաժամա-
նակ նշելով դրա կատարման վերջնաժամկետը: 

Ընդհանուր բնույթի միջոցների կիրառումը նպատակ է հետապնդում 
ներպետական օրենսդրության մեջ և պրակտիկայում լուծել այնպիսի հա-
մակարգային խնդիրներ, որոնց առկայության պայմաններում նմանա-
տիպ գործերի հոսքն Եվրոպական դատարան չի դադարում: Որպես կա-
նոն` ընդհանուր բնույթի միջոցներն ուղղված են կոնկրետ ոլորտներում 
օրենսդրական, ենթաօրենսդրական դաշտի կամ դատական պրակտի-
կայի բարելավմանը: Ընդհանուր բնույթի միջոցի ընտրության հարցը 
նույնպես հիմնականում գտնվում է պատասխանող պետության իրավա-
սության ներքո, որի իրականացման նկատմամբ վերահսկում է Նախա-
րարների կոմիտեն: Եթե Նախարարների կոմիտեն նկատում է, որ պե-
տությունը ձգձգում է ընդհանուր միջոցի կիրառումը կամ չի ցանկանում 
վերացնել համակարգային խնդիրը պետության ներսում, ապա իրավա-
սու է ինքն առաջարկել օրենսդրական դաշտում և պրակտիկայում անհ-
րաժեշտ բարեփոխումները: Այսպես օրինակ` «Պայքար և Հաղթանակ» 
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ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով վճռի կատար-
ման ընթացքում վերացվեց ՀՀ քաղաքացիական դատավարության 
օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և «Պետական տուրքի մասին» 
ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածով սահմանված դրույթը, ըստ որի առևտրային 
կազմակերպությունները չէին կարող ազատվել դատարաններում պե-
տական տուրքի վճարումից: Եվրոպական դատարանը նման մոտեցումը 
համարել էր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց միջև խտրակա-
նության դրսևորում: 

Մարդու իրավունքների գերակայության բաղադրատարրերից է 
իրավական որոշակիության սկզբունքը: Մարդու իրավունքների Եվրո-
պական դատարանն իրավական որոշակիության սկզբունքի բովանդա-
կության մեջ ներառել է հետևյալ դրույթները. 

• դատարանի կողմից «վերջնական», այսինքն` օրինական ուժի մեջ 
մտած դատական ակտերը վերանայման ենթակա չեն,  

• անընդունելի է դատարանի կողմից մեկ անգամ արդեն քննված 
գործերի կրկին քննությունը, 

• կողմերից ոչ մեկը չի կարող պահանջել «վերջնական», այսինքն` 
օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի վերանայում` գործի կրկնա-
կի դատաքննության անցկացման և նոր որոշում ստանալու նպատակով, 

• «վերջնական» դատական ակտի վերանայումն իրավական որո-
շակիության սկզբունքից նահանջ չէ, եթե այն իրականացվում է դատա-
կան սխալի, սխալ արդարադատության շտկման նպատակով, 

• վերանայումը չի կարող լինել քողարկված գանգատարկում, իսկ 
գործի նկատմամբ կողմերի հակասական տեսակետներն ինքնըստինք-
յան հիմք չեն «վերջնական» դատական ակտի վերանայման համար,  

• անթույլատրելի է պետական պաշտոնատար անձի դիմումի հի-
ման վրա վերադաս դատարանի կողմից կողմերի համար պարտադիր 
դարձած դատական ակտի վերանայումը` քաղաքացիական գործերով, 

• այն դեպքերում, երբ քաղաքացիական գործերով «վերջնական» 
դատական ակտի վերանայումը թույլատրելի է, այն պետք է սահմանա-
փակված լինի որոշակի ժամանակահատվածով: 

Դատական ակտերի վերջնական լինելու սկզբունքն ամրագրված է 
նաև ՀՀ քրեական և քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքե-
րում, մասնավորապես` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենս-
գրքի 14-րդ հոդվածի համաձայն` օրինական ուժի մեջ մտած դատական 
ակտը պարտադիր է բոլոր պետական և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների, դրանց պաշտոնատար անձանց, իրավաբանական և ֆի-
զիկական անձանց համար և ենթակա է կատարման Հայաստանի Հան-
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րապետության ողջ տարածքում: Սա նշանակում է, որ օրենսդիրը բացա-
ռում է նույն հիմքով, նույն առարկայի շուրջ, նույն անձանց միջև օրինա-
կան ուժ ստացած դատական ակտի առկայության պայմաններում նույն 
պահանջով կրկին դատաքաննության իրականացումը և նոր դատական 
ակտի ընդունումը: 

Նշված սկզբունքն իր ամբողջական և տրամաբանական դրսևորումն 
է գտել ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 407-րդ հոդվածի  
4-րդ մասում, որի համաձայն` բողոքը թողնվում է առանց քննության այն 
դեպքում, երբ Վճռաբեկ դատարանն այդ բողոքում նշված հիմքով նույն 
գործով արդեն իսկ որոշում է կայացրել: 

Այսպիսով` Դատական ակտերի վերջնական լինելու սկզբունքը բա-
ցարձակ չէ: Օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտերը կարող են 
ենթարկվել վերանայման` օրենսդրորեն կարգավորված որոշակի պայ-
մանների առկայության դեպքում: 

Հասարակության, իրավագիտակցության, սոցիալական համագոր-
ծակցության զարգացումն անխուսափելիորեն արտացոլվում է մարդու 
իրավունքների, ազատությունների և պարտականությունների ձևավորման 
ու իրացման գործընթացի մեջ: Դա տեսանելի է եվրոպական իրավունքի 
սկզբունքների և հայեցակարգերի էվոլյուցիայից, որը ոչ թե արդեն իսկ 
իրեն սպառած, հնացած կանոնների ժողովածու է` հորինված անցյալ դա-
րի «իրազեկված» անձանց կողմից, այլ մշտապես աճող, օրըստօրե մար-
դու իրավունքների և ազատությունների նոր նշանակությամբ լիցքավոր-
վող օրգանիզմ:  

Եվրոպական դատարանի նախկին նախագահ Ռ. Ռիսդալի կարծի-
քով. «Կոնվենցիան կարող է դառնալ  եվրոպական մայրցամաքի բոլոր 
պետությունների Հիմնական օրենքը»: Չնայած ասվածին` մարդու իրա-
վունքների և ազատությունների անխոչընդոտ իրացման հետ կապված 
մի շարք խնդիրների արմատական լուծման համար անհրաժեշտ է, որ-
պեսզի հենց ինքը` Եվրոպական դատարանն էլ ավելի կատարելագործի 
իր գործառույթներն ու կառուցվածքը, հստակեցնի գործունեության 
ոլորտներն ու շրջանակները, այսպես օրինակ` իրավասությունների, կա-
տարվող աշխատանքի հստակ սահմանազատում, կրկնակի քննության 
բացառում, բողոքների քննության գործընթացի պարզեցում, վեճերի 
լուծման և կողմերի հաշտեցման համար նոր մոտեցումների մշակում և 
այլն: 

 
 



Իրավագիտություն 
 

  

147 

 

 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 

1. ՀՀ Սահմանադրություն: 

2. «Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների 
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3. «Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВОВОМ КОНТЕКСТЕ 

 
Государство обеспечивает защиту основных прав и свобод чело-

века и гражданина в соответствии с принципами и нормами междуна-
родного права. Гарантией защиты прав человека со стороны госу-
дарства является четкое формулирование и закрепление таких прав и 
свобод в законах и подзаконных актах, а также  дальнейшее обеспе-
чение их реализации и защиты. Кроме вышесказанного,  важнейшим 
фактором защиты прав человека является Европейский суд по правам 
человека и признание его юрисдикции Республикой Армении, которое 
было осуществлено 26 апреля 2002г. путем утверждения Европейской 
конвенции о защите основных прав и свобод человека. 

Ключевые слова: права, свободы человека, гарантия защиты 
прав, конвенция, Европейский суд, судебная защита. 

 
 

MARINE  GYURJYAN  
Applicant of the Public Administration  
Academy of the Republic of Armenia 

 
THE WAYS OF CONSTITUTIONAL AND LEGAL PROTECTION OF 

HUMAN RIGHTS IN THE INTERNATIONAL LEGAL CONTEXT 
 
The State shall ensure the protection of fundamental rights and 

freedoms of man and citizen in accordance with the principles and norms of 
international law. The guarantee of the protection of human rights by the 
state is a clear definition and consolidation of such rights and freedoms in 
the laws and regulations, as well as to continue to ensure their 
implementation and protection. The most important factor in the protection 
of human rights is the European Court of Human Rights, and the 
recognition of its jurisdiction by the Republic of Armenia, which was 
launched 26 April 2002. adopting the European Convention on human 
rights and freedoms. 

Keywords: human rights, freedoms, protection of rights, the Court, the 
judicial protection. 

Ներկայացված է խմբագրություն 25.09.2012 թ. 
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ՎԱՀԵ ՍԱՅԱԴՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման  

ակադեմիայի հայցորդ 

ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Կրոնական կազմակերպությունների իրավական կարգավիճակը 
ՀՀ-ում ուսումնասիրելիս եկել ենք այն համոզմանը, որ կրոնական 
կազմակերպություններ են համարվում եկեղեցական թեմերը, վան-
քերը, կրոնական միաբանությունները և այլն: Կրոնական կազմա-
կերպությունների ազատությունները ՀՀ-ում երաշխավորվում է 
օրենքով սահմանված կարգով, ՀՀ Սահմանադրությամբ, «Խղճի ա-
զատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» օրեն-
քով: Պետությունը կրոնական կազմակերպություններին վերապա-
հել է մի շարք իրավունքներ, որոնց ապահովումը հանդիսանում է 
պետության պարտականությունը: ՀՀ-ում գործող կրոնական կազ-
մակերպություններն իրավունք ունեն համախմբել իրենց հավա-
տացյալներին, բավարարել նրանց հոգևոր-կրոնական պահանջ-
ները, կատարել ծեսեր ու ժամերգություններ ուխտատեղիներում, 
ինչպես նաև քաղաքացիների տներում և այլուր: Օրենքով սահման-
ված կարգով կրոնական կազմակերպություններին իրավունք է վե-
րապահվում ստեղծել կրոնի ուսուցման խմբեր`  իրենց անդամնե-
րին և նրանց երեխաներին կրոնական կրթություն տալու համար:  

 Հիմնաբառեր. կրոնական կազմակերպություններ, խղճի ազա-
տություն, հոգևոր կրոնական պահանջներ: 

 
Կրոնական կազմակերպությունները համատեղ հավատի, դավա-

նության, ինչպես նաև կրոնական այլ պահանջմունքների բավարարման 
նպատակով ստեղծված քաղաքացիների միավորում է: 

Կրոնական կազմակերպություններ են եկեղեցական ու կրոնական 
համայնքները, թեմերը, վանքերը, կրոնական միաբանությունները, 
նրանց կրթական ու հրատարակչական հաստատությունները և այլ կրո-
նական - եկեղեցական հիմնարկները [1, հոդված 4, էջ 2]:  

ՀՀ Սահմանադրության (փոփոխություններով) (ՀՀ Սահմանադրութ-
յունն ընդունվել է 1995թ. հուլիսի 5-ին, փոփոխությունների է ենթարկվել 
2005թ. նոյեմբերի 27-ին` հանրաքվեով) 8.1 հոդվածի 3-րդ պարբերութ-
յունը հռչակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավոր-
վում է օրենքով սահմանված կարգով գործող բոլոր կրոնական կազմա-
կերպությունների ազատությունը: 
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Հայաստանի Հանրապետության և կրոնական կազմակերպություն-
ների հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապե-
տության Սահմանադրությամբ, «Խղճի ազատության և կրոնական կազ-
մակերպությունների մասին» օրենքով, «Հայաստանի Հանրապետության 
և Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների 
մասին» օրենքով և այլ միջազգային պայմանագրերով [2, հոդված 8.1] :  

Գործող օրենսդրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում եկեղե-
ցին անջատ է պետությունից, ինչը նշանակում է, որ պետությունը չի մի-
ջամտում եկեղեցու գործունեությանը, իսկ եկեղեցին` պետության: Սա-
կայն դա չի նշանակում, որ նրանց միջև չկա ոչ մի կապ: Հայաստանյայց 
Առաքելական եկեղեցին և մյուս կրոնական կազմակերպություններն 
իրենց գործունեության ընթացքում պարտավոր են կատարել պետության 
կողմից ընդունված օրենքների պահանջները [3, հոդված 17 ]: Մյուս կող-
մից պետությունը կրոնական կազմակերպություններին վերապահել է մի 
շարք իրավունքներ, որոնց ապահովումը հանդիսանում է պետության 
պարտականությունը: Պետությունը, մասնավորապես, պարտավոր է 
պաշտպանել կրոնական համայնքների սեփականությունը (նրանց շեն-
քերը, պաշտամունքի ու ծիսակատարությունների առարկաները, գույքը 
և այլն) ուրիշների ոտնձգություններից:  

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն բո-
լոր քաղաքացիները օրենքի առջև հավասար են` անկախ կրոնի նկատ-
մամբ ունեցած վերաբերմունքից կամ կրոնական պատկանելությունից: 
Դա նշանակում է, որ գործող օրենսդրությամբ նախատեսված բոլոր քա-
ղաքացիական պարտականությունները տարածվում են նաև կրոնական 
կազմակերպությունների հավատացյալ անդամների վրա` այլ քաղաքա-
ցիների հետ հավասար: Եթե կրոնական կազմակերպությունն իր ան-
դամներին քարոզում է հրաժարվել իրենց քաղաքացիական պարտակա-
նությունների կատարումից (այդ թվում զինվորական ծառայությունից) 
կամ կատարել հակաիրավական գործունեություն, ապա ոչ միայն այդ-
պիսի կազմակերպության գործունեությունը կդադարեցվի, այլև մեղա-
վոր անձինք կենթարկվեն պատասխանատվության: 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործող կրոնական կազմակեր-
պություններն իրավունք ունեին համախմբել իրենց հավատացյալներին, 
բավարարել նրանց հոգևոր – կրոնական պահանջները, կատարել կրո-
նական ժամերգություններ, ծեսեր ու արարողություններ աղոթատներում 
և դրանց պատկանող տարածքում, ուխտատեղիներում, կրոնական կազ-
մակերպության հիմնարկներում, գերեզմանոցներում, քաղաքացիների 
տներում և այլ բնակարաններում, հիվանդանոցներում, ազատազրկման 
վայրերում, զորամասերում: Կրոնական ծեսերն ու արարողությունները 
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պետք է կատարվեն ժողովների, հանրաքվեների, ցույցերի ու երթերի 
համար սահմանված կարգով [4, հոդված 7, 3-րդ կետ]: Հայաստանի 
Հանրապետությունում ապահովվում է քաղաքացիների խղճի և դավա-
նանքի ազատությունը: Օրենքն արգելում է քաղաքացիների նկատմամբ 
կիրառել որևէ հարկադրանք կամ բռնություն` ժամերգություններին, կրո-
նական ծիսակատարություններին, կրոնի ուսուցմանը մասնակցելու կամ 
չմասնակցելու համար: Դավանանքի նկատմամբ քաղաքացու իրավունքի 
ամեն մի սահմանափակում, տարբեր կրոնական ուղղությունների պատ-
կանող անձանց միջև թշնամանքի հարուցում համարվում է Սահմանադ-
րության պահանջների խախտում, որի համար մեղավորները կարող են 
պատժվել ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Գործող օրենսդ-
րությամբ արգելվում է նաև հավատացյալների կրոնական համոզմունք-
ների, զգացմունքների հրապարակային վիրավորանքը, նրանց պաշտա-
մունքի շենքերի (եկեղեցիներ, մատուռներ և այլն), հուշարձանների քան-
դումն ու վնասումը, դրանց վրա վիրավորական գրություններ գրելը կամ 
պատկերներ նկարելը: Այդպիսի գործողությունները նույնպես  համար-
վում են հանցագործություն և կատարողների համար սահմանվում է պա-
տիժ` ազատազրկման ձևով: 

Կրոնական կազմակերպություններին իրավունք է վերապահվում 
ստեղծել կրոնի ուսուցման համապատասխան խմբեր` իրենց անդամնե-
րին ու նրանց երեխաներին կրոնական կրթություն տալու համար: Ի 
դեպ, խղճի ազատության իրավունքից օգտվում են նաև երեխաները: Դա 
նշանակում է, որ ծնողներն իրավունք չունեն ստիպելու երեխաներին` 
ընդգրկվելու կրոնի ուսման այդ խմբերում: Մյուս կողմից, կրոնական հա-
մայնքներն իրավունք չունեն երեխաներին ներգրավել կրոնական առար-
կաների ուսուցմանը` առանց ծնողների համաձայնությամբ: 

Կրոնական կազմակերպություններին իրավունք է վերապահված 
պատրաստել հոգևորական ծառայությունն գիտական, մանկավարժա-
կան կադրեր ինչպես իրենց հոգևոր կենտրոնների կրթական հաստա-
տություններում, այնպես էլ արտասահմանում: Նրանք կարող են կապեր 
հաստատել այլ երկրների եկեղեցական կազմակերպությունների հետ` 
անկախ ազգային կամ դավանական պատկանելիությունից, հրավիրել 
նրանց ներկայացուցիչներին, իրենց հավատացյալներին գործուղել ար-
տասահման` ուխտագնացության, ժողովների, կրոնական այլ միջոցա-
ռումների կամ հանգստի նպատակով: Կրոնական կազմակերպությունե-
րի ստացած դրամական և այլ նվիրատվություններն ու քաղաքացիներից 
ստացած հասույթները հարկման ենթակա չեն: Կրոնական կազմակեր-
պություները կարող են զբաղվել նաև բարեգործությամբ: 
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Խղճի ազատության իրավունքի իրագործումը կարող է սահմանա-
փակվել միայն օրենքով նախատեսված դեպքերում: Կրոնական կազմա-
կերպությունը կամ համայնքը համարվում է հասարակական կազմակեր-
պություն: Ուստի, ինչպես ամեն մի հասարակական կազմակերպություն, 
կրոնական համայնքը նունպես պետք է ունենա իր կանոնադրությունը և 
գրանցվի օրենքով սահմանված կարգով: 

Կրոնական կազմակերպությունը գրանցելու համար, անհրաժեշտ 
փաստաթղթերի հետ միասին իրավաբանական անձանց պետական ռե-
գիստրին պետք է ներկայացնել կրոնի գործերով պետական լիազոր 
մարմնի փորձագիտական եզրակացությունը տվյալ կրոնական կազմա-
կերպության` օրենքով սահմանված պայմաններին համապատասխանե-
լու վերաբերյալ [1, գլ. 2, հոդված 5, էջ 2]:      

Փորձագիտական եզրակացությունը դիմողին տրվում է օրենքով 
սահմանված փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո` 10 օրվա ընթաց-
քում: Կրոնական կազմակերպության կանոնադրությունը տվյալներ է 
պարունակում կրոնական կազմակերպության բնույթի և գործունեության 
վայրի, դավանական պատկանելիության,  կրոնական միավորման,  կա-
ռուցվածքի,  աղոթատեղիների  և  գույքային դրության, ձեռնարկություն-
ներ հիմնելու ուսումնական և հրատարակչական հաստատություններ 
ստեղծելու մտադրության, գործունեության դադարեցման դեպքում գույ-
քային և այլ հարցերի լուծման կարգի մասին, ինչպես նաև պարունակում 
է տվյալ կազմակերպության գործունեության առանձնահատկություննե-
րի հետ կապված այլ դրույթներ: 

Կրոնական կազմակերպության գրանցման, կամ գրանցումը մերժե-
լու որոշումը` մերժման հիմքերի նշումով, դիմողին է հանձնվում գրավոր 
ձևով` մեկամսյա ժամկետում: Կրոնական կազմակերպության գրանցումը 
կարող է մերժվել գործող օրենսդրությանը նրա հակասելու պարագա-
յում, իսկ գործունեությունը կարող է դադարեցվել դատարանի որոշմամբ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենքների խախտման դեպքում, կամ 
ինքնալուծարքի հետևանքով: Եթե կրոնական կազմակերպությունը 
խախտում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը և իր կա-
նոնադրությունը կամ գործում է առանց գրանցվելու, ապա նրա գործու-
նեությունը կարող է օրենքով սահմանված կարգով կասեցվել [5, գլ. 5, 
հոդված 14, էջ 4], [7, էջ 63]: 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործող այն կրոնական կազմա-
կերպությունները, որոնց հոգևոր կենտրոնները գտնվում են Հայաստա-
նի Հանրապետության տարածքից դուրս, չեն կարող ֆինանսավորվել 
այդ կենտրոնների կողմից: Կրոնական կազմակերպություններին արգել-
վում է նաև ֆինանսավորվել կուսակցությունների կողմից և ֆինանսավո-
րել նրանց:  
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ՀՀ «Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մա-
սին» օրենքի 8-րդ հոդվածում նշվում է, որ «Հայաստանի Հանրապե-
տության տարածքում արգելվում է հոգեորսությունը: Որպես հոգեորսութ-
յուն չի կարող դիտվել սույն օրենքի 7-րդ հոդվածում նշված իրավասութ-
յունների սահմանում ծավալված որևէ գործողություն»: Այստեղ օգտա-
գործվում է «հոգեորսություն» տերմինը, (որը բնորոշ է մի շարք տոտալի-
տար աղանդների գործունեությանը), սակայն չի պարզաբանում, թե ինչ 
է կրոնական կազմակերպության կողմից իրականացվող հոգեորսու-
թյունը, հատկապես որ գործողություններն են, որոնք կարելի է որակել 
այս տերմինով, և պատասխանատվության ինչպիսի միջոցներ պետք է 
կիրառել հոգեորսություն իրականացնող կազմակերպությունների նկատ-
մամբ: 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են Հայաստանյայց 
Առաքելական եկեղեցին` իր ավանդական կառույցներով, և կրոնական 
այլ կազմակերպություններ, այդ թվում բազմաթիվ աղանդներ:  

Պետությունը կարող է կոնվենցիաներ ունենալ առանձին կրոնական 
կազմակերպությունների հետ: Որևէ կրոնական կազմակերպության հետ 
պետության առկա կամ հնարավոր կոնվենցիան չի փոխում տվյալ կրո-
նական կազմակերպության իրավունքները: Կրոնական կազմակերպութ-
յան հետ պետության առկա կամ հնարավոր կոնվենցիան բխում է ՀՀ 
հասարակության մեջ տվյալ կրոնական կազմակերպության ունեցած 
հասարակական ու մշակութային դերակատարումից և հետևորդների 
քանակից:  

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովն արտահերթ քա-
ռօրյայում երրորդ ընթերցմամբ ընդունել է «Հայաստանի Հանրապե-
տության և Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու հարաբերութ-
յունների մասին» օրինագիծը [6]: 

Այսպիսով, Հայաստանը նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններից 
երկրորդն է (Վրաստանից հետո), որ օրենսդրական ճանապարհով ազ-
գային եկեղեցին տարանջատում է երկրում գործող մյուս կրոնական 
կազմակերպություններից` ընդգծելով ավանդական եկեղեցու բացառիկ 
դերը ժողովրդի կյանքում: Ի դեպ, Հայ եկեղեցու դերը շեշտվում է նաև 
հաստատված պետական մեկ այլ փաստաթուղթ ևս` ՀՀ Ազգային անվ-
տանգության ռազմավարության ծրագիրը, ուր Հայաստանի Հանրապե-
տության ազգային անվտանգության ապահովման կարևոր խնդիրներից 
մեկը համարվում է «Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցու հոգ-
ևոր, բարոյական և մշակութային գործունեության խրախուսումը»:  

Վերադառնալով սույն օրենքին` վերջինս օրենսդրորեն վավերաց-
նում է արդեն իսկ առկա մի շարք իրողություններ (ինչպես համագոր-
ծակցությունը կրթական ու զինվորական ծառայության ոլորտներում), 
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միաժամանակ առավել ընդլայնելով ու հստակեցնելով եկեղեցի-պետու-
թյուն հարաբերությունների շրջանակը: Այդ հարաբերությունների բոլորո-
վին նոր դրսևորումներ են ամրագրում օրենսդրական այն դրույթները, 
ըստ որի պետության կողմից ճանաչվում է եկեղեցական պսակն ու եկեղե-
ցու կողմից հռչակած ամուսնալուծությունները: Օրենքի նախագիծը սահ-
մանում է նաև հարկային արտոնություններ: Այս օրենքը, կարծես, մեկ ան-
գամ ևս օրինական դաշտ է մտցնում եկեղեցու և պետության միջև արդեն 
առկա օրենսդրական փոխհարաբերությունները, կրթական, զինված ուժե-
րի և այլ ոլորտներում` ավելի ընդարձակելով դրանց շրջանակը:  

Ստորև ներկայացվում է օրենքի բովանդակությունը և օրենքի վեր-
լուծականը: 

Օրենքի կարգավորման առարկան: 
Սույն օրենքը կարգավորում է ՀՀ և Հայաստանյայց Առաքելական 

Սուրբ Եկեղեցու առանձնահատուկ հարաբերությունները: 
Հայաստանյայց Առաքելական  Սուրբ Եկեղեցին: 
Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Հայաստանյայց Առա-

քելական Սուրբ Եկեղեցին` Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին կենտրոնով: 
Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության, Երուսաղեմի և Կոնստանդնու-
պոլսի Հայոց Պատրիարքությունների նվիրապետական Աթոռներով և 
նրա բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի զարգացման ինքնության 
պահպանման գործում:  

 Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Հայաստանյայց 
Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ինքնակառավարումն իր նվիրապետութ-
յան սահմաններում: 

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը: 
ՀՀ Նախագահը Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու 

գլուխ ընտրված Կաթողիկոսին շնորհում է Հայաստանի քաղաքա-
ցիություն, եթե նա ՀՀ քաղաքացի չէ: 

Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանյայց Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների կարգավորման սկզբունքները 
սահմանված են ՀՀ Սահմանադրությամբ, ընդհանուր հարաբերություն-
ները խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին 
ՀՀ օրենքով: 

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու պաշտամունքային 
կառուցվածքները: 

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին իրավունք ունի կա-
ռուցել վանքեր, եկեղեցիներ և պաշտամունքային այլ շինություններ, 
գործող դարձնել պատմական հուշարձանի կարգավիճակ ունեցող վան-
քերն ու եկեղեցիները: Պատմական հուշարձանի կարգավիճակ ունեցող 
եկեղեցիների ու պաշտամունքային շինությունների պահպանությունը 
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին և Հայաստանի Հանրա-
պետությունն իրականացնում են համատեղ:  
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Ամուսնությունների գրանցումը Հայաստանյայց Առաքելական 
Սուրբ Եկեղեցու կողմից: 

Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Հայաստանի Հանրա-
պետության կառավարության և Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցու միջև 
ստորագրված կոնվենցիայով սահմանված կարգին համապատասխան, 
Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու` կանոնական ծեսով իրա-
գործած ամուսնություններն ու հռչակված ամուսնալուծությունները: 

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բարեխնամ գոր-
ծունեությունը: 

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին իրավունք ունի ունե-
նալու մշտական  հոգևոր ներկայացուցիչ հիվանդանոցներում, մանկատ-
ներում, ծերանոցներում, զորամասերում, ազատազրկման վայրերում` 
ներառյալ քննչական մեկուսարաններում:  

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ  Եկեղեցու հարկումից 
ազատ եկամուտները: 

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին իրավունք ունի կազ-
մակերպելու հասարակական դրամահավաքներ, ստանալու նվիրատ-
վություններ ու ընծաներ, որոնք ազատ են հարկումից: Հարկումից 
ազատ են նաև ծիսական նշանակության առարկաների ու պարագաների 
արտադրությունը և իրացումը: 

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու և իրավապահ 
մարմինների հարաբերությունները:  

Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է եկեղեցական խոստո-
վանության գաղտնիությունը: Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկե-
ղեցու հոգևորական-խոստովանահայրը որպես վկա չի կարող հար-
ցաքննվել այն հանգամանքների մասին, որոնք նրան հայտնի են դարձել 
խոստովանության ժամանակ:  

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու գործունեությունն 
այլ երկրներում:  

Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին որպես ազգային 
եկեղեցի, որը գործում է այլ երկրներում, գտնվում է ՀՀ պաշտպանութ-
յան ներքո` միջազգային իրավական չափանիշներին համապատասխան: 
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ВАГЕ САЯДЯН  
Соискатель Академии  

государственного управления РА  
 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Изучая правовое положение религиозных организаций в РА мы при-
шли к убеждению, что религиозными организациями считаются церков-
ные и религиозные общины, епархии, храмы, религиозные братии и др. 
Свободы религиозных организаций гарантируются Конституцией РА и 
законом “О свободе совести и религиозных организаций”. Государство 
предоставляет религиозным организациям ряд прав, обеспечение кото-
рых является обязанностью государства; также религиозные организа-
ции, действующие в РА, имеют право объединять верующих, удовлет-
ворять их духовные религиозные потребности, проводить обряды и 
богослужения в местах паломничества, а также в домах горожан и др. 
Религиозным организациям также предоставляется право порядком 
предусмотренным законом создавать группы для изучения их религии, 
для образования членов организации и их детей.  

Ключевые слова. религиозные организация,  свобода совести,  
духовные религиозные потребности. 

 
 

VAHE SAYADYAN  
Applicant of the Public Administration  
Academy of the Republic of Armenia 
 

THE LEGAL STATE OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS IN THE 
REPUBLIC OF ARMENIA 

Based on the study of the legal state of religious organizations in RA, 
we conclude, that the church and religious communities, eparchies, 
monasteries etc. are considered as religious organizations. The freedom of 
religious organizations is guaranteed by the Constitution of RA and the Law 
on Freedom of Conscience and Religious Organizations. The state confers 
rights to the religious organizations. Religious organizations of RA have the 
right to unite believers, to hold ceremonies and divine services in 
pilgrimage centers and houses of the believers etc. Religious organizations 
also have the right to create groups for the religion study for organization 
members and their children.           

Keywords: religious organizations, freedom of conscience, spiritual 
religious needs.    
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Ք ա ղ ա ք ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  
 

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի քաղաքական 

կառավարման և քաղաքական վերլուծության  
ամբիոնի վարիչ, քաղաքական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր  

 ՀՈՎՍԵՓ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ  
ԵՊՀ հայցորդ  

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈւԹՅԱՆ ԼԵԳԻՏԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  
ՀՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

Արդի դարաշրջանում արմատապես փոխվել են առկա մարտա-
հրավերներին պատասխանելու հնարավորությունների մասին ժո-
ղովրդավարական անցման և համախմբման գործընթացում գտնվող 
հասարակությունների պատկերացումները: Վերջիններն իրենց ազ-
գային անվտանգության ապահովման նկատառումներով բախվել 
են սոցիալական այլընտրանքային նոր զարգացումների և ապագա-
յի հեռանկարների լեգիտիմացման հետ: Այս գործընթացների հիմ-
նավորմամբ անհրաժեշտ է լեգիտիմության հիմնախնդիրը դիտար-
կել որպես հորիզոնական և ուղղահայաց մակարդակներում 
դրսևորվող քաղաքական դերակատարների համագործակցություն` 
հիմնված ինչպես հավատի, կամքի և աջակցության, այնպես էլ ազ-
գային ոգու արդիականացման վրա:  

Հիմնաբառեր. քաղաքական իշխանություն, լեգիտիմություն, 
ազգային ոգի, անվտանգություն, ժողովրդավարական անցում, ժո-
ղովրդավարական համախմբում, ընտրանի, ընտրազանգված:  

 

Քաղաքական փոխակերպումների համատեքստում հայ հասարա-
կությունն արդի մարտահրավերներին նպատակամետ պատասխանելու 
ակնկալիքով խնդիր ունի նոր գիտելիքներով հարստացնել հանրային և 
քաղաքական կառավարման գործընթացը` բարձրացնելով իշխանության 
իրականացման մշակույթի լեգիտիմությունը: Լեգիտիմացումը որպես 
գործընթաց ընդունելը հայ հասարակությանը հնարավորություն կտա 
նորմավորել իշխանական հարաբերությունները և´ սահմանադրաիրա-
վական, և´ բարոյահոգեբանական կարգի մեջ: Քաղաքական արդիա-
կանացման տարբեր փուլերում (ժողովրդավարական անցում, սեփակա-
նաշնորհում, ազատականացում, օրենսդրական բարեփոխումներ, հա-
մախմբում) հայ հասարակությունում քաղաքական լեգիտիմության հիմ-
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նախնդիրը քննարկման առարկա է դարձել ՀՀ, ինչպես նախագահա-
կան, այնպես էլ խորհրդարանական և տեղական ինքնակառավարման 
ընտրություններով պայմանավորված:  

Լեգիտիմության տեսության հիմնադիր Մ.Վեբերը (1864-1920) ելնե-
լով քաղաքակրթական տարաբնույթ փոխակերպումներից՝ ռացիոնա-
լացմանը զուգահեռ դիտարկելով գերիշխանության սահմանակարգումը, 
եզրակացրել է, որ լեգիտիմության (legitimacy) հաստատման համար որո-
շիչը հասարակության տնտեսական կյանքի, սոցիալական տարբեր 
խմբերի և կրոնական գիտակցության միջև առկա կապերի բացահայ-
տումն է: Լեգիտիմությունը համապատասխանում է իրավունքի և արդա-
րության մասին մարդկանց գաղափարներին, ինչպես նաև ընտրազանգ-
վածի - էլիտայի - լիդերության ինստիտուտների միջև առկա այն փոխ-
հարաբերություններին, որոնք ձևավորվում են քաղաքական իշխանութ-
յունը: Իսկ վերջինը լեգիտիմ է, եթե ա) ժողովրդից է բխում և իրագործ-
վում է մեծամասնության կամքին համապատասխան. այսինքն` պետա-
կան իշխանություն ունեցողն ուղղակի կամ էլ անուղղակի ընտրված է ժո-
ղովրդի կողմից որոշակի ժամանակով և նրա կողմից էլ կարող է վե-
րահսկվել, բ) պետական իշխանությունն իրականացվում է սահմանադ-
րական սկզբունքներին համապատասխան: Իշխանության լեգիտիմութ-
յան էության մեջ որոշիչը գերիշխանության արժեշահային համակարգի 
քաղաքական բովանդակությունն է, որը պետական իշխանության իրա-
կանացման մակարդակով արտացոլում է տարբեր տիպերի ընտրանի-
ների վերաբերմունքն ինչպես մեկը մյուսի, այնպես էլ ընտրազանգվածի 
նկատմամբ:  

 Համաձայն Վեբերի՝ քաղաքական լեգիտիմության կառուցվածքում 
գերակա նշանակություն ունի կառավարողների հեղինակությունը և 
նրանց նկատմամբ վստահությունը (credulitas, trust, fides). «...Հավերժ 
արժեքի` բարքերի, ինչպես նաև անհատական հեղինակություն, առաջ-
նորդին լիարժեք անհատական նվիրվածություն և վստահություն` նրա 
որակով, տեսակով` խարիզմով պայմանավորված: Եվ վերջապես` ռա-
ցիոնալ կերպով ընդունված օրենքներով` պայմանավորված գերիշխա-
նությամբ, հիմնված բանիմացության, հավատի և հեղինակության վրա» 
[1, c. 484]: Այս ելակետային մոտեցումը Վեբերին հնարավորություն է 
տվել ենթարկման հակվածությունը դիտարկել որպես որոշակի կամքի և 
հավատի արդյունք, որը մի կողմից` որոշակիացված շահերի և սովո-
րույթների, մյուս կողմից` գերզգայականության, օտարվածության, հու-
սահատության հետևանք է: Այս առումով ուշագրավ են Դ. Իստոն և  
Մ. Լիփսեթի մոտեցումները, համաձայն որոնց` քաղաքական համակար-
գում լեգիտիմության հաստատումն արդյունք է ոչ այնքան խարիզմատիկ 
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լիդերների գործունեության, որքան զանգվածների վստահության և աջակ-
ցության: Պայմանավորված ժամանակի բովանդակությամբ` Դ. Իստոնն 
առաջարկեց տարբերակել աջակցության երկու տիպ` անորոշ և հատուկ: 
Առաջինի պայմաններում քաղաքական կարգը, անկախ փոխակերպում-
ների արդյունքներից, ընդհանուր աջակցություն է ստանում` հիմնված 
հավատի և վստահության վրա: Երկրորդի պայմաններում իշխանությու-
նը լեգիտիմ է համարվում այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրա գործողութ-
յուններն արդյունավետ են, ինչի արդյունքում նրա նկատմամբ ցուցաբեր-
վում է գործիքային, կարճաժամկետ և գիտակցված աջակցություն: Փաս-
տորեն, քաղաքական ընտրանու իրականացրած իշխանության նկատ-
մամբ երկարաժամկետ և կարճաժամկետ աջակցությունը համակարգը 
կարող է զերծ պահել անկայունությունից (ճգնաժամից, քաոսից, բուն-
տից, ահաբեկչությունից), եթե նրա կառուցվածքային առանձին տարրե-
րը (կուսակցություն, քաղաքական լիդեր, էլիտա), համախմբելով իրենց 
ուժերը, կարողանան կերպափոխվել և կանխել լեգիտիմության` արդեն 
սկսած քայքայումը: Այս նկատառումներով Դ. Իստոնը տարբերակում է 
լեգիտիմության երեք աղբյուր` գաղափարախոսություն, կառուցվածք և 
անձնական հատկություններ [2, p.10, 80, 100-101]: Ելակետ ընդունե-
լով նման մոտեցումը՝ Ս. Լիփսեթը եզրակացրեց, որ լեգիտիմության բո-
վանդակությունը, տարաբնույթ հեղափոխություններով և ժողովրդավա-
րացման գործընթացով պայմանավորված, դարձել է ծայրահեղ բազմի-
մաստ: Ս. Լիփսեթը պնդում է, որ արևմտյան հասարակությունները քա-
ղաքական լեգիտիմության հաստատման նկատառումներով ստիպված 
են եղել գործ ունենալ երեք դժվար և ապակայունացնող հետևյալ խնդրի 
հետ` եկեղեցու կամ տարբեր կրոնների դերը պետության մեջ, աշխա-
տավոր դասի տնտեսական և քաղաքական լիակատար իրավունքնե-
րի ճանաչումը, ազգային եկամտի բաշխման համար շարունակվող 
պայքարը [3, p. 64, 240]: Փաստորեն լեգիտիմությունը ժողովրդավարա-
կան համախմբման համար անհրաժեշտ որոշակիացված մակարդակ է, 
որտեղ քաղաքական համակարգի դերակատարներն այն ընդունում են 
որպես իրենց աջակցությանն արժանի փաստ: Նման մոտեցումը հնա-
րավորություն է տալիս ժողովրդավարացնել քաղաքական մշակույթի վե-
րաբերյալ կուտակված գիտելիքները` լեգիտիմության կապը պայմանա-
վորելով «ազգային ոգու» լեզվամտածողության, իմացաբանական, ճա-
նաչողական, արխիվային, բանակցային, տեղեկատվահաղորդակցական 
կառուցակարգերի արդիականացման հետ: Անկախացումից (1991թ. 
Սեպտեմբերի 21) հետո ՀՀ-ում ծավալված հասարակական-քաղաքական 
կերպափոխումները հիմք են դառնում իշխանության «նոր» և «հին» մշա-
կութային մոդելների իրականացման գործընթացում ինչպես «նոր ժողո-
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վրդավար» լիդերների, այնպես էլ կառավարող էլիտայի և ընտրազանգ-
վածի միջև ծավալված երկխոսության լեգիտիմության տեղեկացվածու-
թյան աստիճանի որոշման համար: Ժողովդրավարական համախմբման 
տիրույթներում լեգիտիմության հիմնախնդրի դիտարկումն ունի երկու 
բաղադրիչ. առաջին հերթին հարկավոր է պատասխանել «Ինչպե՞ս 
ապացուցել ապացուցելին կամ ո՞վ է որոշում իսկության պայման-
ները» [4, p. 35] հարցերին, որից հետո որոշել փորձագետների գործու-
նեության փոխպայմանավորվածության օրինականությունը: Այս առումով 
քաղաքականության դերակատարները, ուղղակի և անուղղակի հավա-
քագրվելով ՀՀ պետական կառավարում, լեգիտիմության հիմնախնդրին 
հաղորդեցին իրավիճակային բնույթ: Ուղղակի հավաքագրում տեղի է 
ունենում այն դեպքերում, երբ քաղաքական տվյալ դերակատարն ինս-
տիտուցիոնալ կամ ոչ ինստիտուցիոնալ ճանապարհներով ստանում է 
կառավարելու իրավունք, մասնակցում քաղաքական ղեկավարմանը, 
ձևավորում բյուրոկրատական ապարատ, իսկ անուղղակի հավաքա-
գրում, երբ նրա որդեգրած մշակութային մոդելն ազդում է կառավարման 
համակարգում նորացված գիտելիքների մրցունակության և ծավալված 
կերպափոխումների լեգիտիմության հիմնավորման վրա: Վերոբերյալը 
մեզ հնարավորություն է տալիս եզրակացնելու, որ եթե զարգացած հա-
սարակություններում լեգիտիմացման գործընթացներն ուղեկցվում են 
հասարակության կողմից քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի կա-
ռավարման պատմական փորձի հաշվառմամբ, ապա զարգացող հասա-
րակություններում այդ գործընթացներն ունեն ոչ միայն տարերային, ան-
կանխատեսելի ու անվերահսկելի, այլև շատ հաճախ փոխհամաձայնեց-
ված խմբիշխանական խմբերի կողմից ուղղորդված բնույթ: Լինելով 
բազմաչափ երևույթ` իշխանության լեգիտիմության հիմնախնդիրը, պայ-
մանավորված տվյալ հասարակության անցյալ-ներկա-ապագա եռաչա-
փության ընկալումներով, ներառում է գիտելիքի պատմության և նրա 
ինստիտուցիոնալացման վերաբերյալ սահմանադրման տարաբնույթ 
դրսևորումներ: Դրանցից յուրաքանչյուրը հնարավորություն է տալիս հայ 
հասարակությունում տարբերակել քննարկվող հիմնախնդրի հետևյալ 
մակարդակները: Առաջին մակարդակում լեգիտիմության կրողները հին 
համակարգի ընդերքում ձևավորված նորի «մունետիկներն» են (տվյալ 
դեպքում նկատի ունենք խրուշչովյան «ձնհալի» արդյունքում ԽՍՀՄ-ում 
ստեղծված այլախոհության ինստիտուտը, որը միջազգային հանրության 
ուշադրությանն արժանացավ բրեժնևյան «լճացման» պայմաններում): 
Երկրորդ մակարդակում հնի և նորի պայքարի հետևանքով գորբաչով-
յան «պերեստրոյկայի» գործընթաց են ընդգրկվում հասարակական 
կյանքն անկայունացնող այնպիսի «սոցիալական լողացող միավորներ», 
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որոնք սոցիո- և էթնոցնցումների միջոցով ակնկալում են հնի փլուզում: 
Իսկ երրորդի մակարդակում նորը դառնում է գերիշխող, նոր կառուց-
վածքներն սկսում են գործել, իսկ «նոր ժողովրդավարների» առաջին սե-
րունդը, ազատականացնելով սոցիալ-քաղաքական հարաբերությունները, 
անշրջելի է դարձնում այն` պայքարելով ժողովրդավարության հա-
մախմբման համար: Այս նկատառումներով հայ հասարակությունում ժո-
ղովրդավարության որակ ապահովելու համար տարաբնույթ արժեքներ 
կրող սոցիալական միավորների գործունեության արդյունավետությունը՝ 
կարևորելով մրցակցային մասնակցությունը և շեշտելով լեգիտիմացման 
գործընթացում գիտելիքների արդիականացման հրամայականը: Այն հնա-
րավորություն կտա քաղաքական գործունեություն ծավալելիս բացառել. 

1) մրցակցության սահմանափակումը քաղաքական ընտրանու շրջա-
նակներում, 

2) որոշումների ընդունման գործընթացում տարաբնույթ դերակա-
տարների մեկուսացումը կամ հեռացումը, 

3) քաղաքական որոշումների ընդունման ժամանակ ոչ ֆորմալ ինս-
տիտուտների գերիշխանությունը [5, p 35-36]:  

Ակնհայտ է, որ քաղաքական գործընթացներին մասնակիցների լե-
գիտիմությունը կարող են ապահովել և կոլեկտիվ լիդերության կառուցա-
կարգերը, և էլեկտորատի վարքագիծը, և բազմասկիզբ իշխանություն 
ունեցող էլիտայի ձևավորման ժողովրդավարական սկզբունքները: 
Տվյալ իրավիճակում նոր գիտելիքների հիման վրա իշխանության լեգի-
տիմացման հետագա հեռանկարը պայմանավորված է ժողովրդավարա-
կան անցման էությամբ և բնույթով դրսևորված գործոններով: Կարծում 
ենք, որ այս պարագան բազմաչափ է, որի հայեցակարգումը հնարավո-
րություն կտա կանխել ՀՀ-ում ժողովրդավարական համախմբման գործ-
ընթացը խոչընդոտող լեգիտիմության հիմնախնդրի ընկալման արժե-
քային բևեռվածությունը [6, էջ 132-162]: ՀՀ-ում լեգիտիմության հիմ-
նախնդիրը ժողովրդավարական համախմբման դրույթների հիման վրա 
ուսումնասիրելու համար առաջարկում ենք ելակետ ընդունել հետևյալ 
սկզբունքները. 

1) ազգային անվտանգության ապահովման նկատառումներով անհ-
րաժեշտ է ռացիոնալ գնահատել իրավիճակը` ներդնելով «լավ կառա-
վարման» սկզբունքներ, 

2) մեծ է ինչպես արտածին, այնպես էլ ներծին գործոնների դերը քա-
ղաքական գործընթացներում, որոնք ինչպես իշխանական, այնպես էլ 
ընդդիմադիր դաշտերում պարբերաբար ծնում են նոր դերակատարներ, 
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3) փոխհամաձայնեցված խմբիշխանական կառույցների փլուզման 
նպատակով անհրաժեշտ է քաղաքական կամք, 

4) քաղաքական և գործարար էլիտաների բաց հավաքագրումը և 
ընտրությունը դարձել է ազգային անվտանգության ապահովման գերա-
կա պայման, 

5) ժողովրդավարական նոր ինստիտուտների կառուցման, հաս-
տատման, բնականոն արդիականացման կառուցակարգերի պահպա-
նումը հնարավորություն կտա բարձրացնել իշխանության լեգիտիմութ-
յան ապահովման մշակույթը, 

6) ընտրազանգվածի քաղաքական գիտակցության նպատակամետ 
բարձրացման ակնկալիքով կազմակերպել քաղաքացիավարական 
կրթություն` կանխելով քաղաքական դերակատարների ռազմավարու-
թյան և մարտավարության մարգինալ- պոպուլիստական բնույթը: Բնա-
կանաբար, նշված սկզբունքներն ամբողջական չեն և կարող են (ու 
պետք է) լրացվել ՀՀ-ում մի կողմից` կառավարող ընտրանու, մյուս կող-
մից` ընտրազանգվածի գործունեության պատասխանատվությամբ, որն 
ուղղված պետք է լինի ժողովրդավարական համախմբման սկզբունքների 
ամրագրմանը: Այս առումով ՀՀ քաղաքական փոխակերպումների հա-
մատեքստում բախվում ենք տեսամեթոդական չափազանց բարդ խնդրի: 
Ակնհայտ է, որ ՀՀ քաղաքական իշխանության լեգիտիմացման համար 
գոյություն ունեն արդիականացման բազմաթիվ չափումներ. մի կողմից` 
ժողովրդավարական ինստիտուտների և պրակտիկաների ամրապնդում, 
մյուս կողմից` անցյալից ժառանգված ոչ ժողովրդավարական կառույցնե-
րի հետ հաստատված խառնածին արժեքների զուգամիտում` իշխանութ-
յան և ընդդիմության կողմից դրանց նպատակամետ օգտագործում ժո-
ղովրդավարական ավտորիտար կառավարման նոր տարատեսակների 
ձևավորման, ինչպես նաև փոխհամաձայնեցված խմբիշխանական շա-
հերի պաշտպանման նկատառումներով: Նշված հատկանիշներից յուրա-
քանչյուրի հետևում գործում են քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, 
մշակութաքաղաքակրթական, աշխարհաքաղաքական առանձնահա-
տուկ արժեքներ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր ազդեցությունն է ունենում 
լեգիտիմացման գործընթացի վրա: Վերոբերյալը նկատի ունենալով` 
կարծում ենք, որ ՀՀ-ում լեգիտիմության հիմնախնդիրը քաղաքական 
փոխակերպումների համատեքստում անհրաժեշտ է ուսումնասիրել կա-
ռուցվածքային և գործընթացային մոտեցումների սինթեզի հիման վրա: 
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Առաջարկվող ձևաչափի օգնությամբ հնարավոր է համակարգային ամ-
բողջության մեջ բացահայտել քաղաքական փոխակերպումների գործըն-
թացում գործառվող և´ կոնսերվատիվ, և´ լիբերալ-դեմոկրատական, և´ 
ռադիկալ ուժերի դասավորվածությունը: Այսպես, ժողովրդավարական 
անցման առաջին սերնդի «նոր ժողովրդավարների» կողմից իշխանութ-
յունը գրավելու հետ համատեղ ՀՀ-ում ինքնադրսևորվեցին պահպանո-
ղական էլիտար նոր ընդդիմադիր խմբեր, որոնք մի կողմից` բնույթով 
ազգայնական-սոցիալիստական (ՀՅԴ) էին, մյուս կողմից` ազգայնական-
ազատական-պահպանողական (ՀՀԿ): Ինչպես վկայում է ԿԱԵ (Կենտրո-
նական Արևելյան Եվրոպա), ՆԽՄ (Նախկին Խորհրդային Միություն), 
նաև ՀՀ ժողովրդավարացման փորձը, հաստատված խառնածին քաղա-
քական ռեժիմի պայմաններում պահպանողականների և նրանց արմա-
տական հակառակորդների միջև բալանս ապահովող ազատականները 
շարունակական բարեփոխումների իրականացման ջատագովներն են: 

Սա հնարավորություն է տալիս քաղաքական զարգացման ճգնաժա-
մերի հաղթահարման գործընթացն ուղղել դեպի ժողովրդավարական 
համախմբում, ինչն ենթադրում է պայքարող ուժերից ոչ թե մյուսի 
նկատմամբ մեկի հաղթանակ, այլ որոշումների ընդունման գործընթա-
ցին լեգիտիմ մասնակցելու հնարավորություն: Այս պարագայում ՀՀ-ում 
լեգիտիմության հիմնախնդրի կառավարման նկատառումերով անհրա-
ժեշտ է կարևորել հետևյալ գործոնները. 

ա) Արժեքային բազմաչափությունը ստեղծել է «կենտրոն-ծայրամաս», 
«աղքատ-հարուստ» նոր չափումներ, որոնց միջև առկա հակասություննե-
րը միջին խավի սաղմնայնության պայմաններում առաջին սերնդի «նոր 
ժողովրդավարներին» հնարավորություն են տալիս ինքնավերարտադր-
վել, հայտ ներկայացնելով իշխանական բուրգի նկատմամբ` սեփական 
սխալների ուղղման նկատառումներով: Ժողովրդավարացումը ՀՀ-ում այլ 
հետագիծ կարող էր ունենալ, եթե ազատականացումը լիներ քաղաքական 
զարգացման միակ չափորոշիչն այնպես, ինչպես դա եղավ Մերձբալթյան 
հանրապետություններում, Լեհաստանում, Հունգարիայում, Չեխիայում և 
այլն: Բայց քանի որ ղարաբաղյան հիմնախնդիրը շարունակում է մնալ 
քաղաքական բանաձևի, բանավեճի, ծրագրային դրույթների հիմնական 
բաղկացուցիչը, շատ հաճախ շահարկվում է որոշումների ընդունման գոր-
ծընթացին լեգիտիմ մասնակցելու հնարավորությունը: 

բ) Քաղաքական փոխակերպումների գործընթացը ՀՀ-ում գրեթե 
միաժամանակ ներառել է այնպիսի գործոններ, որոնք, տեղ գտնելով 
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«նոր ժողովրդավարների» գործունեությունում, նրանց հնարավորություն 
են տալիս մարգինալացնել հասարակության պատմական հիշողությունը: 

Այս առումով լեգիտիմության հիմնախնդիրը, որպես ժողովրդավարա-
կան համախմբման գրավական, դարձել է քաղաքակրթական հարահոս 
կերպափոխումների գործընթացում գտնվող հասարակությունների հիմ-
նական ուղեկիցը, որի հաղթահարումը ենթադրում է լավ կառավարման 
հետևյալ սկզբունքների հաստատումը. մասնակցություն, իրավունքի գե-
րակայություն, թափանցիկություն, համագործակցություն, արդարություն, 
արդյունք և գործ, հաշվետվություն, ռազմավարական հեռատեսություն:  

 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Вебер М., Избранные произведения. М., 1990. 

2. Iston David, Political systems. – N. Y.: 1992. 

3. Lipset Samuel, Political man.- Oxford. 1985. 

4. Munck G. L., Left C. S., Models of Transitions and Democratisation. 
South America and Eastern Europe in Comparative Perspective.-
Comparatuve Politics, 1997, vol. 29, №1. 

5. Sartori G., The Theory of Democratization in Latin America. 
Comparatuve Politics, 1990, v. 23/1. 

6. Մարգարյան Մ., Լեգիտիմության հիմնախնդիրները քաղաքական 
զարգացումներում, «21-րդ ԴԱՐ», հմ. 3(17), 2007.  

 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 4 /2012 
 

 

166 

МАРИАМ МАРГАРЯН 
Зав. кафедрой политического  

управления и анализа Академии 
 государственного управления РА, 

 доктор политических наук, профессор  
 

ОВСЕП МОВСИСЯН 
Соискатель ЕГУ  

 
ЛЕГИТИМНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ КАК ФАКТОР 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ КОНСОЛИДАЦИИ РА 
 

В современной эпохе кардинально изменились представления обществ, 
находящихся в процессе демократического транзита и консолидации, на 
возможности ответа на существующие вызовы. Эти общества, в целях 
обеспечения национальной безопасности, столкнулись с проблемой легити-
мизации альтернативных тенденций новых политических развитий и буду-
щего. В статье рассматривается сотрудничество политических акторов как 
источник легитимности. По мнению авторов, легитимность политической 
власти основана на вере, воле и поддержке, а также модернизации 
национального духа. 

Ключевые слова: политическая власть, легитимность, дух наций, 
безопасность, демократический транзит, демократическая консолидация, 
элита, электорат. 

 
MARIAM MAGARYAN 

Doctor, Professor in Political science,  
head of the Chair of Political  

Management and Political analysis of the 
Public Administration Academy of the RA 

 
HOVSEP MOVSISYAN 

PhD degree applicant at the chair of  
political institutions and processes 

 of the YSU  
 

LEGITIMACY OF POLITICAL POWER AS A FACTOR OF DEMOCRATIC 
CONSOLIDATION OF THE RA 

 
The modern era has radically changed public perceptions towards the 

opportunities of responding to challenges of democratic transition and 
consolidation processes. For national security considerations the latters have 
clashed with the legitimization of social alternative new developments and future 
prospects. In the article the cooperation of political actors is viewed as the basis of 
legitimacy. The authors believe that it is based on belief, will and support, as well 
as the modernization of the national spirit.  

Keywords: Political power, legitimacy, national spirit, security.democratic 
transition, democratic consolidation, elite, electorate. 

 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 10.09.2012 թ.  



Քաղաքագիտություն 
 

  

167 

ԿԱՐԵՆ ԳԱԼՈՅԱՆ 
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի ասիստենտ,  

քաղաքական գիտությունների թեկնածու 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ` ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԲՅՈՒՐՈԿՐԱՏԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

Հոդվածում դիտարկվում է հանրային անվտանգության ապահով-
ման արժեքային բազմաչափությունը` պետական բյուրոկրատիայի 
ինստիտուտի գործունեության արդիականացման պայմաններում: 
Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաների անմիջական ազ-
դեցության դարաշրջանում անհրաժեշտություն է առաջանում արդյու-
նավետ պայքար մղել գլոբալ մարդկության առջև ծառացած այնպիսի 
սպառնալիքների դեմ, ինչպիսիք են՝ բնական աղետները, ահաբեկ-
չական կամ հանցավոր գործողությունները, թմրաբիզնեսը, թրաֆի-
կինգը և այլն: Հոդվածագիրն այն կարծիքին է, որ համընդհանուր, 
ազգային, հանրային և անհատական  անվտանգության համակար-
գերի արդիականացումը պահանջում է զուգահեռաբար արդիակա-
նացնել ազգային քաղաքական գիտակցությունը, ազգային մտածո-
ղությունը և ավանդական մշակութային արժեքները` ապահովելով 
նպատակային քաղաքացիական վերահսկողություն բյուրոկրատիայի 
ինստիտուտի նկատմամբ:  

Հիմնաբառեր. հանրային անվտանգություն, պետական բյուրոկ-
րատիայի ինստիտուտ, քիմիական, կենսաբանական, ռադիոլոգիա-
կան սպառնալիքների հաղթահարում, ահաբեկչություն, հանցավոր 
կազմակերպված բռնություն, կիբեռնետիկ հանցագործություններ, 
թմրաբիզնես, թրաֆիկինգ:  

Արդի դարաշրջանում, գտնվելով հակասական կերպարների, նշան-
ների ու փաստերի ակտիվ շրջանառության միջավայրում, անհրաժեշ-
տություն է առաջանում արդիականացնել գիտության և տեխնոլոգիայի 
(Science and technology) հետազոտությունների ոլորտը` միտված հանրա-
յին անվտանգության ապահովմանը: Երկարաժամկետ հեռանկարում 
ցանկացած պետության համար գերակա նշանակություն ունի հանրային 
անվտանգության ապահովման որակի հիմնախնդիրը, որը նվազեցնում 
է անորոշությունը, հատվածայնությունը և քաոսայնությունը զարգացող 
հասարակություններում:   

Այս տիրույթներում նոր աշխարհակարգի հաստատման տրամաբա-
նությունը զարգացող ծայրամասերին հնարավորություն է ընձեռում մաս-
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նակցելու աշխատանքի միջազգային նոր բաժանմանը և հաղթահարելու 
քաղաքական զարգացման ճգնաժամերը` դառնալով համընդհանուր 
անվտանգության համակարգի արդիականացման ցանցային (տնտեսա-
կան, սոցիալական, մշակութային, քաղաքական, տեղեկատվական) հա-
մագործակցության լիիրավ անդամներ: Ինչպես գրում է քաղաքական 
գիտությունների դոկտոր Հ. Ս. Քոթանջյանը. «վերջին տարիներին ի 
հայտ են եկել մի շարք երևույթներ, որոնք իբրև միջազգային հարաբե-
րություններ ձևավորող գործոններ ներազդում են միջազգային անվտան-
գության կառույցների ու ռազմաքաղաքական ուժերի վրա: Այդ երևույթ-
ների վտանգավորությունը պայմանավորված է նրանց համընդգրկուն 
համաշխարհային բնույթով» [1, էջ 93]: Հանրային անվտանգության 
ապահովման որակի բարձրացման միջոցով նոր աշխարհակարգի ճար-
տարապետները փորձում են զարգացած և զարգացող տարածություննե-
րը ձերբազատել ահաբեկչությունից, թրաֆիկինգից, հանցավոր կազմա-
կերպված բռնությունից, կիբեռնետիկ հանցագործություններից, թմրա-
բիզնեսից` իրականացնելով կենտրոն-ծայրամաս ցանցային կառավա-
րում: Ընդ որում՝  նշված ցանցերում անվտանգության ապահովման հա-
մար պահանջվում է մեծացնել համախմբվածության և հանրային ընտ-
րության աստիճանը [2, էջ 116-128]:   

Զարգացող երկրներում հանրային կառավարման որակի բարձրաց-
ման ակնկալիքով ցանցային համագործակցության տիրույթներում իր 
գործունեությունն ակտիվացրեց Ամերիկյան նահանգների կազմակեր-
պությունը (Organization of American States), որի ծագման աղբյուրը 
1889-1890 թթ. Վաշինգտոնում կայացած Ամերիկյան նահանգների 
առաջին միջազգային համաժողովն էր: Ամերիկյան նահանգների կազ-
մակերպությունն՝ իբրև հանրային անվտանգության ապահովման աշ-
խարհի ամենահին տարածաշրջանային կազմակերպություն, հիմնադրվել 
է 1948 թ. Կոլոմբիայի Բոգոտա քաղաքում, որի կանոնադրությունն ուժի 
մեջ է մտել 1951ի դեկտեմբերին: Կազմակերպությունը ստեղծվել է իր 
անդամ երկրների միջև ապահովելու «խաղաղության և արդարադա-
տության կարգ` զարգացնելու համերաշխություն (solidarity), ամրացնելու 
համագործակցությունը և պաշտպանելու ինքնիշխանությունը, տարած-
քային ամբողջականությունը և իրենց անկախությունը» [3]: Այսօր ԱՆԿ-ն 
միավորում է Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայի 35 անկախ պե-
տություն, 67 մշտական դիտորդ, այդ թվում նաև Եվրոպական Միությունը: 
Մշտական դիտորդի կարգավիճակ ունի նաև Հայաստանը, որը 2001 թ. 
նոյեմբերի 28-ից համագործակցում է այդ կառույցի հետ: 

Ամերիկյան նահանգների կազմակերպությունն իր առջև դրված 
նպատակներն արդյունավետ իրականացնելու նկատառումներով, գոր-
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ծառում է հետևյալ չորս հիմնական ուղղություններով` ժողովրդավարու-
թյուն, մարդու իրավունքներ, անվտանգություն և զարգացում 
(democracy, human rights, security and development): Կազմակերպութ-
յան վերոնշյալ հենասյունները փոխլրացնում են միմյանց և փոխկա-
պակցված են քաղաքական երկխոսությամբ, լիիրավությամբ, համագոր-
ծակցությամբ ու իրավական գործիքարանով (political dialogue, 
inclusiveness, cooperation, and legal instruments): Կազմակերպության 
գերակայություններից է հանրային անվտանգության ապահովումը, որը 
ներկայումս դիտարկվում է առավել լայն համատեքստում` ավանդական 
ռազմական ոլորտից կերպափոխվելով մարդկանց կյանքին անմիջակա-
նորեն սպառնացող մարտահրավերների, ինչպիսիք են՝ ահաբեկչությու-
նը, հանցավոր կազմակերպված բռնությունը, կիբեռնետիկ հանցագոր-
ծությունները, ապօրինի թմրամիջոցների, զենքերի կամ մարդկանց 
թրաֆիկինգը [4]: 

Համընդհանուր անվտանգության համակարգի արդիականացումը 
պահանջում է զուգահեռաբար արդիականացնել ազգային քաղաքական 
գիտակցությունը, ազգային մտածողությունը և ավանդական մշակութա-
յին արժեքները` ապահովելով մասնակցությունը նոր ձևավորված քաղա-
քական ինստիտուտներին: Նմանօրինակ մոտեցումը հնարավորություն է 
տալիս սոցիալական անվտանգությունը դիտարկել որպես քաղաքացիա-
կան և սոցիալական խաղաղություն: Այն ենթադրում է հասարակության 
ներսում սոցիալական բևեռացման, սոցիալական համաձայնության ու 
գործընկերության մշակույթի առկայություն և միջին խավի գոյություն: 
Այս տիրույթներում անվտանգությունը դիտարկենք որպես հանրային 
համակարգի գերակայություն, որը դրդում է վերջինիս իրականացնել 
ակտիվ գործողություններ` ապահովելու իր պաշտպանվածությունը և 
զարգացման հնարավորություններ` ի դեմս արտաքին ու ներքին սպառ-
նալիքների:  

Նոր հանրային կառավարման (այսուհետև՝ ՆՀԿ) սկզբունքների կի-
րառմամբ հանրային անվտանգության ապահովումն ընդարձակում է 
Ամերիկյան նահանգների կազմակերպության գործունեության շրջանակ-
ները, քանի որ մշտական անդամ և դիտորդ երկրները պատասխանա-
տու են ոչ միայն սեփական տարածությունների, այլև գլոբալ հանրային 
անվտանգության ապահովման համար: Մեծապես կարևորվում է հան-
րության հնարավոր պաշտպանությունը թե´ բնական (երկրաշարժեր, 
փոթորիկներ) և թե´ տեխնածին-մարդածին աղետներից: Հանրային 
անվտանգության ռազմավարության մշակումը հնարավորություն է ընձե-
ռում ուղղորդել, կազմակերպել և միավորել ազգային ներպետական 
անվտանգությունը` միտված հետևյալ նպատակների իրականացմանը` 
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կանխել և վերացնել ահաբեկչությունը,  պաշտպանել հանրությանը, դրա 
կառուցվածքն ու հիմնական աղբյուրները, հավասարարժեք պատասխա-
նել և արդյունավետ վերականգնվել հնարավոր անբարենպաստ միջա-
դեպերից, շարունակական ամրացումների միջոցով ապահովել երկարա-
ժամկետ արդյունավետությունն ու հաջողություները [4]: 

2001 թ. սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական հարձակումներից հետո 
հանրային անվտանգության հասկացությունը միջազգային մակարդա-
կում կերպափոխվեց: Հանրային անվտանգության ռազմավարության է-
վոլյուցիայի ուսումնասիրումն ակնհայտ է դարձնում այն փաստը, որ դրա 
արդյունավետությունն ու պատշաճ կիրառելիությունը մեծապես կախված 
է սոցիալական տարբեր շերտերի ընկերակցությունից և համագործակ-
ցությունից: Արդի ժամականաշրջանում պետության սոցիալական նշա-
նակությունը հասարակությանը ծառայելն է, նրա շահերի պաշտպանութ-
յունը թե՛ ներքին և թե՛ արտաքին հնարավոր սպառնալիքներից, նրա 
անդամների իրավունքների և ազատությունների իրական կենսագործու-
մը: Պետական, տեղական ինքնակառավարման, մասնավոր և շահույթ 
չհետապնդող ոլորտները, անհատ քաղաքացիները միավորված են ընդ-
հանուր նպատակների և պարտականությունների շրջանակներում, այն 
է` հանրային անվտանգության գերակայությունը: Պետությունն՝ իբրև 
հանրային և քաղաքական համակարգի գերակա ինստիտուտ, կենտրո-
նական դեր ունի հանրային անվտանգության ապահովման բնագավա-
ռում` ներառելով իր իրավասության այնպիսի շրջանակներ, ինչպիսիք 
են` սահմանների անվտանգությունը, գործակալական հետախուզության 
առաքելությունները, զանգվածային ավերածության հանգեցնող զենքերի 
(weapons of mass destruction) բացահայտումն ու վնասազերծումը և այլն: 
Իբրև վարչարարության կազմակերպման գործիք՝ այն հարաբերական 
անկախության մեջ ապահովում է իր համակարգում գործառող ինստի-
տուտների գործունեությունը, իսկ որպես ինքնիշխանություն և գերիշխա-
նություն իրականացնող միակ ինստիտուտ` ընդունում է քաղաքական 
այնպիսի որոշումներ, որոնք առաջնահերթ ապահովում են հանրային 
անվտանգություն: Այս համատեքստում, ունենալով կառուցվածքային և 
մարտավարական առաքելություն, պետական ինստիտուտների վարչա-
րարությունը երաշխավորում է մի կողմից քաղաքական ուժերի, մյուս 
կողմից` քաղաքացիների մասնակցությունը հանրային անվտանգության 
ապահովման գործընթացին [6, p. 113]: Ռիսկի կառավարման օգնութ-
յամբ այն ենթադրում է նաև հանրային անվտանգության ապահովման 
գործընկերների համագործակցության անհրաժեշտ պայմաններ` ազգայ-
նամետ գործունեության արդյունավետության նկատառումներով: Պե-
տական տարբեր ստորաբաժանումներ, որոնք գիտակցում են իրենց քա-
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ղաքացիների պահանջները, իբրև մատակարարներ ապահովում են 
օրենքի գործառում, հանրային առողջություն և բժշկական շտապ օգ-
նություն` այդպիսով զբաղեցնելով առաջնային դիրք ահաբեկչական 
հարձակումների, ինչպես նաև բնական ու մարդածին աղետների հետ-
ևանքների բարելավման ոլորտում: Հանրային անվտանգության ապա-
հովման նկատառումներով պետության հասարակական գործառույթ-
ներից կարևորում ենք հասարակության կայուն զարգացման համար 
նպաստավոր պայմանների ստեղծումը, մարդու և քաղաքացու իրա-
վունքների և ազատությունների փաստացի ապահովումը, ձեռնարկատի-
րական նախաձեռնության նորարարացումը, էթնիկ փոքրամասնություն-
ների իրավունքների և անվտանգության ապահովումը: 

Հանրային անվտանգության սպառնալիքների հաղթահարման նկա-
տառումներով հավասարարժեք միջոցառումների ձեռնարկումը կատար-
վել և կատարվում է պետական, տեղական ինքնակառավարման, մաս-
նավոր ոլորտի ակտիվ գործառույթների զուգամիտմամբ: Հետևաբար, 
ՆՀԿ սկզբունքների ներդրման քաղաքականությունը ենթադրում է 
հստակորեն սահմանել ինչպես պետական աստիճանակարգության, 
այնպես էլ ոչ պետական, մասնավոր բոլոր մարմինների դերակարա-
տությունն ու պարտավորությունների շրջանակը, որն ուղղված է առավել 
լայն` քաղաքացիական համերաշխության պահպանմանը: Հանրային-
մասնավոր համագործակցությունը նույնպես էական նշանակություն ունի 
հանրային անվտանգության ապահովման գործընթացների շրջանակում:  

Հանրային պատրաստվածության ամրապնդման և դրա արդյունա-
վետության բարձրացման նկատառումներով անհրաժեշտ է մշակել, ինս-
տիտուցիոնալացնել և գործադրել հանրային անվտանգության կառա-
վարման համակարգ, որը կնախատեսի վերը նշված բոլոր դերակատար-
ների փոխհամաձայնեցված համագործակցությունը: Այս համակարգը 
կներառի շարունակական, փոխկապակցված, պարբերաշրջանային 
զարգացման չորս հիմնական փուլ.  ուղղորդում (guidance), ծրագրավո-
րում (planning), կատարում (execution),  գնահատում (assessment and 
evaluation): 

Հանրագումարենք` հանրային անվտանգության ապահովումը համ-
ընդհանուր պարտավորություն է. պետական իշխանությունը պետք է 
ապահովի լիդերություն և միաժամանակ այդ գործընթացներում համա-
գործակցի հանրային դերակատարների հետ: Միայն այս պարագայում 
է, որ հանրային անվտանգության ապահովումը կիրականացվի «հանրա-
յին շահը համընդհանուրի բարիքն է» սկզբունքի հիման վրա, որն էլ իր 
հերթին հնարավորություն կտա զարգացող երկրներին բարձրացնել իշ-
խանության իրականացման մշակույթը` ներդնելով ՆՀԿ:  
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Հետխորհրդային նորանկախ երկրներում հանրային անվտանգութ-
յան արդիականացման համատեքստում «նոր ժողովրդավարների» երկ-
րորդ սերունդը, որպես ՆՀԿ սկզբունքների մատակարար (provider), շա-
րունակական բարեփոխումների միջոցով իր մասնակցությունն է ապա-
հովում գլոբալացման գործընթացներին: Այս նկատառումներով բրիտա-
նացի տեսաբան Դ. Հելդը նշում է, որ պետական բյուրոկրատիայի գոր-
ծունեության ինստիտուցիոնալ հիմքերի ժողովրդավարացմանը զուգա-
հեռ անվտանգության քաղաքականությունն արդիականացվելով ընդար-
ձակեց նորարարական գործառույթ կրող դերակատարների սոցիալա-
կան տարածությունը [5, p. 2-8]: Փաստորեն աֆրիկյան և լատինաամե-
րիկյան, ինչպես նաև Հարավային Եվրոպայի երկրների արդիականաց-
ման գործընթացներում տեղ գտած ճգնաժամերի հաղթահարման նկա-
տառումներով կատարելագործվեցին ինչպես պետական բյուրոկրատիա-
յի գործունեության ինստիտուցիոնալ հիմքերի, այնպես էլ անվտանգութ-
յան քաղաքականության նորարարության գործառույթների վերաբերյալ 
պատկերացումները: Սակայն նշված շրջաններում տեղի ունեցած փոփո-
խությունները չեն արտացոլում հետխորհրդային հանրային տարածութ-
յուններում ՆՀԿ սկզբունքների գործառման հիմնախնդիրները` պայմա-
նավորված ինստիտուցիոնալացման գործընթացների սոցիո և էթնո 
մշակութային առանձնահատկություններով: Ուստի հետխորհրդային 
հանրային տարածություններում քաղաքական, տնտեսական և պետա-
կան համակարգերի անկանխադեպ միաժամանակյա կերպափոխումը 
փոփոխեց նաև անվտանգության քաղաքականության նորարարական 
գործառույթի իրականացման համար անհրաժեշտ ուղղվածությունը` քա-
ղաքական զարգացման ճգնաժամերի (բաշխման, շարժունակության, 
մասնակցության, նույնականացման և լեգիտիմացման) հաղթահարման 
տեսանկյունից: 

Այսպիսով, պետական բյուրոկրատիայի գործունեության ինստիտու-
ցիոնալ «ճիշտ» ձևաչափն արդյունավետ գործառում է, երբ հանրային 
հավաքական շահերը պաշտպանելու նպատակով հասարակությունը մի 
կողմից արդիականացնում է քաղաքական ինստիտուտների գործու-
նեությունը, մյուս կողմից` ընդարձակում անվտանգության քաղաքակա-
նության սոցիալական հիմքերը: Այս մոտեցումն ինստիտուցիոնալացնում 
է օրենսդիր մարմնի գործունեության, ընտրական գործընթացի կազմա-
կերպչական հիմնախնդիրների, դատավորների, քաղաքական գործիչնե-
րի նշանակման, ինչպես նաև բարձրաստիճան բյուրոկրատների պաշ-
տոնական առաջխաղացման կարգը:  

Հանրային և քաղաքական դերակատարներն ի զորու են ժամանակի 
մեջ փոփոխել ինստիտուցիոնալ ձևաչափերը կամ «խաղի կանոնները», 



Քաղաքագիտություն 
 

  

173 

որպեսզի հավասարարժեք կարողանան արձագանքել պատմական զար-
գացումներին: Նման իրավիճակում քաղաքական դերակատարները ոչ 
միայն մասնակցում, այլ կարող են նաև փոփոխել մեծ խաղի կանոնները: 
Այլ կերպ ասած` նրանք ձևավորում են հանրային ապագայի անվտան-
գության ապահովման ինստիտուտներ` երբեմն, պայմանավորված հա-
սարակության կողմից հանրային շահերի գիտակցությամբ՝ սահմանելով 
շահավետ կանոններ:  

Ապագայի նորարարական կառավարման նկատառումներով հաղթա-
նակած քաղաքական գործիչները` նոր ժողովրդավարները, որոշումներ 
ընդունելիս հենվում են բյուրոկրատիայի կողմից իրենց ներկայացված տե-
ղեկատվության վրա: Պայմանավորված քաղաքական գործիչների գործու-
նեության առանձնահատկություններով և ընտրազանգվածի գիտակցութ-
յամբ` որոշումների ընդունման բարդ գործընթացում բյուրոկրատիան կա-
րողանում է իրականացնել և՛ սահմանադրաիրավական, և՛ սոցիալ-հոգե-
բանական գործունեություն: Նմանօրինակ բյուրոկրատիայից «հրաժարվե-
լու» մտադրությամբ քաղաքական գործիչները նոր բյուրոկրատական 
կադրեր հավաքագրելիս, առնչվում են որոշակի երկընտրանքի (dilemma) 
հետ, քանի որ նրանք ձգտում են, որպեսզի բյուրոկրատիան ներկայացնի 
ոչ թե ապագայի նորարարական կառավարման, այլև իրենց շահերը: 
Զարգացած հասարակություններում պետության և բյուրոկրատիայի դե-
րին նվիրված հետազոտություններն օգնում են հասկանալ ներքին և ար-
տաքին միջավայրի փոփոխություններով պայմանավորված սոցիալական 
արդիականացումը: Մ. Ֆուկոն սոցիալական արդիականացման գործըն-
թացի կարգավորման նկատառումներով կարևորեց վարչական խոսքի, 
հրահանգի և վարքի էթնոմշակութային առանձնահատկությունները, 
որոնք իրականացվում են սոցիալական ծառայությունների բյուրոկրա-
տացված ոլորտում կանխելու համար բնակչության որոշ մարգինալ խմբե-
րի կողմից  հանրային իշխանության կարգապահական ներգործությանն 
ընդդիմանալու (չընդունելու) միտումները: Ուսումնասիրելով աֆրիկյան 
երկրների հանրային կառավարման փորձը և այդ երկրներում տեղ գտած 
քաղաքական զարգացման ճգնաժամերը` Մ. Ֆուկոն ցավով փաստում է, 
որ. «բյուրոկրատիան, օգտագործելով խոսքային խորհրդապաշտություն, 
խաղարկում է կլիենտների գիտակցությունը» [6]:   

Մեր կարծիքով նման մոտեցումները հնարավորություն են տալիս 
վարչարարներին մշակել, ընդունել և կենսագործել առկա հիմնախնդիր-
ների լուծման այնպիսի ուղղություններ, որոնք անտեսում են նորմատիվ 
նպատակներում «նոու-հաու»-ի (know-how) տեխնիկական կիրառության 
հնարավորությունը: Այս տեսակետից էլ քաղաքացիական հասարակութ-
յան զարգացման և կայացման խնդիրներով զբաղվող տեսաբաններից 
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ոմանք այն կարծիքին են, որ համընդհանուր բարեկեցության պետութ-
յան բյուրոկրատիան ձգտում է թուլացնել ժողովրդավարությունը և ամ-
րապնդել սեփական իշխանությունը: Այս համատեքստում էլ բյուրոկրա-
տիան կարելի է դիտարկել որպես մատուցվող ծառայությունների արժե-
քի մասին տեղեկություններ (նաև գաղտնի) ունեցող մենաշնորհային վա-
ճառականի: Նման մոտեցումը հնարավորություն կտա ամբողջացնել քա-
ղաքական զարգացման շրջանակներում բյուրոկրատիայի ինստիտուտի 
փոխակերպման դրույթը, որպես «բարեփոխումներ վերևից» սցենարի 
կառուցվածքային բաղադրիչ: Արդյունքում պետական բյուրոկրատիայի 
ինստիտուտի գործունեության համալիր արդիականացումն իրականաց-
վում է նոր ինստիտուցիոնալացման հետևյալ տիպերի շրջանակներում՝ 
նորմատիվ ինստիտուցիոնալացում, ռացիոնալ ընտրության տեսութ-
յուն, պատմական ինստիտուցիոնալացում, սոցիալական ինստիտու-
ցիոնալացում, կառուցվածքային ինստիտուցիոնալացում:  

Նոր ինստիտուցիոնալացման դերակատարներից յուրաքանչյուրն իր 
գործառման շրջանակներում պատասխանատու է հանրային անվտան-
գության ապահովման համար: Արդյունքում անվտանգության քաղաքա-
կանության դերակատարների արժեքային համակարգը ներառեց ինչ-
պես նորմավորված նվիրվածություն (առաքինություն), իմացական (կոգ-
նիտիվ) կարողություններ (սահմանված ռացիոնալություն), սոցիալական 
կառավարման հմտություններ, այնպես էլ սոցիալ-հոգեբանական և բա-
րոյաէթիկական նորարարացում: Այս շրջանակներում համեմատության 
մեջ հնարավոր է վերլուծել զարգացած և զարգացող երկրներում նորա-
րարության հակված անվտանգության քաղաքականության դերակա-
տարների ինստիտուցիոնալ արժեքաբանությունը: 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЮРОКРАТИИ 

 
В статье рассматривается ценностное разномерность обеспече-

ние публичной безопасности в условиях модернизации деятельности 
института государственной бюрократии. В эпохе непосредственного 
влияния информационно-коммуникационных технологий возникает 
необходимость эффективной борьбы против угроз возникаюших перед 
глобального человечеством, таких как стихийные бедствия, террорис-
тические или преступные деяния, наркобизнес, траффикинг, и т.д. 
Модернизация систем универсальной, национальной, публичной и 
индивидуальной безопасности требует одновременного модернизиро-
вания национального политического сознания, национального 
мышления и традиционных культурных ценностей обеспечивая этим 
участие в новообразованных политических институтах, в частности, 
целевого функционирования института государственной бюрократии. 

Ключевые слова: публичная безопасность, институт государст-
венной бюрократии, противостояние химическим, биологическим, 
радиологическим угрозам, терроризм, организованное преступное 
насилие, кибернетические преступления, траффикинг, наркобизнес, 
нелегальная продажа оружия.  
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ENSURING PUBLIC SECURITY IN TERMS OF MODERNIZATION OF 
THE FUNCTIONS OF THE INSTITUTE OF STATE BUREAUCRACY 

 
The article observes the multidimensional value of ensuring public 

security in the conditions of modernization of the functions of the institute of 
state bureaucracy. In the era of direct influence of information-
communication technologies a necessity arises for an effective resistance 
against threats for global humanity, such as national catastrophes, terrorist 
or criminal actions, drug business, trafficking, etc. The author is of the 
opinion, that the modernization of the systems of universal, national, public 
and personal security demands parallel modernization of national political 
consciousness, national intellect and traditional cultural values ensuring 
participation to the targeted functioning of newly formed political institutions, 
in particular-the institute of state bureaucracy.  

Keywords: Public security, institute of state bureaucracy, defeat 
chemical, biological, radiological and explosives threat, terrorism, gang 
violence, cybercrime, trafficking of illegal drugs, firearms. 
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ՄԱՄԻԿՈՆ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
ՀՀ ԱԺ ՀՀԿ խմբակցության փորձագետ, 
քաղաքական գիտությունների թեկնածու 

ՄԵՐԻ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
 ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի հայցորդ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ 

ԲԱԶՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հոդվածում ուսումնասիրված է ազգային անվտանգության ապա-
հովման ընդարձակված օրակարգի բազմավեկտորությունը: Հեղի-
նակների կարծիքով անվտանգության ընդարձակված օրակարգի 
նորմատիվային, ինստիտուցիոնալ, հաղորդակցական ենթահամա-
կարգերը փոխլրացնում են իրենց գործառույթները փափուկ (քաղա-
քացիական) և կոշտ (պետականակենտրոն) մոդելների միջոցով:Քա-
ղաքական արդիականացումը դնելով ազգ-պետություն-հասարա-
կություն-անհատ անվտանգության ապահովման հիմքում՝ հեղինակ-
ները տարբերակել են ժողովրդավարական անցումը համախմբու-
մից: Այս տիրույթներում ՀՀ-ի ազգային անվտանգության արդիակա-
նացման նկատառումներով առաջարկվում է խթանել Հայաստանի 
վարչատարածքային միավորումների համաչափ զարգացումը՝ կան-
խելով «կենտրոն-ծայրամաս» հակասությունները: 

Հիմնաբառեր. անվտանգության ընդարձակված օրակարգ, ազգ-
պետություն, անձի անվտանգություն, ժողովրդավարական համա-
խմբում, համաչափ զարգացում, արժեքային ռացիոնալություն, անվ-
տանգության սոցիալական ընդարձակված տարածք, քաղաքական 
կայունություն, կայուն զարգացում: 

  Ազգային անվտանգության ապահովումը (այսուհետ` ԱԱԱ) ինստի-
տուտների կամ արարողակարգերի միջոցով անորոշությունների կառա-
վարման և սպառնալիքների բացահայտման, կանխարգելման, չեզոքաց-
ման, հակադարձման, վերացման, կանխատեսման,ինչպես նաև արդիա-
կանացման բազմաչափ գործընթաց է: Այս համատեքստում էլ, համա-
ձայն Վ. Պարետոյի, սոցիալական գործունեությունը ձերբազատելով 
պատրանքներից հանգեցնում է նպատակադրված արժեքային ռացիո-
նալության, այսինքն՝ սովորույթների արդիականացման միջոցով արդ-
յունավետ կերպափոխվում է և´ ավանդականը, և´ ժողովրդավարա-
կան [1, с. 208]: Փաստորեն մարդն իր անվտանգությունից ելնելով ստեղ-
ծել է գաղափարների, արժեքների, վարքի, բարոյական նորմերի սո-
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ցիալական գործունեության համակարգ, որն ունի` նորմատիվային, ինս-
տիտուցիոնալ, հաղորդակցական, գործառութային ենթահամակարգեր: 
Վերջինիս հիման վրա էլ անվտանգությունը դասակարգվեց ըստ ձևի` 
փափուկ (քաղաքացիական) և կոշտ (պետականակենտրոն), ըստ մա-
կարդակի` ազգայինից գլոբալ: Վերոշարադրյալը հնարավորություն է 
տալիս փաստել, որ ԱԱԱ բազմավեկտորության միջոցով դիտարկելը 
որոշիչ մեթոդաբանական նշանակություն ունի, քանի որ նրա միջոցով 
բացահայտվում է, ԱԱԱ գործառման հիմնական պատասխանատուի` 
ազգ-պետության կայացման էվոլյուցիայի առանձնահատկությունները: 
Դեռևս 1648թ. Վեստֆալյան համակարգի [2, p. 563] ստեղծմամբ, երբ 
միջազգային հարաբերություններում հիմնական դերակատար հռչակվեց 
ազգ-պետությունը` ԱԱԱ-ն համընդհանուր ճանաչվեց պետական կառա-
վարման գերակա գործառույթ և պետության ինքնիշխանության մենա-
շնորհի դրսևորում: Ուստի քաղաքական արդիականացումը դնելով ԱԱԱ-ի 
հիմքում՝ առաջարկում ենք տարբերակել. 

1. ազգի քաղաքական զարգացման մակարդակը, որն ազգ-հասա-
րակություն-անհատ անվտանգության ապահովման և՛ էվոլյուցիոն, և՛ 
հեղափոխական արդիականացման արդյունք է,  

2. ժողովրդավարական անցման գործընթացում առկա քաղաքա-
կան կայունությունը տարբերակել ժողովրդավարական համախմբումից: 

Առաջինի պարագայում ԱԱԱ-ը նույնացվում էր պետության հզո-
րության հետ` ներառելով հետևյալ կատեգորիաներն ա) ինքնիշխանութ-
յան ապահովում` «անվտանգությունն առկա է միայն ինքնիշխանության 
պայմաններում» [3, p. 44-45], և բ) «ռազմավարական բռնություն», որի 
օգնությամբ ինքնիշխանության բոլոր բաղադրիչները (սահմաններ, տա-
րածքային ամբողջականություն, քաղաքացիություն, օրինաստեղծու-
թյուն, իրավունքի գերակայություն և այլն) ձևավորվում, պահպանվում և 
արդիականանում են մենախոսության պայմաններում: Երկրորդի պա-
րագայում` ազատական-ժողովրդավարական արժեքների հեղափոխա-
կան ներդրման հետևանքով առաջացած քաղաքական զարգացման 
ճգնաժամերի հետևանքով անվտանգության ապահովման համակարգը 
գերծանրաբեռնվում է: Արդյունքում այդ գործընթացն ենթադրում է նախ` 
հասարակության մեջ մարդիկ իրենց քաղաքական դիրքորոշումներում 
առաջնահերթությունները ձևավորվում են` կողմնորոշվելով դեպի գի-
տակցված կարիքի կառավարում, ապա անհատական արժեքային կողմ-
նորոշումները հակադարձ համեմատական են այն պայմաններին, որոն-
ցում անձը սոցիալականացվել է: Այս համատեքստում մարդիկ կողմնո-
րոշվում են հետևյալ արժեքները` տնտեսական բարեկեցություն, քա-
ղաքացիական համերաշխություն, օրինականություն և կարգ, պատ-
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մականորեն ընդունված կրոնական արժեքներ և ուժեղ ազգային 
պաշտպանություն, ինքնաարտահայտում, անձնական ազատություն, 
սոցիալական հավասարություն, ինքնաիրացում, կյանքի որակի ու 
մակարդակի բարձրացում: 

Նմանօրինակ մոտեցման արդյունքում ակնհայտ դարձավ, որ կեն-
սագործունեության տարբեր ոլորտների ներթափանցման, դերակատար-
ների բազմազանության, փոփոխվածության աճի պատճառով ընդլայնվել 
է վտանգների ցանկը, և այն այլևս չի սահամանափակվում սոսկ ռազմա-
կան հարձակման վտանգով: Ինչպես գրում է քաղաքագետ Հ. Ս. 
Քոթանջյանը. «վերջին տարիներին ի հայտ են եկել մի շարք երևույթներ, 
որոնք իբրև միջազգային հարաբերություններ ձևավորող գործոններ նե-
րազդում են միջազգային անվտանգության կառույցների ու ռազմաքաղա-
քական ուժերի վրա: Այդ երևույթների վտանգավորությունը պայմանա-
վորված է նրանց համընդգրկուն համաշխարհային բնույթով» [4, էջ 93]: 

Փաստորեն, նոր աշխարհակարգի հաստատման տրամաբանու-
թյունը զարգացող ծայրամասերին հնարավորություն է տալիս մրցունակ 
մասնակցության միջոցով դառնալ համընդհանուր անվտանգության հա-
մակարգի արդիականացման ցանցային (տնտեսական, սոցիալական, 
մշակութային, քաղաքական, տեղեկատվական) համագործակցության 
լիիրավ անդամներ: Ընդ որում, նշված ցանցերը ենթադրում են անվ-
տանգության ընդլայնված օրակարգ, որը Բարրի Բուզանի կարծիքով 
պետություններին հարկադրում է հրաժարվել ինքնաբավ անվտանգութ-
յան քաղաքականությունից` ընդունելով հարևանների անվտանգության 
իրավունքը [3, p. 92-93]: Սոցիետալ անվտանգության տեսաբանները` 
վկայակոչելով` ԱԱԱ -ի արժեքային բազմաչափությունը պայմանավորե-
ցին գլոբալ անվտանգության դաշտի կառուցվածքային փոփոխություն-
ներով, որտեղ աճել է տարբեր մակարդակների ու ոլորտների դերակա-
տարների փոխկախվածությունը: Վերջինիս տեսաբան Փ. Հոուն [5, p. 1-3] 
շեշտադրում է, որ մարդկությունը մուտք է գործել նոր դարաշրջան` հին 
միջազգային համակարգերը փլվել են, հին կարգախոսները ոչ ուսուցո-
ղական են, հին լուծումները՝ ոչ օգտակար [5, p. 1-3]:  

Փոփոխությունների նմանօրինակ տրամաբանությունից ելնելով 
«խաղաղության հետազոտությունների կոպենհագենյան դպրոցը» առա-
ջարկեց ԱԱԱ «փափուկ անվտանգության» մոդելը: Ելնելով «ոչ հարձակ-
վողական» պաշտպանություն, «պոզիտիվ խաղաղություն», «խաղաղու-
թյուն խաղաղ միջոցներով» հայեցակարգերից` այս դպրոցը ձևավորած 
Յոհան Գալթունգի, Բարրի Բուզանի, Բյորն Մյոլլերի, Օլե Վէվերի և ուրիշ 
հետազոտողների գաղափարները 1990-ականներից դարձան սոցիալա-
կան խմբերին, անհատներին և մարդկային կոլեկտիվներին «փափուկ» 
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անվտանգություն ապահովող կառուցակարգ` «անվտանգությունն ընկած 
է մեր անհատական և կոլեկտիվ գոյության հիմքում» սկզբունքով: Նմա-
նօրինակ մոտեցման արդյունքում հարստացավ անվտանգության հարա-
ցույցի (security paradigm) հասկացութենական ապարատը, ինչն էլ ըն-
դարձակելով նրա գործառման շրջանակները որոշակիացրեց նրանց օգ-
նությամբ ինչպես անվտանգ դիրքավորվելու, այնպես էլ վտանգի մեկու-
սացման կամ անվտանգության մշակույթի բովանդակությունը: Որպես 
խորհրդանիշների, պատկերների, մտքերի և պատկերացումների ամբող-
ջություն՝ անվտանգության մշակույթը (security culture) ըստ Կ. Լայթինե-
նի [6]՝ տվյալ սոցիալական խումբը տարբերակում է` «ուրիշներից», 
«օտարներից», միաժամանակ հնարավորություն տալով նույնականաց-
ման եզրեր փնտրել համագործակցության մշակույթի ձևավորման, զար-
գացման և կայացման տիրույթներում: Այս տիրույթներում էլ գործառող 
անվտանգության ռեժիմը (security regime) վարքի շրջանակ է սահմա-
նում անվտանգության դերակատարների համար` ապահովելով համա-
գործակցային փոխհարաբերություններ հանուն անվտանգության կառա-
վարման (security governance): Վերջինս արդիականացման հրամայա-
կանների կանխատեսմամբ քաղաքականության բոլոր ոլորտներում 
«անվտանգության ակտորների» միջև կենսական կարևոր շահերի փոխ-
գործակցության կարգի միջոցով ձևավորում է անվտանգության համա-
լիր (security complex): Այն անդրազգային տարածաշրջան է, որն ընդգր-
կելով անվտանգության մասին կայուն պատկերացումներ և կենսական 
կարևոր շահերի փոխներգործության կարգ ձևավորած երկրներ կամ 
դաշնություններ նպաստում է անվտանգության համայնքի (security 
community) կայացմանը և արժեքների ընդհանրության հիման վրա 
կարգավորում է դերակատարների վարքը: Փաստորեն`անվտանգության 
համակեցության հիմքի վրա «Մեծ ութնյակի» (G8) և «Մեծ քսանյակի» 
(G20) երկրներն անվտանգության պրակտիկայի (security practice) և 
անվտանգության նույնականացման (security identity) տիրույթներում 
ձևավորում են «անվտանգության տարածական պատկեր (security spatial 
image)` ապահովելով բազմաշերտ գեո-անվտանգություն» [6]:  

Դիտարկված հասկացություններն անվտանգագիտության մեջ ամ-
բողջացվում են ԱԱԱ գործընթացի ակադեմիական բանավեճերում՝ կար-
ևորելով անվտանգության և ինքնության փոխհարաբերությունների միջև 
կապի ուսումնասիրությունը: Ուրս Ալտերմատի խոսքերով ինքնությունը 
հիմնարար սոցիալական արժեք է (ինչպիսիք են՝ ինքնիշխանությունը, 
հանդուրժողականությունը, ազատությունը, այլախոհությունը և այլն): 
Այսինքն որքան ուժեղ է ներխմբային ինքնությունը, այնքան մեծ է հավա-
նականությունը, որ տվյալ խումբն արտաքին դերակատարին ընդունելով 
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որպես «օտարներ» գիտակցորեն կմշակի համագործակցության ուղիներ 
[7, с. 246-249]: 

Այս համատեքստում նոր սոցիալական տարածությունների ձևավո-
րումը հանգեցնում է այսպես կոչված «non-war community» առաջացմա-
նը, այսինքն` այնպիսի հանրույթի, որը միավորվում է ոչ թե արտաքին 
սպառնալիքի առկայությամբ, այլ փոխկախվածությամբ, որը ջնջում է 
«մերոնց և օտարների» միջև սահմանները [8, с. 27-28]: Առաջարկված 
մոդելի հիման վրա հնարավոր է ազգային անվտանգություն ապահովել 
այն տարածաշրջաններում, որոնք. ա) չունեն ռազմավարական տարա-
ձայնություններ, բ) ներքուստ օժտված են ընդհանուր ինքնության զգա-
ցումով: Այսպիսի հարցադրումը կարևոր մեթոդաբանական նշանակութ-
յուն ունի, քանի որ հնարավորություն է տալիս բախումներից խուսափել 
ընդհանուր նույնականացման «marker»-ների միջոցով: Վերոշարադրյալը 
բանաձևենք հետևյալ կերպ` ինտեգրում – ինքնություն - շահեր – անվ-
տանգություն- կայունություն: Ներկայացված բանաձևից ակնհայտ է, որ 
անվտանգության ապահովումը համակարգային բնույթ ունի, քանի որ 
նշված յուրաքանչյուր մակարդակում դերակատարներն իրենց ինստի-
տուցիոնալ և սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկություններ ունեցող 
արժեշահային համակարգի արդիականացման նկատառումներով փոխ-
գործակցում են` տոհմացեղային, ազգային և անդրազգային մակար-
դակներում: Ամերկացի հետազոտող Ռ. Ռոբերտսոնը [9, с. 89] առաջար-
կեց գլոկալիստիկայի շրջանակներում նախ` չեզոքացնել գլոբալ հարս-
տության և տեղային աղքատության միջև եղած անդունդը, ապա զուգա-
միտել իրական և վիրտուալ աշխարհաքաղաքական տարածքների ու-
սումնասիրումը: Լոկալը և գլոբալը չեն բացառում միմյանց, իսկ տարա-
ծաշրջանային դերակատարներն ինքնորոշվում են` օգտագործելով գլո-
բալ անվտանգության խաղի կանոնները: Այս առումով ուշագրավ է 
2001թ. սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչության առնչությամբ ԱՄՆ-ի կոչին 
արձագանքելու նոր անկախացած երկրների օրինակը: Դա 
«securitization» հայեցակարգի շրջանակներում նոր հրամայականներ 
առաջադրեց ինքնության արդիականացմանը` արվում է ամեն ինչ, որ-
պեսզի ոչ մի տարածաշրջան չդառնա ներքին սպառնալիքի աղբյուր 
(խոսքը ոչ լեգալ միգրանտների, մարդկանց առևտրի, կոռուպցիայի և 
հանցագործության, ապօրենի գործունեության, տարաբնույթ հիվան-
դությունների տարածման կանխման և այլնի մասին է): Համաձայն կո-
պենհագենյան դպրոցի securitization-ը քաղաքական նախասիրություն-
ների փոփոխմամբ բանավեճ է, որը փաստում է անվտանգության օբ-
յեկտների գոյաբանական սպառնալիքների և դրանց կանխման միջոցնե-
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րի համար չարդարացված արարողակարգերից հրաժարվելու անհրա-
ժեշտությունը [10, p. 139]:  

Արդյունքում ինքնորոշման շրջաբերման (արտիկուլացիա) նպատա-
կով նորովի մեկնաբանելով անվտանգության ապահովման «փափուկ» 
մոդելը` շեշտադրվեց պետության առանցքային դերը ոչ միայն ռազմա-
կան, այլև տնտեսական, բնապահպանական, տեխնոլոգիական, էներգե-
տիկայի և այլ ոչ ռազմական բնագավառներում:Ինքնության և մշակույթի 
արդիականացման միջոցով ազգային անվտանգության ապահովման 
կողմնակիցների նկատմամբ հիմնական առարկությունները ձևակերպեց 
նորվեգացի Օլավ Կնութսենը [11, p. 355-368]: Նրա տեսանկյունից պե-
տությունը` իր ռազմական պաշարներով եղել, կա և կլինի անվտան-
գության ապահովման գործընթացի հիմնական պատասխանատուն: 
Որպես «սեփական տարածության նորարարական մենեջեր»` պետությու-
նը շարունակում է մնալ ոչ միայն ինքնության արդիականացման, այլև 
ազգային անվտանգության ապահովման երաշխավոր: Չընդունելով 
«securitization» հայեցակարգը` Օ. Կնութսենը կասկածի տակ է առնում 
սպառնալիքներին համալիր և հավասարաժեք պատասխանելու վերա-
բերյալ մոտեցումները: Ինչպես տեսնում ենք գլոբալացման գործընթաց-
ներն իրենց բազմաչափությամբ այնուհանդերձ չեն չեզոքացնում ավան-
դական աշխարհաքաղաքական «մարտահրավերները», որոնց հետ 
բախվում են պետություններն իրենց էներգետիկ, տրանսպորտային, 
ջրային, մշակութային և «փափուկ» մոդելի շրջանակներում անվտան-
գության այլ տեսակների ապահովման գործընթացում: Որպես այդպի-
սին՝ փափուկ անվտագությունն ենթադրում է «անվտանգության ոլոր-
տում տարբեր նույնականացումներ» (security identities)` յուրօրինակ 
«անվտանգության համալիր» [3, p. 5-8]: Այս հասկացություններն առա-
ջին անգամ շրջանառության մեջ դնելով` Բարրի Բուզանը գտավ, որ 
լիարժեք կերպով այն կիրառելի է Եվրոպայի համար ընդհանրապես` որ-
պես «անվտանգության բնական միավոր (համակարգ)»: Անվտանգութ-
յան «փափուկ» և «կոշտ» մոդելների համադրումը հնարավորություն է 
տալիս ազգային անվտանգությունների միջև «սուր անկյունները» հնա-
րավորինս լուսաբանել «կենտրոն – ծայրամաս» բևեռացումների հաղթա-
հարման տիրույթներում: Ուստի զարգացող երկրների համար առաջար-
կում ենք կիրառել «անվտանգության ապահովում ինքնության ար-
դիականացման միջոցով» բանաձևը: Այդ նկատառումներով ցանկա-
նում ենք շեշտադրել, որ պետականաշինության ցածր մշակույթ ունեցող 
երկրներում «փափուկ անվտանգության» գերակայությունը կարող է 
հանգեցնել հետևյալ խնդիրներին.  



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 4 /2012 
 

 

184 

Առաջին՝ «փափուկ» անվտանգության հենքի վրա ստեղծված համա-
կարգերը «ֆրագմենտացված են, թույլ զարգացած և վատ արտահայտ-
ված», քանի որ նրանք առավել քան կորպորատիվ շահեր են արտահայ-
տում: Մինչդեռ «փափուկ» անվտանգության մոդելը ներառում է հանրա-
յին շահերին սպառնացող այնպիսի հիմնախնդիրների լուծում, ինչպիսիք 
են՝ էկոլոգիական ճգնաժամերը, միգրացիոն ալիքները, կոռուպցիան, 
թրաֆիկինգը, քսենոֆոբիան և այլն: Երկրորդ՝ ավանդական դիվանագի-
տությունը հաճախ զգայուն չէ ազգային շահերի արդիականացման 
նկատմամբ և դրա համար էլ ի վիճակի չէ պաշտպանել տարածաշրջա-
նային առանձին սուբյեկտների դիրքորոշումները: Անվտանգության տե-
սանկյունից Եվրոպայում արտաքին սպառնալիքների ամբողջությունը 
դեռես համառորեն ասոցացվում է հենց միգրացիոն փոփոխությունների 
հետ, որի պատճառով արդի Եվրոպայում գերակշռում է սեկյուրիտիզա-
ցիոն (securitized) մոտեցում միգրացիոն հոսքերի նկատմամբ. բավական 
է հիշեցնել, որ համաձայն Շենգենյան կոնվենցիայի և Դուբլինյան կոն-
վենցիայի, փախստականները և տեղահանված անձիք հիշատակվում են 
այն նույն խնդիրների շարքում, որտեղ գտնվում են թմրանյութերի վա-
ճառքը, հանցագործությունը և ահաբեկչությունը: Սակայն ազգային 
մրցունակության բարձրացման նկատառումներով էմիգրացիան կարելի 
է դիտարկել և՛ որպես սպառնալիք, և՛ որպես աշխատուժի շուկայում ա-
զատ տարածությունները լրացնելու տնտեսապես հիմնավորված ձև: Այդ 
քաղաքականությունը նպաստավոր պայմաններ կստեղծի ՀՀ-ի վարչա-
տարածքային միավորումների համաչափ զարգացման համար՝ զար-
գացնելով մանր և միջին գործարարությունը` մասնակցել ինչպես աշխա-
տուժի միջազգային նոր բաժանման գործընթացին, այնպես էլ նոր մար-
դասիրական սկզբունքների հիման վրա էմիգրացիոն քաղաքականութ-
յան թափանցիկ գործունեության կոնվենցիաներ կնքել զարգացած երկր-
ների հետ:  

 Դիցուք` ՀՀ-ի պարագայում ազգային անվտանգության քաղաքա-
կանության նորարարացման նկատառումներով` անհրաժեշտ է խթանել 
Հայաստանի վարչատարածքային միավորումների համաչափ զարգա-
ցում: Վերոշարադրյալը հնարավորություն է տալիս կատարել հետևյալ 
առաջարկությունները. 

 Տեղեկատվական պաշարների միջոցով տարածել (համացանցի, 
բլոգների) վերլուծական գործունեության միջավայրում ծնված` ազգային 
անվտանգության արդյունավետ ձևաչափերը (նաև ակադեմիական դիս-
կուրսի շրջանակներում), որը նախատեսված է մասսայական գիտակցու-
թյան բարձրացման համար: Այս կերպ հայ հասարակությունում քաղա-
քական կայունությունը որպես ազգային անվտանգության ապահովման 
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գործոնի քաղաքականությունում կնդգրկվի բնապահպանության, ժո-
ղովրդագրության, կոռուպցիայի, միգրացիայի, թրաֆիկինգի և այլ 
խնդիրները: 

 Մարզերում հավասարաչափ զարգացման ծրագրային գործու-
նեություն իրականացնելով` խրախուսել մանր և միջին գործարարության 
զարգացումը, «փոքր քաղաքների» կառուցումը, հայրենադարձությունը:  

 «Ուղեղային կենտրոնների» գործունեությունն իրականացնել 
benchmarking մեթոդաբանության օգնությամբ, որն ենթադրում է տար-
բեր տրածաշրջաններում կամ երկրներում այս կամ այն խնդրի լուծման 
լավագույն ձևաչափերի ուսումնասիրում՝ կայուն զարգացման արդյունա-
վետ փորձի տարածման նպատակով:  

 Վերջիններիս շրջանակներում գերակա նշանակություն ունի 
մրցունակ մասնակցության փաստը, որպես անվտանգության նոր «տա-
րածությունների» սոցիալական և իմացական չափումներ: Այս համա-
տեքստում, որպեսզի Հայաստանը դառնա «Մեծ աշխարհի» մաս` 
այդուամենայնիվ, պետք է իրականացնի «Հայկական աշխարհ» նախա-
գիծը՝ մասնակցելով ինչպես գլոբալ, այնպես էլ Կովկասյան տրանսսահ-
մանային տարածաշրջանի շինարարությանը: Վերջինս դեռևս գտնվում է 
իր ձևավորման սկզբնական շրջանում (region-in-the-making), սակայն «-
Հայկական աշխարհ»-ի միջոցով ՀՀ-ն հնարավորություն կունենա ազդել 
այդ գործընթացի վրա, քանի որ այն զարգանում է միաժամանակ մի քա-
նի հարթություններով` հանրային քննարկումներ, կոնֆերանսներ, մտքե-
րի փոխանակում` հանուն ազգային շահերի և անձի քաղաքական ազա-
տության արդիականացման: 
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ЦЕННОСТНАЯ МНОГОГРАННОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
 

В данной статье рассмотрена многовекторность расширенной по-
вестки обеспечения национальной безопасности. По мнению авторов 
нормативная, институциональная и коммуникационная подсистемы 
расширенной повестки взаимодополняют свои функции с помощью 
мягкой (гражданской) и жесткой (государствоцентричной) моделей 
безопасности. Ставя политическую модернизацию в основу обеспе-
чения безопасности нации-общества-индивида, авторы различают 
демократический переход от консолидации. В контексте этих траек-
торий в целях модернизации национальной безопасности РА предла-
гается способствовать равномерному развитию административных 
единиц Армении, предотвращая противоречия между центром и 
периферией. 

Ключевые слова: расширенная повестка безопасности, нация-
государство, безопасность личности, демократическая консолидация, 
равномерное развитие, ценностная рациональность, расширенное 
социальное пространство безопасности, политическая стабильность, 
стабильное развитие.  
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Հ ո գ ե բ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն  
 

ԼԱՈՒՐԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
ՀՀ ՊԿ ակադեմիայի դոցենտ, հոգեբա-

նական գիտությունների թեկնածու 

ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ 
ՀԱՄԱՏԵՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Հոդվածում քննարկվում են համատեղ գործունեության պայման-
ներում միջանձնային ընկալման գործոնները: Որպես այդպիսիք 
քննարկվում է ղեկավարի սեռը, տարիքը, հուզակամային հատկութ-
յունները: Հետազոտությունները ցույց են տալիս մարդկանց միջև 
հարաբերությունների նկատմամբ կանանց ավելի մեծ հետաքրք-
րությունը, սակայն դա չի հանդիսանում որպես դրական կողմ ղե-
կավարման արդյունավետության տեսանկյունից: Ընդունակություն-
ների, դիրքորոշումների, անձի գծերի մեջ սեռային տարբերություն-
ների մասին դիրքորոշումներն ավելի շուտ հիմնվում են սեռադերա-
յին կարծրատիպերի վրա: 

Հիմնաբառեր. միջանձնային ընկալում, ղեկավարման արդյու-
նավետություն, համատեղ գործունեություն, սեռային առանձնա-
հատկություն, տարիքային առանձնահատկություն, սթրեսադիմաց-
կունություն: 

 
Սոցիալական հոգեբանության ամենատարածված հիմնախնդիրնե-

րից մեկը միջանձնային ընկալման խնդիրն է: Սակայն նրանում դեռևս 
բավարար չափով ուսումնասիրված չէ, թե համատեղ գործունեության 
պայմաններում, միջանձնային ճանաչման ինչպիսի օրինաչափություն-
ներ են գործում: Կազմակերպություններում համատեղ գործունեության 
պայմաններում միջանձնային ընկալման կարևոր գործոն է հանդիսա-
նում ընկալողի և ընկալվողի սեռային, տարիքային և անհատական 
առանձնահատկությունները: 

Գ.Մ. Անդրեևան, նշում է, որ միջանձնային ընկալման ուսումնասիր-
ման իմացաբանական մոտեցման կարևոր մեթոդաբանական դժվա-
րությունների հաղթահարման համար անհրաժեշտ է այդ երևույթի վեր-
լուծությունը համատեղ խմբային գործունեության պայմաններում [2]: 

Համագործակցությունը գործընթացների շարք է, որը ներառում է մի 
քանի անձանց գործունեության միասնություն ուղղված միևնույն նպա-
տակին: Յուրաքանչյուր համատեղ գործունեության իրականացման 
վճռորոշ պայման է հանդիսանում մի քանի անձանց գործունեությունների 
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յուրատեսակ միաձուլումը հասարակականի մեջ, այսինքն` համագոր-
ծակցությունը: Լինելով համատեղ գործունեության վերարտադրության 
մեխանիզմ` համագործակցությունը հանդես է գալիս նաև խմբի` նրա 
համախառը սուբյեկտի արտադրության և վերարտադրության կենտրո-
նական գործոն: Հարցի վերաբերյալ վերլուծություններում Ա. Վ. Պետ-
րովսկին ընդգծում է, որ միջանձնային փոխհարաբերությունների համա-
կարգի ըմբռնման ուղին, անցնում է խմբի բովանդակային գործունեութ-
յան վերլուծության, միջանձնային փոխհարաբերությունների նկատմամբ 
խմբային փոխազդեցության միջով, որպեսզի այդ փոխհարաբերություն-
ները հասկանալով` կանխատեսելի դարձնի նաև համախմբային գործու-
նեությունը և միջանձնային փոխազդեցությունը ցանկացած պայմաննե-
րում [7]: Համագործակցության ժամանակ տեղի է ունենում համագոր-
ծակցող կողմերի փոխազդեցություն, որն ունի երկկողմանի բնույթ, ինչը 
պայմանավորված է համագործակցողների միջանձնային փոխհարաբե-
րություններով: Համագործակցային փոխազդեցությունը կառուցված է 
նրա նպատակից բովանդակությունից, համգործակցող կողմերի զբա-
ղեցրած դիրքից: Այն կարող է էական ազդեցություն ունենալ խմբում են-
թակաների կողմից ղեկավարի ընկալման և խմբի անդամների միջանձ-
նային ընկալման վրա [4,6]: 

Ենթակաները ղեկավարին ընկալում են` ելնելով նրա սեռային, տա-
րիքային, անհատական առանձնահատկություններից, ինչպես նաև ի-
րենց կարծրաձևերից [5]: Սակայն մարդկության զարգացման հետ զու-
գընթաց փոխվում են նաև այս ընկալման յուրահատկությունները: Սո-
ցիալական հոգեբանության մեջ հարցը դեռևս չի գտել իր վերջնական 
պատասխանը: Մարդկության զարգացման ընթացքում առաջնորդի` ղե-
կավարի տարիքի վերաբերյալ ձևավորվել է կարծրատիպ, համաձայն ո-
րի նա պետք է լինի կյանքի փորձով, նույնիսկ որոշ ժողովուրդների մոտ 
նա համարվել է ցեղի ամենատարեցը: Բայց մյուս կողմից էլ ղեկավարը 
պետք է ունենա մտքի ճկունություն, արագաշարժություն և նման տիպի 
այլ հատկանիշներ, որոնք բնութագրական են ավելի երիտասարդ տա-
րիքին: 

Ղեկավարի անձնային և մասնագիտական որակներն ընդհանրաց-
ված, առավել կայուն բնութագրերն են, որոնք վճռորոշ ազդեցություն են 
ունենում կառավարչական գործունեության վրա: Դրանք հոգեբանական 
առումով բավական բարդ կառույցներ են, որոնք բազմաթիվ գործոննե-
րով են պայմանավորված՝ բնավորության առանձնահատկություններ, 
անձի կառուցվածք, ուղղվածություն, կյանքի փորձ, ընդունակություններ, 
գործունեության պայմաններ, սեռ և տարիք [5]: Թերևս այս բնութա-
գրերը կարելի է շարունակել` ելնելով գործունեության բնույթից: Ղեկա-
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վարի ընկալման յուրահատկության վրա վճռորոշ ազդեցություն է ունե-
նում նաև նրա հուզակամային և իմացական որակները: 

Որպես հուզակամային որակ` նշենք, որ ղեկավարի ամենակարևոր 
հատկանիշը հանդիսանում է սթրեսադիմացկությունը, որն ուժեղ բացա-
սական հուզական ազդեցություններին դիմայակելու ընդունակությունն է, 
որը բարձր հոգեկան լարվածություն է առաջացնում, քանի որ ղեկավարի 
գործունեությունն ընթանում է զգալի հոգեբանական լարվածության պայ-
մաններում: Կառավարչական գործունեության մեջ լարվածություններն 
անխուսափելի են: Որքան բարձր է ղեկավարի պաշտոնական մակար-
դակը, այնքան սթրեսային իրավիճակների հավանականությունն էլ է 
բարձր: Դրանք կարող են առաջանալ տարբեր գործոնների ազդեցութ-
յան տակ, որոնք կանխատեսել հնարավոր չէ, այդ պատճառով էլ ղեկա-
վարի լարված իրավիճակներին տրվող ռեակցիաները պայմանավորում 
են կառավարչական գործընթացի արդյունավետությունը: Որքան ղեկա-
վարի մոտ բարձր է սթրեսակայունությունը, այնքան նա աշխատակիցնե-
րի շրջանում համարվում է հուսալի ղեկավար: 

Սթրեսային վիճակների հետ սերտորեն կապված են, իսկ հաճախ 
դրանց պատճառ հանդիսանում են ֆրուստրացիոն վիճակները: Դրանք 
առաջանում են անձի համար այս կամ այն կարևոր նպատակներին հաս-
նելու ճանապարհին հանդիպած արգելքների դեպքում [8]: Ֆրուստրա-
ցիաներն ավելի բնորոշ են հենց կառավարչական գործունեության հա-
մար: Այն իր մեջ համադրում է մրցակցությանը դիմակայում, կարևոր 
նպատակներին հնարավորիս շուտ հասնելու, գործունեությունն առավել 
արդյունավետ կազմակերպելու, հանձնարարությունները լիարժեք կա-
տարելու և այլնի ձգտում, ինչին հասնելու համար հավանական են տար-
բեր բնույթի «խոչընդոտներ»` անհնարին պատնեշներ ու սահմանափա-
կումներ: Որպես կառավարչական գործունեությունում առավել հանդի-
պող լարված իրավիճակ` դիտարկենք բախումները: Անձի անհատական 
հոգեկան հատկանիշները շատ բանով պայմանավորում են մարդու վարքը 
բախման ժամանակ: 

Դիտարկենք դրա մասնակիցների հակազդումների առանձնահատ-
կությունները` կախված նրանց անձնային բնութագրերից:  

Բախման ժամանակ էքստրավերտները, հորդորելու իրենց կարո-
ղությունը ցուցադրելու փոխարեն, հաճախ աղմկոտ ու անմիտ նախա-
հարձակ են դառնում [1]: Նրանք ենթագիտակցորեն ձգտում են բախումը 
դուրս բերել մակերես, որպեսզի այն կարողանա քննարկման առարկա 
դառնալ: Էքստրավերտներն ավելորդ շատախոս են դառնում, բայց արա-
գորեն մոռանում են իրենց ասածների մասին, զարմանալով, որ զրուցա-
կիցը լրացնում է իրենց ասած բառերը և վիրավորվում է այդ խոսքերից: 
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Բախումը խորանում է, եթե էքստրավերտները հակված են լինում «Ան-
հապաղ կատարի՛ր դա» տիպի կատեգորիկ արտահայտություններ անե-
լու: Ինտրավերտների համար բախումը ծանր սթրես է: Վեճի ժամանակ 
էքստրավերտը խնդիրը դուրս է հանում մակերես, մինչդեռ ինտրա-
վերտն այն դեպի ներս է գցում, ինչն էլ չափազանց մեծ լարվածություն է 
առաջացնում: Այսպիսով, համատեղ գործունեության պայմաններում ան-
ձի հուզակամային հատկանիշները հանդիսանում են որպես միջանձնա-
յին ընկալման կարևոր գործոն:  

Միջանձնային ընկալման որոշիչ գործոններից է նաև ղեկավարի սե-
ռը: Մեր երկրում նախկինում ղեկավարների գերակշռող մեծամասնութ-
յունը տղամարդիկ էին, բացառությամբ նախադպրոցական հիմնարկնե-
րի, այս հիմնարկներում տղամարդ ղեկավարներ գրեթե չկան: Փոփոխ-
վող հասարակության պայմաններում այլ են ժամանակակից միտումնե-
րը: Կին ղեկավարները ներկայումս ներկայացված են գործունեության 
բոլոր ոլորտներում: Արևմուտքում այդ հարցը վաղուց է հայտնվել ուշադ-
րության կենտրոնում: Մեր իրականությունում այն վերջերս է առաջացել: 

Կարելի է բազմաթիվ օրինակներ բերել, թե ինչպես են կին ղեկա-
վարները հրաշալի կատարում իրենց աշխատանքը: Ավելին, կան գործու-
նեության ոլորտներ, որտեղ միայն կին ղեկավարները հաջողություններ, 
ուժ, հնարավորություն ունեն: Տարբեր տեսակի գենդերային ուսումնասի-
րություններում բարձրացված է այն հարցը, թե ինչո՞վ է կին ղեկավարը 
տարբերվում տղամարդ ղեկավարից: Կատարված հետազոտություննե-
րով կարելի է խոսել այն մասին, ինչը տարբերում է կին ղեկավարին 
տղամարդ ղեկավարից` բարձր խորաթափանցությունը, խորամանկութ-
յունը, աշխարհի պատկերավոր ընկալումը, երազկոտությունը, վարքագ-
ծի ուժեղ ինքնավերահսկումը, հուզական կայունությունը, տագնապայի-
նությունը (ինչը շատ հարաբերական է): Մենեջմենթի գենդերային աս-
պեկտներին անդրադառձել է նաև Յա.Վ. Խոդիրևան: Հեղինակն ուսում-
նասիրելով այս հիմնահարցը` նշում է, որ առկա է երկու հիմնական տե-
սակետ, հետազոտողների մի մասը վստահ է, որ գոյություն ունի քաղա-
քականության, էկոնոմիկայի մեջ որոշումներ կայացնելու, կառավարելու 
ոճի հատուկ առավելություն, որը յուրահատուկ է միայն կանանց, իսկ հե-
տազոտողների մյուս մասը բացառում է այս յուրահատկությունը [9]: 

Որոշումների ընդունման ժամանակ կանայք առավել հաճախ հիմն-
վում են կանխազգացման, քան տրամաբանության վրա: Ցանկացած 
տեղեկատվություն ընկալում են հուզական-պատկերավոր կերպով, զգա-
յուն են շփման, հարաբերությունների մեջ` մանրուքների նկատմամբ [3]: 
Նշված բնութագրերը միջանձնային ընկալման վրա ազդող էական գոր-
ծոններ են: Մի կողմից կնոջ բնույթը ենթադրում է, որ նա պետք է ընկալվի 
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առավել հուզական և ինտուիտիվ, մյուս կողմից էլ գործունեության պայ-
մաններում անձը շատ հաճախ կրում է այն գործունեության ազդեցութ-
յունը, որով նա զբաղվում է, անկախ այն բանից կի՞ն է, թե՞ տղամարդ: 
Այլ հարց է, թե այդ կրած ազդեցությունն ինչպես է արտացոլվում նրա 
կերպարում և ինչպես է ընկալվում աշխատակիցների կողմից: Հաճախ 
ղեկավար աշխատանքը, որում նրանք ամբողջովին կլանված են, զգա-
լիորեն լրացնում է անձնական կյանքի անլիարժեքությունը: Նրանց ան-
միջական ղեկավարությամբ աշխատող տղամարդիկ հաճախ չեն ընդու-
նում նրանց որոշումների և հարաբերությունների դրդապատճառները և 
նշում են. «Կանացի տրամաբանություն» է: Կանայք իրենք էլ հաճախ դա 
չեն կարողանում բացատրել: Միայն կարող են ասել, որ զգում ենք, որ 
հենց այդպես է պետք և վերջ [5]: 

Խառը կոլեկտիվներում, որտեղ կանանց և տղամարդկանց ղեկավա-
րելու հավասար հնարավորություններ են լինում, կանայք ավելի հազվա-
դեպ են լիդերության ձգտում, քանի որ այդ դերին հասնելու ավելի քիչ 
հակում են դրսևորում, քան տղամարդիկ: Ժամանակակից հասարակութ-
յան պատկերը կարծես թե փոխվել է և ղեկավարելու ձգտելու հակումն 
ավելի շատ անձնային է, քան սեռային: Վերլուծելով հարցին վերաբեր-
վող ժամանակակից գրական աղբյուրները` անհրաժեշտություն առաջա-
ցավ ուսումնասիրելու մանկավարժական կոլեկտիվները (դպրոց, նա-
խակրթարան) այս տեսանկյունից, քանի որ նրանք տարբեր պատճառ-
ներից ելնելով (սոցիալական, տնտեսական) հիմնականում ձևավորված 
են կանանցից: Այս իրավիճակում փորձել ենք պարզել, թե ինչպես են ըն-
կալում տարբեր սեռի ղեկավարներին: Ուսումնասիրությունները կատա-
րել ենք չորս դպրոցում, որոնցից երկուսն ունեն կին տնօրեն և երկուսը` 
տղամարդ: Ղեկավար կնոջ գործունեության նկատմամբ վերաբերմունքի 
ուսումնասիրության նպատակով կատարված հարցման արդյունքները 
ցույց են տվել, որ միայն 14.5 տոկոսն են նշել, որ կցանկանային կնոջ ղե-
կավարությամբ աշխատել, 73.2 տոկոսը հայտարարել են, որ իրենց հա-
մար միևնույնն է, 9 տոկոսը նշել են, որ չեն ցանկանա կնոջ ղեկավա-
րությամբ աշխատել, մյուսներն այդ հարցում կայուն կարծիք չունեին: 
Հարցվածները հիմնականում նշում էին կին ղեկավարների մոտ վար-
քագծի և որոշումների ընդունման կանխատեսման բարդությունը, քանի 
որ նրանց մտածողական գործունեության մեջ ավելի շատ ինտուիտի-
վություն կա: Բացի այդ, նշվում էին կանացի էության և կատարվող սո-
ցիալական դերի միջև հակասությունն ու հուզական ռեակցիաների յու-
րատեսակությունը: 

Ընդ որում` համարվում է, որ տղամարդ ղեկավարներն ավելի շատ 
իրավասություն ունեն խմբային խնդրի լուծման մեջ, ինչպես նաև խմբում 
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գերակայելու ավելի մեծ հակում` կապված վարքագծի որոշակի մշակու-
թային ստանդարտի գոյության հետ` տղամարդու դերի կատարողից ևս 
համապատասխան վարքագիծ են սպասում: 

Կատարված հետազոտությունների արդյունքում ստացվել են տար-
բեր տարիքային կատեգորիաների ղեկավարների հետևյալ գնահատա-
կանները` ղեկավարների «ծաղկման» գագաթնակետն աշխատողների 
կարծիքով 41-60 տարեկան հասակում է լինում: Այդ պատճառով էլ այս 
տարիքային կատեգորիային պատկանող ղեկավարի բավական բարձր 
ակտիվությունը փորձի, իմաստնության, որոշումներ կայացնելու կարո-
ղության և այլնի հետ համադրությամբ հանգեցնում է ենթակաների կող-
մից նրա` որպես ավելի արդյունավետ ղեկավարի ընկալմանը: 

Ավելի երիտասարդ` մինչև 35 տարեկան, և ավելի ավագ` 55-68 տա-
րեկան, գործընկերները զգալիորեն ավելի ցածր են գնահատվում: Նման 
գնահատականները պայմանավորված են մի շարք գործոններով, որոնց 
թվում կարելի է առանձնացնել հետևյալները` 31-40 տարեկան տարիքա-
յին խմբի համար` մոտավորապես 30 տարեկանում մարդու մոտ ա-
վարտվում է անձի մասնագիտական ինքնորոշումը և տեղի է ունենում 
մասնագիտական կայունացում, այն դեպքում, երբ անձը հստակ զբաղ-
վում է իր նախընտրած մասնագիտությամբ, իսկ հակառակ դեպքում այդ 
տարիքը դեռևս փնտրտուքների տարիք է: Եթե ղեկավար պաշտոնների 
անցնող երիտասարդների համար բնորոշ է պրակտիկ փորձի, անհրա-
ժեշտ կազմակերպչական գիտելիքների, հաղորդակցական հմտություն-
ների և այլնի բացակայությունը, ապա ժամանակին զուգընթաց այդ թե-
րությունները տարիքի հետ վերանում են: 

Բացի այդ, սովորաբար աշխատանքի առաջին տարիներին հար-
մարվելու գործընթացում տեղի է ունենում մասնագիտորեն ոչ պիտանի 
մարդկանց մաղվածքը և այդպիսով ավելի ավագ տարիքային խմբերի 
ընտրանքում չեն ներառվում այն մարդիկ, ովքեր նախորդ տարիքային 
խմբերում կարող էին պատահաբար հայտնվել այդ պաշտոնում: Երիտա-
սարդ ղեկավարները կոլեկտիվում ներգրավվելու կարճ ժամակահատ-
ված ունեն: Որպես կանոն` այդ տարիքում է կայանում նոր դերի յուրաց-
ման փուլը, որն անվանում են նաև «փորձերի ու սխալների ժամանակա-
հատված»: Ընդունված է համարել, որ սխալների վրա նաև սովորում են, 
սակայն ղեկավար պաշտոնում դրանց հաճախակի երևան գալն իջեց-
նում է ղեկավարի որակական հատկանիշները, հետևաբար, բացասա-
բար է ազդում նրան ընկալման վրա: Որքան պաշտոնական դիրքը և 
պատասխանատվությունը ցածր է այնքան «սխալների ներումը» ավելի 
հնարավոր է: Այդ պատճառով երիտասարդ ղեկավարների հանդեպ 
վստահությունն ավելի քիչ է: 
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Ինչպես նշել ենք, երիտասարդ կառավարիչների ընկալման վրա աշ-
խատակիցների կողմից ազդեցություն են ունենում նախորդ տարիների 
սոցիալական կարծրատիպերը, 40 տարեկանից փոքր ղեկավարները 
նախկինի նման ընդունում են կարծրատիպին համապատասխան` որ-
պես անփորձ, սակայն 40 տարեկանից հետո նրանցում տեսնում են 
փորձի ու երիտասարդության համադրություն, աշխատակիցները նրա 
հետ իրենց սպասումներն են կապում: 55-68 տարեկան տարիքային 
խմբի համար` 55 տարեկանից մեծ ղեկավարի անձի հատկանիշների 
գնահատականների նվազեցումն ինչ-որ չափով կապված է ֆիզիոլոգիա-
կան գործոնների, այսինքն` առողջության վիճակի վատթարացման, հոգ-
նածության հետ: Այս տարիքում ֆիզիկական ակտիվությունը նվազում է: 
Սակայն որքան ավելի երիտասարդ արտաքին ունի անձը նրան ընկա-
լում են այդքան ավելի երիտասարդ, չնայած իրական տարիքին: Չնայած 
աշխատանքի իներցիան պահպանվում է` անձի հեռանկարները դեպի 
կենսաթոշակային ժամանահատված են տանում:  

Այսպիսով կազմակերպություններում համատեղ գործունեության 
պայմաններում դրսևորվում են այնպիսի միջանձնային ընկալման գոր-
ծոններ, ինչպիսիք են` սեռը, տարիքը, հուզակամային հատկանիշները: 
Բացասական ընկալվում են 35 տարեկանից ցածր և 55 տարեկանից 
բարձր ղեկավարները: Անձի հուզակամային հատկանիշները հանդիսա-
նում են որպես միջանձնային ընկալման կարևոր գործոն, մասնավորա-
պես բարձր սթրեսադիմացկունությամբ է պայմանավորված արդյունա-
վետ կառավարումը: Ղեկավարի սեռը զգալի, չնայած երբեմն ոչ օբյեկ-
տիվ դրոշմ է թողնում ենթակաների կողմից նրա ընկալման վրա: Որպես 
կանոն` հետազոտությունները միայն մեկ տարբերության գոյությունն են 
ցույց տալիս, այն է մարդկանց միջև հարաբերությունների նկատմամբ 
կանանց ավելի մեծ հետաքրքրությունը, սակայն դա չի հանդիսանում 
որպես դրական կողմ ղեկավարման արդյունավետության տեսանկյու-
նից: Մեր կատարված ուսումնասիրության համաձայն ղեկավարի սեռը 
էական ազդեցություն չունի ենթակաների կողմից նրա ընկալման վրա: 
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СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматриваются факторы межличностного восприятия в 

условиях совместной деятельности. Как таковые рассматриваются пол, 
возраст, эмоциональные особенности руководителя. Исследования 
указывают на большую заинтересованность женщин межличностными 
отношениями, но это не является позитивным фактором с точки зре-
ния эффективности управления. Положения о способностях, мнениях, 
гендерных разницах между личностными чертами базируются скорее 
на гендерно-ролевых клише.  
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THE INFLUENCE OF FACTORS OF INTERPERSONAL  
PERCEPTION IN JOINT ACTIVITY 

 
In this article the factors of interpersonal perception during 

cooperationare touched upon. Such factors as the sex, age, emotive and 
volitional characteristics of leaders are discussed. The studies suggest that 
women show more interest towards the relations between people, but it is 
not considered to be a positive factor from the point of view of effective 
management. The attitudes towards abilities, viewpoints, sex differences 
between personal characteristics are based mainly on sex and role cliches.  
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ԱՐՄԵՆ ԲԵՋԱՆՅԱՆ  
«Ապագա» ՍՊԸ հոգեբանական  

ծառայության ղեկավար 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԱԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԵՎ 
ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Հոդվածում ներկայացված է առևտրային կազմակերպություննե-
րում բախումների առաջացման և դրսևորման նախապայմանների 
հետազոտության նկարագրությունը: 

Էմպիրիկ հետազոտությունների` փորձագիտական գնահատման, 
հարցաթերթային հարցման, դիտման և թեստավորման արդյունքում, 
պարզվել են առևտրային կազմակերպություններում ծագող բախում-
ների և բախումնային իրավիճակների հիմնական նախադրյալները, 
պայմաններն ու պատճառները: Իրականացվել է կազմակերպություն-
ների սեփականատերերի, ղեկավարների և անձնակազմի գնահա-
տողական կարծիքների համեմատական վերլուծություն` այդ կա-
ռույցներում բախումների բնութագրերի վերաբերյալ: Ստացված են 
անհրաժեշտ տվյալներ առևտրային կազմակերպություննրում բա-
խումների համակարգային նկարագրության, կանխման, կանխար-
գելման և լուծման համար:  

Հիմնաբառեր. բախում, առևտրային կազմակերպություն, գործա-
րար միջավայր, համեմատական վերլուծություն, հոգեբանական 
մթնոլորտ, կորպորատիվ մշակույթ: 

 
Վերջին տարիները, ըստ սոցիոլոգիայի, կառավարման տեսության, 

բախումնաբանության բնագավառների տարբեր մասնագետների վկա-
յության, բնութագրվում են մարդկային գործունեության բոլոր ոլորտնե-
րում նկատվող տարաբնույթ բախումների թվի կտրուկ աճով: Էականո-
րեն աճել է բախումների քանակը քաղաքականության, պետական ծա-
ռայության, ձեռնարկությունների և գործարար աշխարհի, ուսումնական 
հաստատությունների և զինծառայության ոլորտներում: Դա հանգեցրել է 
տարբեր գիտությունների մեջ բախումների հետազոտության ինտենսի-
ֆիկացմանը, խթանել խնդրահարույց դաշտում միջգիտակարգային ընդ-
հանրական հետազոտության գործընթացը և բախումների արդյունավետ 
լուծման կամ դրանց կառավարման նոր մեթոդների որոնումը: Սակայն 
չնայած արդյունքներին, այդպիսի հետազոտությունների պահանջը չի 
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նվազում: Այն հատկապես մեծ է կազմակերպություններում բախումների 
մասին հոգեբանական գիտելիքների ձեռքբերման առումով: 

Ըստ էության բախումներն անխուսափելիորեն կապված են տարա-
բնույթ հիմնախնդիրների հետ, որոնք առաջանում են ցանկացած կազ-
մակերպության գործունեության ընթացքում, ինչպես նաև այն բախում-
նային իրադրությունների հետ, որոնք խորացնում են այս կամ այն հիմ-
նահարցի իրավիճակները: Քանի որ կազմակերպությունները բաղկա-
ցած են միմյանց հետ փոխազդեցության մեջ գտնվող անձանց որոշակի 
քանակներից, ապա բախումնային իրավիճակները մշտապես առկա են 
լինում կազմակերպության գործունեության տարրերի մեջ [1]: 

Շուկայական հարաբերությունների զարգացման հետ կապված` երկ-
րում հրատապ է դարձել առևտրային կազմակերպություններում բա-
խումների ուսումնասիրության պահանջը: Այդպիսի հետազոտություննե-
րի ոչ քիչ փորձ է կուտակված արտասահմանում, սակայն դրանց արդ-
յունքների փոխադրումը մեր իրավական և սոցիալ-տնտեսական իրակա-
նությունում շատ դեպքերում չի արդարացվում, իսկ առևտրային կազմա-
կերպություններում բախումների հայրենական կառուցողական հետազո-
տությունները ծայրահեղ քիչ են:  

Ելնելով խնդրի արդիականությունից ու հրատապությունից` նրա գի-
տագործնական նշանակությունից, անբավարար մշակվածությունից, 
այլև ելնելով ազգային առանձնահատկություններից` դեպի կառավա-
րումն ունեցած մոտեցումներից, բախումնաստեղծումից, բախումների 
լուծման միջոցներից, օրենսդրության նկատմամբ եղած վերաբերմուն-
քից, որոշվեց սույն հետազոտության թեման: 

Հետազոտության նպատակն է ժամանակակից «գործարար միջա-
վայրում» բացահայտել բախումների հոգեբանական առանձնահատկութ-
յունները և տալ դրանց կանխարգելման ու կանխման պատճառահամա-
կարգային կառուցակարգերը` գործնական մոտեցումների որոշման և 
որոշակի պայմաններում դրանց լուծման համար: 

Առաջադրված խնդիրները լուծելու նպատակով կիրառվել է համա-
խումբ մեթոդական գործիքակազմ, որը մի կողմից ներառում է համագի-
տական մեթոդներ (տեսական վերլուծություն, ընդհանրացում, մաթեմա-
տիկական վերլուծություն), մյուս կողմից` հոգեբանական մեթոդներ (հար-
ցաթերթային հարցում, հարցազրույց, դիտարկում, փորձագիտական 
գնահատական, համեմատական վերլուծություն, բանավեճ, թեստ) [2]: 

Հետազոտության գործիքակազմը (երեք տիպի հարցաթերթային 
հարցում և երեք թեստ) ընտրվել է այն նպատակով, որ ճշգրտվեն այն 
գործոնները և աշխատակիցների անձնային այն որակները, որոնք կա-
րող են ազդել գործարարության ներքին միջավայրի վրա, և բացահայտ-
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վեն այն հարաբերակցային (կոռելյացիոն) կապերը, որոնք առկա են աշ-
խատանքային գործունեության ընթացքում աշխատակցի անձնային ո-
րակների և վարքի դրսևորումների միջև:  

Հարցախույզն իրականացվել է երկու ուղղությամբ. առաջին դեպքում 
խնդիր է դրվել բացահայտելու էմպիրիկ հետազոտության խնդրահարույց 
դաշտը, բովանդակությունը և ձեռնարկատերերի՝ որպես փորձագետների 
հետ հարցազրույց անցկացնելու հիման վրա մշակել փորձագիտական 
գնահատման համար անհրաժեշտ հարցարանը (որպես չափորոշված 
հարցազրույցի գործիք հանդիսացող հարցարանի առաջին տարբերակ): 
Տվյալ հարցաթերթիկն էլ հենց հիմք է դարձել նաև համատարած հարցա-
խույզի համար: Այս առումով առևտրային կազմակերպությունների աշխա-
տակիցների փորձագիտական հարցման և համատարած հարցման թեր-
թիկները ձևով և բովանդակությամբ խիստ մոտ են: Փորձագետի դերում 
հանդես են եկել իրենք` Երևան, Վանաձոր և Ստեփանավան քաղաքների 
խոստումնալից ձեռնարկատերերը, փոքր և միջին գործարարության ներ-
կայացուցիչները, որոնք հետաքրքրություն են հանդես բերել սույն հետա-
զոտության նկատմամբ: Փորձագիտական գնահատմանը մասնակցել է ե-
րեսուն ձեռնարկատեր, որոնցից 40%-ը՝ կին, 60%-ը` տղամարդ. նրանց 
միջին տարիքը 30-45 է, իսկ առևտրային կառույցներում ունեցած աշխա-
տանքային փորձառությունը` միջինը 7 տարի: 

Երկրորդ ուղղությամբ իրականացվել է աշխատակազմի ու ղեկա-
վարների հարցաթերթային հարցում և թեստավորում: Այս նպատակով 
ընտրվել են երեք տիպի առևտրային կազմակերպություններ` արտադ-
րություն, առևտուր և համակարգչային սպասարկում: Հետազոտվողների 
ընդհանուր թիվը կազմել է 120 մարդ, որոնցից 57%-ը՝ տղամարդ և  
43%-ը՝ կին, միջին տարիքը` 35, իսկ աշխատանքային ստաժը կազմա-
կերպություններում՝ 7,7 տարի: Հարցվողների 58%-ն ունի հումանիտար 
կրթություն, 32%-ը` տեխնիկական, 10%-ը` բնագիտական: Պատասխա-
նողներից 36-ն արտադրության ներկայացուցիչներ են, 34-ը ներկայաց-
նում են առևտուրն ու միջնորդական գործունեությունը, 30-ը՝ համա-
կարգչային սպասարկման ծառայությունը, իսկ 20-ը տարբեր առևտրա-
յին կազմակերպությունների ղեկավարներ են: 

Վերլուծությունը փաստեց, որ գենդերային տարբերությունները պա-
տասխաններում էական չէին և կապակցված էին միայն կանանց և տղա-
մարդկանց բախումնային աստիճանին: Տարիքային գործոնները նույն-
պես էական ազդեցություն չունեցան, քանի որ հարցվողները գտնվում 
էին մոտ տարիքային խմբերում: Մասնավորապես 40 տարեկանից 
բարձր անձինք 13–ն էին, իսկ 21-ից ցածր` ընդամենը 2-ը: Այդ իսկ պատ-
ճառով ընտրանքը կարելի է համարել համատար: 
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Աշխատակիցների բաշխվածությունը համապատասխան կազմա-
կերպությունների` համակարգչային ծառայություն, առևտրային և ար-
տադրություն, նույնպես էական տարբերություններ պատասխաններում 
չհայտնաբերեց, բացառությամբ 2-րդ և 5-րդ հարցադրումների, ինչը 
նշանակում է, որ ցածր մասնագիտական կարողությունը և ակտիվ գոր-
ծընկերային շփումներն ուղիղ համեմատական են անհամաձայնություն-
ներին, լարվածության աճին, բախումներին: 

Այսինքն` բախումների առաջացման պայմանները, ընթացքը և յու-
րահատկությունները բնորոշ են բոլոր տիպի առևտրային կազմակեր-
պություներին, և իրենց գործունեության բնույթը էական ազդեցություն 
չունի բախումների առաջացման և ընթացքի վրա: 

Հարցաթերթային հարցման համեմատական վերլուծությունը բացա-
հայտեց, որ կազմակերպության ղեկավարները և աշխատակազմը հա-
մակարծիք են, որ իրենց կազմակերպություններում բախումներ լինում 
են 91% և 78% հարաբերությամբ (առաջին պատասխանները ղեկավար-
ներինն են, իսկ երկրորդը` աշխատակիցներինը), սակայն ղեկավարները 
հակված են դրանց մեջ տեսնելու կառուցողական (34%) և կանխորոշիչ 
(30%) գործառույթ, իսկ աշխատակիցները` ապակառուցողական (50%), 
կանխորոշիչ՝ լավագույն դեպքում (30%): Այս միտումը նկատվում է նաև 
բախումների նկատմամբ ձևավորված դիրքորոշման առումով՝ (46,7% և 
66,4%). ակնհայտ է, որ անձնակազմն ավելի հուզականորեն է արձա-
գանքում բախումներին, ցավալիորեն վերապրում դրանք: Սա մի քանի 
պատճառների հետևանք է, որոնցից կարևորոգույնն այն է, որ ուղղա-
հայց բախումների ժամանակ հաղթելու հնարավորություն գործնակա-
նում ղեկավարն ունի, անձնակազմի ներկայացուցիչը հաջողության հաս-
նելու նվազագույն հնարավորություն ունի [5], ինչը հաստատվեց նաև 
աշխատակիցների հետ ունեցած զրույցի ընթացքում: Բացի այդ՝ շատ ղե-
կավարներ հակված են բախումների լուծման ժամանակ խախտել օրեն-
քը՝ 43% և 56% հարաբերությամբ: Մյուս կողմից, երկրում բնակչության 
չափազանց ցածր իրավական պաշտպանվածության հետևանքով 
առևտրային կազմակերպությունների աշխատակիցների համար լուրջ 
սպառնալիք է ուղղահայաց բախումների մասնակից լինելու հետևանքով 
աշխատատեղի կորուստը: 

Բախումների տիպաբանության վերաբերյալ, ինչպես երևում է, կար-
ծիքների տարբերություն կա միայն հորզոնական բախումների հատվա-
ծում. ղեկավարները գտնում են, որ դրանք բավականաչափ մեծ են՝ 46%, 
իսկ ըստ աշխատակիցների` հորիզոնական բախումներ գրեթե չկան՝ 7%: 
Սա ճանաչված հոգեբանական երևույթի դրսևորում է, որը կոչվում է 
կազմակերպչական իրավիճակների անհամաչափ ընկալում, ինչը բնո-
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րոշ է նույն կազմակերպությունում ստորակարգային տարբեր տեղաբաշ-
խում ունեցող անձանց [4]: 

Աշխատակիցների հետ հարաբերություններում` որպես խնդիր, մաս-
նակիցները կարևորում են աշխատակիցների հաճախակի լարված հոգե-
վիճակը՝ 40%, մասնագիտական անիրազեկությունը՝ 28%, և համագոր-
ծակցելու հմտության բացակայությունը՝ 24%: Ի տարբերություն աշխա-
տակիցների` ղեկավարներն աշխատանքային հարաբերության ընթաց-
քում խնդիրը տեսնում են աշխատակիցների անձնային որակների մեջ՝ 
65%: Ի դեպ` բացասական հոգեվիճակներ աշխատակիցները կրկնակի 
հաճախ են ունենում այն կազմակերպություններում, որտեղ ավելի լար-
ված են մարդկային փոխհարաբերությունները` 44% առևտրային կազմա-
կերպությունում, 36%՝ արտադրական և 27% համակարգչային ծառայութ-
յուններում: Այսինքն` միջանձնային բախումների պատճառը ղեկավար-
ները հակված են տեսնելու աշխատակիցների անձնային որակների մեջ, 
որն անգիտակցաբար ապահովագրում է ղեկավարներին պատասխա-
նատվություն չստանձնել աշխատակիցների ոչ կառուցողական հարաբե-
րությունների համար: Այս տեսակետը հաստատվում է նաև այն հար-
ցադրման վերլուծությամբ, որով ղեկավարները փոքր-ինչ գերագնահա-
տել են բախումնային անձանց քանակն իրենց կազմակերպություննե-
րում, այն է՝ ղեկավարների 62%-ը գտնում է, որ բախումնային աշխատա-
կիցները բավականին շատ են, իսկ աշխատակիցների ընդամենը 32%-ն 
է համաձայն այդ կարծիքին: 

Նմանատիպ պատկեր է նաև բախման հենքի վերաբերյալ կարծիք-
ները` ղեկավարներն այստեղ էլ են հակված փոքրինչ չափազանցնել 
միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը ստեղծված բա-
խումներում` 60% և 30%: 

Բախման նախաձեռնողների վերաբերյալ աշխատակազմը գտնում 
է, որ բախումնային են մենեջերները, իսկ ղեկավարները` հասուն տարի-
քի կադրերը: Հետաքրքիր է, որ ինչպես ղեկավարները, այնպես էլ աշ-
խատակազմի ներկայացուցիչները նշել են բավականին բարձր բախում-
նայնություն կանանց և ընդհանրապես անձակազմի մոտ: Աշխատակազ-
մի բախումնայնությունը կարող է ունենալ երկակի հոգեբանական պատ-
ճառ: Մի կողմից ղեկավարը (սեփականատերը) ձգտում է, որ աշխատա-
կիցն իրականացնի հնարավորինս ավելի շատ գործառույթներ, իսկ աշ-
խատակիցը` միայն պայմանագրով նախատեսված գործողություններ, 
այսինքն` ակնառու է հարաբերությունների անհամաձայնություն: Մյուս 
կողմից, շատերն աշխատանքի ընդունվելիս հաճախ թաքցնում են իրենց 
իրական դրդապատճառներն ու նպատակները, սակայն դրանք անպայ-
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մանորեն ի հայտ են գալիս` խթանելով բախումնային իրավիճակների 
ստեղծմանը:  

Կանանց բախումները շատ դեպքերում պայմանավորված է իրենց 
բնորոշ մրցակցությամբ, դոմինանտ դիրք գրավելու ձգտումով և բավա-
կանին բարձր հավակնությունների մակարդակով [3]: 

Ղեկավարներն իրենց կարողությունները բախումների վերաբերյալ 
զգալի գերագնահատել են` 31%-ը բարձր է գնահատել իրենց ունակութ-
յունները բախումներն արդյունավետ լուծելու վերաբերյալ, ինչի հետ հա-
մաձայն չեն աշխատակիցները, որոնց 61%-ը ղեկավարների բախումների 
լուծման կարողությունները գնահատել է ցածր: 

Էական տարբերություն է նկատվում նաև աշխատակիցներից ղեկա-
վարների սպասելիքների և աշխատակիցների ընկալման միջև` մասնա-
կիցները կարևորել են պատասխանատու վերաբերմունքը՝ 49% և 
հետևողականությունը 42% հարաբերությամբ, որն, ըստ էության, նույն 
ենթատեքստն ունի, այն դեպքում, երբ ղեկավարները կարևորում են 
հիմնարկության վարկանիշի պահպանումն ու բարձրացումը՝ 55% և գոր-
ծունությունը՝ 30% հարաբերությամբ: 

Երկրորդ և երրորդ հարցաթերթային հարցման վերլուծությունը հնա-
րավորություն տվեց եզրակացնելու, որ ղեկավարները հիմնարկի ինչպես 
դրական, այնպես էլ բացասական կողմ կարևորել են աշխատակցի վար-
ձատրությունը` մի կողմից իրենք գտնում են, որ իրենք վճարում են ավե-
լին, քան կատարված աշխատանքն արժե, սակայն մյուս կողմից գիտակ-
ցում են, որ դա բավարար չէ աշխատակցին լիարժեք կենսակերպ ապա-
հովելու համար: Իսկ աշխատակիցների մոտ հստակ երևում է այն միտու-
մը, որ վերջիններս հեշտությամբ հարմարվում են հիմնարկի կողմից ըն-
ձեռնված դրական զարգացումներին, սակայն միառժամանակ հետո հար-
մարվում դրանց (կարգավիճակի բարձրացում, բոնուս, 13-րդ աշխատա-
վարձ և այլն) հետ և հետագայում չեն կարևորում հիմնարկի կողմից կա-
տարվող դրական քայլերը, միտում ունենալով տեսնել բացասական 
դրսևորումները: Դեռ քառորդ դար առաջ Կլայդ Կումբսը` Միչիգանի հա-
մալսարանից և Անն Արբորն ու Ջորջ Էվրանին` Մասսաչուսեթի համալսա-
րանից նկատել են, որ մարդիկ դրականին, լավին շուտ են սովորում ու 
այդ դրականը սկսում է ընկալվել որպես տրվածություն, շնորհ, ինչն էլ իր 
հերթին խաթարում է դրական հույզերի պահպանումն անձի մոտ:  

Հակասություն կա նաև ղեկավարների և աշխատակիցների միջև 
աշխատակցի գործունեության նպատակի վերաբերյալ: Ըստ ղեկավար-
ների` աշխատակցին հստակ է ներկայացված իր գործունեության (աշ-
խատակցի) նպատակն ու պարտականությունները, սակայն, ըստ աշխա-
տակիցների, իրենց գործունեության նպատակն ու պարտականություն-
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ները հստակ չեն, ինչը լուրջ խնդիր է հանձնարարականների կատար-
ման համար: 

Ինչպես ղեկավարները, այնպես էլ աշխատակիցները համակարծիք 
են, որ կազմակերպության նպատակները պարզ են, հստակ և իրակա-
նանալի, ինչից կարելի է ենթադրել, որ հաճախ ըստ աշխատակիցների, 
ղեկավարների հրահանգները շատ դեպքերում աշխատակցի պարտա-
կանությունների շրջանակներում չեն: 

Նմանատիպ մոտեցում ենք տեսնում նաև, թե որքանով է պաշտոնա-
կան հրահանգն ամբողջական, և պարունակում է իր մեջ բոլոր այն գոր-
ծառույթները, որոնք պահանջվում են աշխատակցից: Այստեղ էլ են կար-
ծիքները էականորեն տարբերվում: 

Այսպիսով` համեմատական վերլուծությունը պարզեց, որ մի շարք 
գնահատականներում առկա են լուրջ տարաձայնություններ առևտրային 
կազմակերպությունների ղեկավարների և աշխատակիցների միջև: Այդ 
տարաձայնությունները ոչ միայն չեն նպաստում հորիզոնական և ուղղա-
հայաց նեդաշնակ հարաբերությունների ձևավորմանը, այլև հանդիսա-
նում են կազմակերպություններում լուրջ բախումների աղբյուր: 

Թեստերի վերլուծության ժամանակ կիրառվել է Պիրսոնի գծային 
կորելյացիոն բանաձևը N=30-ի համար, որտեղ P<0.05 նշանակալիութ-
յան համապատասխան կախվածությունները համարվում են հավաստի 
սկսած r=0.34 գործակցից: Կատարվել է «Մեծ հնգյակի» ենթագործոննե-
րի և Թոմասի հարցարանից ստացվող բախումնային վարքի հակվա-
ծության ցուցանիշների կորելյացիոն վերլուծություն, որի արդյունքում 
պարզվեց, որ մրցակցային վարք դրսևորող անձինք կարևորում են կա-
րիերան, ենթարկվող են ղեկավարին, բավարարված են աշխատանքա-
յին պայմաններից, դոմինանտ են, ակտիվ, նախաձեռնող, կարևորում են 
հիմնարկի վարկանիշը, սակայն կասկածամիտ են, հակված չեն ժողո-
վրդավարական կառավարման ոճին, իրենց մոտ թույլ է զարգացած ինք-
նավերահսկումը: 

Համագործակցային վարք դրսևորող անձանց մոտ կարևորվում է` 
իրենց անձի նկատմամբ ուշադրությունը, ժողովրդավարական կառա-
վարման ոճը, հիմնարկի վարկանիշը, վստահությունը, սակայն վերջին-
ներիս մոտ առկա է ընդդիմադիր կեցվածք, բողոք աշխատանքային 
պայմանների նկատմամբ, թույլ է դրսևորվում նախաձեռնողականու-
թյունն ու ակտիվությունը:  

Հարմարվող վարք դրսևորող անձինք հակված են ժողովրդավարա-
կան կառավարման ոճին, վստահելի են, կատարող, ենթարկվող: Գոր-
ծունեության հիմնական մոտիվացիան` զբաղվածության ապահովումն է: 
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Վերոհիշյալ անձանց բնորոշ չէ նախաձեռնողականությունն ու ակտի-
վությունը հիմնարկի վարկանիշի կարևորումը: 

Փոխզիջումային վարք դրսևորող անձինք կարևորում են վստա-
հությունը, համագործակցությունը, հիմնարկի վարկանիշը: Գործունեու-
թյան շարժառիթը զբաղվածության ապահովումն է: Նմանատիպ ան-
ձանց համար էական չէ հիմնարկի վարկանիշը:  

Խուսափողական վարք դրսևորող անձինք իրատես են, ձգտում են 
հուզական կոմֆորտի, ենթարկվող են, գործունեության շարժառիթը` 
զբաղվածության ապահովումն է: 

Այսպիսով` համագործակցողներն ավելի են գիտակցում դժվարութ-
յուններն աշխատանքում, քան մնացածը, և ավելի քիչ բախումնային են: 
Հարմարվողները` դժվարություններն աշխատանքում չեն գիտակցում, 
այն է հարմարվողները հարմարվում են դժվարություններին և դրանք 
իրենց համար այլևս դժվարություն չեն հանդիսանում և հարմարվողներն 
ավելի հակված են կառավարման ժողովրդավարական ոճին, իսկ 
մրցակցողները` ոչ: Սակայն մրցակցային վարք ունեցողների մոտ դժգո-
հություններն աշխատանքի դժվարությունների վերաբերյալ ցածր է, կամ 
աշխատակցի մոտ որքան բարձր է մրցակցային վարքի դրսևորումը, 
այնքան դժգոհություններն աշխատանքի վերաբերյալ մինիմալ են, որով-
հետև մրցակցային պայամանների դեպքում ինքը հակված է առաջընթա-
ցի: Այսինքն` ստացվեց, որ համագործակցային վարք դրսևորողներն են 
հակված դժգոհություններ արտահայտելուն: 

Հետազոտությունների եզրակացություն 
Աշխատակիցների բաշխվածությունը համապատասխան կազմա-

կերպությունների` համակարգչային ծառայություն, առևտրային և ար-
տադրություն, էական տարբերություններ պատասխաններում չհայտնա-
բերեց, բացառությամբ 2-րդ ու 5-րդ հարցադրումների, ինչը նշանակում 
է, որ ցածր մասնագիտական իրազեկությունը և ակտիվ գործընկերային 
շփումներն ուղիղ համեմատական են անհամաձայնություններին, լարվա-
ծության աճին, բախումներին:  

Այսինքն` բախումների առաջացման պայմանները, ընթացքը և յու-
րահատկությունները բնորոշ են բոլոր տիպի առևտրային կազմակեր-
պություներին, և իրենց գործունեության բնույթը էական ազդեցություն 
չունի բախումների առաջացման և ընթացքի վրա: 

Բախումներն առևտրային կազմակերպություններում հիմնականում 
միջանձնային են և հուզական, հորիզոնական, կարճատև, տենդային, 
շեշտված հիմնականում առարկայի վրա: Ժամանակի առումով` կար-
ճատև, արդյունքի տեսանկյունից` հիմնականում դեստրուկտիվ, սակայն 
ունեն նաև ախտորոշիչ նշանակությամբ: 
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Բախումներում` որպես օբյեկտ, հանդես են գալիս օբյեկտիվ հակա-
սություններ, կապված մրցակցային միջավայրում աշխատանքների կազ-
մակերպման հետ: Աշխատակիցների անձի զարգացման և մասնագի-
տական աճի հակասությունները կրում են սուբյեկտիվ բնույթ, պայմա-
նավորված, անձնային գործոններով: Բախումներում` որպես հոգեբանա-
կան պատճառներ, գերակշռում են ներկազմակերպական մրցակցությու-
նը, հոգեբանական անհամատեղելիությունը, կորպորատիվ մշակույթի 
ցածր մակարդակը: Բախումնային հակադրության դրդապատճառներն 
առանձնանում են մեծ բազմազանությամբ և բախումներն իրենց զար-
գացման ընթացքում անցնում են կազմակերպչական բախումների տի-
պային փուլերով, սակայն դրանց ընթացքը պայմանավորված է նաև 
ընդդիմախոսների դրսևորումներով, ինչը հաճախ լինում է դժվար տե-
սանելի և քիչ տեղեկատվական: Բախումների լուծման ընթացքում 
առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարները հաճախ կիրառում 
են հարկադրման, ստիպողականության մոտեցումը, հիմնված բախման 
սեփական ընկալման վրա: 

Բավականին ցածր է ղեկավարների և մենեջերների բախումնաբա-
նական իրազեկությունը, միջանձնային բախումներ լուծելու հմտություն-
ների մակարդակը: Չի իրականացվում կամ գրեթե չի իրականացվում 
կազմակերպության հոգեբանական մթնոլորտի մշտադիտարկում: 

Որպես բախումների նվազման պայման` առևտրային կազմակեր-
պություններում քիչ ուշադրություն է հատկացվում կորպորատիվ մշա-
կույթի զարգացման գործընթացներին: 

Կազմակերպություններում ցածր մակարդակի վրա է գործարար մի-
ջավայրի բախումների կանխարգելման և կանխման հոգեբանական 
պայմանների ու գործոնների ուսումնասիրությունները: 

Բարձր մակարդակի վրա չէ ղեկավարների և մենեջերների կառա-
վարման հմտությունները, բարձր են կառավարման ժամանակ կարծրա-
տիպային մոտեցումները: 

Առևտրային կազմակերպություններում բախումների կանխարգելման 
ու կանխման կարևորագույն պայմաններից է ղեկավարների և մենեջեր-
ների բախումնաբանական իրազեկության զարգացումը, միջանձնային 
արդյունավետ հաղորդակցման և փոխազդեցության պայմանների ձևա-
վորման նպատակով հոգեբանական անհամատեղելիության և այլ դրսևո-
րումների հոգեբանական պատճառների վերացումը, կադրային քաղաքա-
կանության ու կորպորատիվ մշակույթի զարգացումը: Կարևոր հոգեբա-
նական գործոններից է նաև հարաբերությունների, հաղորդակցման և հո-
գեբանական մթնոլորտի մշտադիտարկումը, ղեկավարների և մենեջեր-
ների բախումնային իրավիճակներում գործելու պատրաստվածության 
զարգացումը: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОХОЖДЕНИЯ КОНФЛИКТОВ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
В статье дается описание исследования психологических предпо-

сылок возникновения конфликтных ситуаций в коммерческих орга-
низациях.  

В результате проведенных исследований - экспертной оценки, 
анкетного опроса, наблюдений, тестирования и интервью - выявлены 
основные противоречия, являющиеся причинами возникновения 
конфликтов в коммерческих организациях. Проведен сравнительный 
анализ оценочных суждений владельцев, руководителей и персонала 
коммерческих организаций относительно характеристик конфликтов. 
Получены необходимые данные для обобщения, системного описания 
конфликтов в коммерческих организациях и разработки, предупреж-
дения, разрешения конфликтов в них. 

Ключевые слова: конфликт, коммерческая организация, бизнес 
среда, сравнительный анализ, психологический климат, корпоратив-
ная культура. 
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THE RESEARCH OF THE PSYCHOLOGICAL PRECONDITIONS OF THE 

ARISING AND MANIFESTATION OF CONFLICTS IN COMMERCIAL 
ORGANIZATIONS 

 
The psychological preconditions of the arising and manifestation of 

conflicts in commercial organizations are represented in this report. 
Through conducted empirical studies, I.e. questionnaire surveys, 

expert appraisal interviews, observation and testing was found the main 
preconditions of arising the conflicts in commercial organizations. The 
comparative analysis and the final conclusion gave necessary information 
about the structured description, prevention and solution development of 
conflicts in commercial organizations. 

Кeywords: conflict, commercial organization, business environment, 
comparative analysis, psychological climate, corporate culture. 
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	ՀՀ ԸՆԴԵՐՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ: ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ  ԱՌԿԱ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ
	ՄԻՋՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՐԸ  ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ  (ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)
	ԼԻԶԻՆԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ  ԲՆՈՐՈՇ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
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	ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ`  ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
	ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
	Քաղաքագիտություն
	ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈւԹՅԱՆ ԼԵԳԻՏԻՄՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  ՀՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ
	ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ` ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՐՈԿՐԱՏԻԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԲԱԶՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ
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