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Статья призвана решить две актуальные проблемы. Во-
первых, определить концептуальные направления и основные 
механизмы для совершенствования системы государственного 
управления в Украине. Во-вторых, разработать практические 
рекомендации для органов государственной власти. Экспертный 
опрос государственных служащих был выбран в качестве 
основного метода исследования. Результаты исследования 
выявили основные направления оптимизации во взаимодействии 
современных государственных функций и механизмов государст-
венного управления в Украине.  

Ключевые слова: государственное управление, механизмы 
государственного управления, причинно-следственная связь, 
функции, Украина. 

 
Постановка проблемы. Процессы организации и самоорганизации 

общества, обусловленность причинно-следственных связей в них еще 
мало исследованы как составляющие методологии государственного 
управления. Сложный, многоуровневый характер исследуемого фено-
мена требует его комплексного анализа в контексте современных 
теорий общественного развития и государственного управления.  

Анализ научного наследия. Обоснование развития и дальнейшей 
оптимизации причинно-следственной взаимосвязи функций государст-
ва и механизмов государственного управления потребовало сочета-
ния гуманистической, информационной, коммуникационной и синерге-
тической парадигм. Идеи саморазвития систем государственного 
управления, достижения в них баланса организации и самооргани-
зации с целью более эффективной реализации функций государства, 
а также предложения по внедрению соответствующих механизмов 
содержатся в научных трудах В. Аверьянова, Г. Атаманчука, В. 
Бакуменко, О. Червяковой, И. Черленяка и многих других. В то же 
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время, имеющиеся результаты научных исследований требуют допол-
нительного анализа и обобщения в части обоснования причинно-
следственной взаимосвязи функций государства и механизмов госу-
дарственного управления, поиска путей её оптимизации, разработки 
методологических средств и научно-практических рекомендаций на 
этой основе.  

 Цель данной статьи. Было акцентировано внимание на выде-
лении причинно-следственной взаимосвязи функций и механизма 
государства, в которой функции государства являются основными 
направлениями или видами внутренней и внешней деятельности 
государства, а механизм государства представляет собой совокуп-
ность способов и средств реализации этих функций.  

Изложение основного материала. 
В контексте рассмотрения функций государства естественно и 

рассмотрение функций государственного управления, поскольку 
последнее фактически выполняет в государстве функции субъекта 
управления обществом. На этом основании следует рассматривать 
причинно-следственную взаимосвязь функций государственного 
управления, как управляющих воздействий государства, и механизмов 
государственного управления, как способов и последовательной 
реализации действий по осуществлению таких воздействий.  

Установлено, что речь идет о причинно-следственной детермини-
рованности (определенности) механизмов государственного управле-
ния функциями государства. Будучи субъективным по содержанию, 
государственное управление объективно детерминировано теми 
условиями и факторами, в рамках которых оно функционирует. 
Механизм общественной детерминированности государственного 
управления можно выразить логической последовательностью:  
«цели → функции → механизмы → процесс → результаты», которая 
путем отождествления функций и механизмов со средствами отражает 
деятельностный подход в таком управлении. То есть, государственное 
управление существует, чтобы выявлять публичные потребности и 
интересы, оценивать и структурировать их, ставить цели, разраба-
тывать решения и совершать действия по их практическому 
удовлетворению.  

Известным и одним из наиболее распространенных инструментов 
реализации государственно-управленческих воздействий является 
государственная политика. Фактически это разновидность причинно-
следственной взаимосвязи, а именно «функции государства – госу-
дарственные политики», для реализации которой собственно и 
используется причинно-следственная взаимосвязь «государственная 
политика - механизмы ее реализации», причем последние являются 
разновидностями класса механизмов государственного управления.  

Проанализированы многочисленные источники информации, 
прежде всего современный научный капитал, и выявлено, что роли 
функций государства, формированию государственных воздействий, 
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рассмотрению механизмов и структур как средства их реализации 
посвящены большинство из исследований систем и процессов 
государственного управления.  

Предложено под оптимизацией причинно-следственной взаимо-
связи функций государства и механизмов государственного управ-
ления рассматривать достижение более выгодных характеристик и 
соотношений такой взаимосвязи. В этом контексте существует непо-
средственная связь таких понятий, как «оптимизация», «модерни-
зация» (преобразование в лучшее) и «усовершенствование» (лучшая 
выработка, выполнение, применение).  

В контексте установления взаимосвязи функций государства и 
механизмов государственного управления выделена соответствующая 
логическая схема: «государство» → «функции государства» → 
«политическая система общества» → «государственная власть» → 
«механизм государства» → «государственный аппарат» → «государст-
венно-управленческие воздействия» → «механизмы государственного 
управления». Показано, что для реализации функций государства 
создан развитый механизм, основу которого составляет государст-
венный аппарат (система государственных органов), осуществляющий 
государственно-управленческие воздействия на различные сферы, 
отрасли и отношения общества посредством механизмов государст-
венного управления.  

Предложена классификация государственно-управленческих воз-
действий по назначению, содержанию и форме. По схеме приведен-
ной классификации выделена взаимосвязь функций органов госу-
дарственной власти, предусмотренных конституцией и механизмов 
государственного управления, применяемых ими. Установлено чёткое 
юридическое определение взаимосвязи государственного аппарата с 
соответствующими механизмами государственного управления.  

Для выявления и выяснения роли и места методологических 
средств обоснования и реализации причинно-следственной взаимо-
связи функций государства и механизмов государственного управ-
ления предложена базовая модель причинно-следственной взаимо-
связи функционального поля государства и изменения состояния 
жизнедеятельности общества. На основании этой модели выявлено, 
что такая взаимосвязь:  

- во-первых, является существенной составной частью причинно-
следственной взаимосвязи функционального поля государства и 
изменения состояния жизнедеятельности общества;  

- во-вторых, состоит из ряда промежуточных блоков-звеньев, 
среди которых: «функциональное поле государства», «выделение 
поля проблем», «выявление проблемных ситуаций в поле проблем», 
«принятие решений системой государственного управления», «реали-
зация решений системой государственного управления», «применение 
механизмов государственного управления»;  
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- в-третьих, может быть представлена в виде двух основных 
блоков «причинного» и «следственного», к первому из которых 
относятся блоки-звенья причинного характера, а именно: «функцио-
нальное поле государства», «выделение поля проблем», «выявление 
проблемных ситуаций в поле проблем», а ко второму - промежуточные 
блоки-звенья следственного характера, в т.ч.: «принятие решений 
системой государственного управления», «реализация решений сис-
темой государственного управления», «механизмы государственного 
управления»;  

- в-четвертых, приводит к конечному следствию-результату, коим 
является изменение состояния жизнедеятельности общества. 

Логика применения предложенной базовой модели и сущность 
каждого из ее промежуточных блоков-звеньев проверена на примере 
макроэкономической функции государства.  

Систематизированы принципы, присущие причинно-следственной 
взаимосвязи функций государства и механизмов государственного 
управления, по группам с такими признаками: раскрытие явления 
детерминизма; самодетерминация; рационализация. Такая системати-
зация также получила развитие путем конкретизации и раскрытия 
сущности принципов, отнесенных к промежуточным блокам-звеньям 
следственного характера, в частности, путём выделения групп прин-
ципов с признаками: принятие решений системой государственного 
управления; реализация решений системой государственного управ-
ления; применение механизмов государственного управления.  

Выделены, систематизированы и проанализированы проблемные 
вопросы развития причинно-следственной взаимосвязи функций 
государства и механизмов государственного управления. Сделано это 
по схеме «общие проблемные вопросы государственного уровня - 
раскрытие их сущности - предложение возможных путей решения», 
исходя из предложенной нами систематизации таких вопросов по ряду 
направлений, среди которых такие: принятие решений системой госу-
дарственного управления; формирование и реализация механизмов 
государственного управления; мониторинг состояния объекта госу-
дарственного управления; анализ полученных результатов государст-
венно-управленческого воздействия; оценки ситуации в объекте 
государственного управления.  

Были выделены общие проблемные вопросы государственного 
(межгосударственного, национального, межрегионального, межотрас-
левого, регионального, отраслевого, территориального) уровня при 
принятии решений системой государственного управления. К ним 
были отнесены такие вопросы: сложность, неопределённость среды; 
занижение или завышение реальной перспективы государства; 
несоответствие целей запросам общества; неопределенность назна-
чения организации; нечёткость стратегической, оперативной, такти-
ческой целей; нескоординированность целей по направлениям, 
уровням, территориям; разупорядочение управления по различным 
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целям; сложность структурирования целей; постановка целей без 
учета показателей организационной эффективности и рисков; низкая 
квалификация руководителей и персонала плановых служб.  

Были выделены общие проблемные вопросы в процессах форми-
рования и реализации механизмов государственного управления, а 
именно: нарушение системы приоритетности целей; недостаточное 
правовое обеспечение; несоответствие правового обеспечения прак-
тике соответствующей деятельности; отсутствие гармонизации пра-
вового обеспечения с действующим законодательством и междуна-
родными нормами; несоответствие организационных структур новым 
заданиям управления; невысокая результативность мероприятий; 
низкий инновационный уровень; неиспользование возможностей стра-
тегического управления; планирование бюджета с занижением доход-
ной части; значительное количество бюджетных программ и проектов; 
недостаточное обеспечение заданий ресурсами; несовершенная госу-
дарственная кадровая политика; недостаточное выделение средств на 
содержание государственного аппарата; большая текучесть кадров; 
отсутствие системы функционального аудита; медленное введение 
систем «электронного правительства» и «одного окна».  

 Были выделены общие проблемные вопросы в процессах 
мониторинга состояния объекта государственного управления. Среди 
них есть такие: сложность получения достоверной релевантной ин-
формации; недостаточное использование мониторинговых социоло-
гических исследований в системе государственного управления; 
технологическое несовершенство систем мониторинга; недостаточная 
профессиональная подготовка персонала; невысокий уровень научной 
обеспеченности мониторинговых исследований; отсутствие эффек-
тивного мониторинга в системе государственного управления.  

К общим проблемным вопросам в процессах анализа полученных 
результатов государственно-управленческого воздействия отнесены 
следующие: недооценка значимости аналитической работы в системе 
государственного управления; отсутствие у большинства работников 
аппарата навыков структурирования проблем; недостаточное внима-
ние планированию во всём его разнообразии; недостаточное исполь-
зование подхода анализа государственной политики.  

Среди общих проблемных вопросов в процессах оценки ситуации 
в объекте государственного управления отметим следующие: неопре-
деленность критериев и ограничений при постановке заданий; недос-
таточное внимание оценке эффективности, результативности и спра-
ведливости; не использование специальных критериев; нарушение 
требований оценивания; нерациональные его причины.  

Выявленные нами базовая модель, принципы и проблемные 
вопросы дают достаточно определенное представление относительно 
общего поля методологических средств причинно-следственной 
взаимосвязи функций государства и механизмов государственного 
управления, которое всегда открыто для пополнения в связи с 
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объективными изменениями государственного управления в соот-
ветствии с общественными изменениями и воздействиями глобализа-
ционных процессов.  

Для оценки и верификации состояния системы государственного 
управления, как индикатора уровня функциональной детерминиро-
ванности механизмов государственного управления, применен метод 
экспертного опроса. Составлена анкета в виде ряда оценочных суж-
дений по направлениям: работа системы государственного управ-
ления современной Украины; проблемные вопросы и концептуали-
зация направлений оптимизации причинно-следственной взаимосвязи 
функций государства и механизмов государственного управления. В 
качестве критериев использованы факторы, характеристики, свойства, 
принципы, присущие каждому из выбранных направлений оценки в 
контексте такой взаимосвязи в Украине.  

Уровень современного состояния причинно-следственной взаимо-
связи функций государства и механизмов государственного управ-
ления в Украине определён путем оценки реального состояния 
системы государственного управления с использованием набора кри-
териев, определенных и научно обоснованных в работе. Установлено, 
что усредненная оценка работы системы государственного управле-
ния Украины, а следовательно и причинно-следственной взаимосвязи 
функций государства и механизмов государственного управления, 
является не слишком пессимистичной и составила 2,7 баллов из 5 
возможных, что можно приравнять к оценке «удовлетворительно». Ни 
по одному из критериев эта система не была оценена на «хорошо».  

Одним из важнейших критериев системы выступает ее внутренняя 
управляемость (соотношение результата и административных мер, 
направленных на его получение). Эксперты оценили управляемость 
системы государственного управления Украины в 3,1 балла. Это 
удовлетворительная, но достаточно низкая оценка. Следует отметить, 
что «результативность», то есть соотношение запланированного и 
достигнутого результата деятельности системы государственного 
управления Украины, эксперты оценили в 3 балла. Технологичность 
системы государственного управления Украины оценена экспертами в 
2,86 баллов, что немного выше среднего показателя. Однако, в целом, 
оценка является достаточно низкой.  

Экономичность, т.е. экономическая оценка эффективности 
функционирования системы государственного управления, оценена 
экспертами в 2,64 балла (чуть ниже среднего показателя), а качество 
(в нашем случае - это соответствие результата определенным 
стандартам) системы государственного управления - в 2,6 балла. 
Очень низкие оценки получили критерии «общественная адекват-
ность» (соответствие полученного результата и общественных 
ожиданий) - 2,48 баллов и «политическая реализованность» (соот-
ношение запланированного и полученного результата в адекватной 
политической обстановке) - 2,5 баллов. Последний критерий факти-
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чески оценивает адекватность взаимодействия системы государст-
венного управления и политической системы страны. Самую низкую 
оценку получил критерий «эффективность» (2,38 баллов).  

Определено, что для повышения уровня и улучшения совре-
менного состояния причинно-следственной взаимосвязи функций 
государства и механизмов государственного управления в Украине 
необходимо создать такие условия, которые обеспечили бы бес-
препятственную, равноправную коммуникацию независимо от 
социального статуса или материального положения ее субъектов. 
Среди таких условий: демократические права и свободы; устранение 
недостатков рынка (монополий, недобросовестной конкуренции и т.п.); 
равный доступ к получению общественных благ (образования, 
социальной помощи, медицинского обслуживания и т.п.); признание 
равноправия различных этнических и религиозных ценностей. Такие 
условия призваны обеспечить эффективное функционирование совре-
менного украинского государства в ходе осуществления администра-
тивных, политических и экономических реформ.  

Высказано мнение экспертов по проблемности причинно-следст-
венной взаимосвязи функций государства и механизмов государст-
венного управления в Украине или, другими словами, дана их оценка 
проблемных вопросов такой взаимосвязи. Выполнению функций 
современной системой государственного управления Украины, по их 
мнению, больше всего вредит «создание органов и организаций без 
обоснования их назначения» (1,12 баллов). Это в совокупности с 
некоторыми другими очень низкими показателями, а именно: «низкая 
квалификация руководителей и персонала» (1,52 балла) и «несо-
вершенная государственная кадровая политика» (1,56 балла), можно 
отнести к системе институциональных механизмов государственного 
управления. 

Эксперты отнесли к существенным недостаткам современной сис-
темы государственного управления Украины такие: «наличие пробе-
лов в правовом обеспечении» (1,4 балла); «нечёткость постановки 
стратегической, оперативной и тактической целей деятельности 
органа исполнительной власти и системы государственного управ-
ления в целом» (1,7 балла); «высокие расходы на содержание 
государственного аппарата (1,74 балла); «нескоординованность целей 
по направлениям» (1,82 балла) и «необходимость повышения 
функциональной эффективности организационных структур системы 
государственного управления» (1,88 балла).  

Выделен ряд проблемных вопросов в работе механизмов системы 
государственного управления Украины, которые касаются её инфор-
мационного, аналитического, научного и инновационного обеспечения. 
Среди них экспертами оценены следующие: «сложность получения 
достоверной релевантной информации» - 1,96 баллов; «постановка 
целей без учета рисков» - 1,94 балла; «низкий инновационный 
уровень» - 2,02 балла; «недооценка значимости аналитической 
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работы» - 2,12 баллов; «невысокий уровень научной обеспеченности» 
- 2,2 балла; «недостаточное использование мониторинговых процедур 
- 2,22 балла. Как показали эксперты, в современных условиях 
ограниченности ресурсов осуществление государственного управ-
ления по принципу «от достигнутого» (2,7 балла) также не является 
лучшим механизмом государственного планирования.  

Приведенные оценки проблемных вопросов в работе механизмов 
системы государственного управления Украины свидетельствуют о 
наличии системных проблем, обусловленных, в частности, неэффек-
тивным использованием имеющегося теоретико-методологического 
потенциала отечественной науки для их аналитического обеспечения, 
а также в процессах подготовки и принятия государственно-управ-
ленческих решений.  

Осуществлена концептуализация направлений оптимизации при-
чинно-следственной взаимосвязи функций государства и механизмов 
государственного управления, что достигнуто путем определения их 
приоритетности по результатам экспертных оценок и расположения в 
порядке от наиболее (4,5 баллов) к наименее (3,66 баллов) приоритет-
ному направлению. Имеем такую иерархию приоритетов: система-
тическое повышение квалификации руководителей и персонала (4,5); 
ускорение ввода систем «электронного правительства» и «одного 
окна» на всех уровнях государственного управления (4,3); отказ от 
практики зависимости состава государственного аппарата от 
изменений политической власти (4,28); обоснованное сокращение 
расходов государственного аппарата, прежде всего, в высших органах 
государственной власти (4,28); планирование задач в соответствии с 
возможностями их ресурсного обеспечения (4,28); аналитическое 
прогнозирование с определением возможностей влияния среды (4,22); 
приведение правового обеспечения в соответствие практике соот-
ветствующей деятельности (4,18); осуществление опережающего 
научно обоснованного государственного управления (4,0); отказ от 
формальных средств контроля (4,0); проведение организационного 
проектирования по принципу «стратегия определяет структуру» (3,9); 
реализация всего спектра методов учёта общественной мысли на 
основе принципов прозрачности и участия (3,88); постоянная коорди-
нация управленческой деятельности исполнителей (3,88); планиро-
вание бездефицитного бюджета (3,82); обязательное оценивание 
эффективности и результативности управленческих воздействий (3,8); 
налаживание управления постановкой цели и проведение коорди-
национных мероприятий (3,78); внедрение системы функционального 
аудита в системе государственного управления (3,74); распростра-
нение использования мониторинговых социологических исследований 
в системе государственного управления (3,66); использование крите-
риев и ограничений, необходимых для оценки полученных результатов 
(3,62).  
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Отмечено, что успешность реализации реформ во многом зависит 
от понимания и поддержки гражданами и бизнесом их целей и задач, 
заинтересованности гражданского общества в их результатах, с одной 
стороны, и наличия объективной информации о ходе их реализации - с 
другой (оценка экспертов 3,88 балла). Целями мероприятий в данном 
направлении является формирование необходимого организацион-
ного, информационного, кадрового и ресурсного обеспечения реформ, 
совершенствование механизмов распространения успешного опыта 
государственного управления.  

Предложен комплекс направлений оптимизации взаимодействия 
функций современного государства и инновационных механизмов 
государственного управления.  

В сфере государственного управления предложены такие 
действия: 

- внедрение управления по результатам в органах исполни-
тельной власти; стандартов государственных услуг, предоставляемых 
органами исполнительной власти; чёткой административной регламен-
тации в органах исполнительной власти; механизмов досудебного 
обжалования гражданами и организациями действий и решений 
органов и должностных лиц исполнительной власти; системы аутсор-
синга административно-управленческих процессов; механизмов повы-
шения эффективности взаимодействия органов исполнительной 
власти и общества;  

-  оптимизация функций органов исполнительной власти; дея-
тельности по осуществлению функций контроля и надзора органами 
государственной власти; усовершенствования: конкурсной системы 
закупок для государственных нужд; механизмов противодействия 
коррупции в сферах деятельности органов исполнительной власти;  

-  модернизация системы информационного обеспечения орга-
нов исполнительной власти.  

В сфере государственной службы предложены такие действия:  
- более четкое определение видов государственной службы и их 

дальнейшее законодательное урегулирование; внедрение эффектив-
ных механизмов проведения кадровой политики в сфере государст-
венной службы;  

- внедрение новых методов планирования, финансирования, 
стимулирования и оценки деятельности государственных служащих; 
механизмов выявления и разрешения конфликта интересов на госу-
дарственной службе, а также законодательного регулирования про-
фессиональной этики государственных служащих;  

- усовершенствование системы управления государственной 
службой и её координации;  

- использование должностных (служебных) инструкций как 
документов, которые четко определяют комплекс обязанностей, пол-
номочий и мер ответственности государственных служащих;  
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- создание эффективного механизма подбора квалифицирован-
ных кадров для государственной службы, оценки результатов служеб-
ной деятельности государственных служащих, а также создание 
условий для их должностного (служебного) роста; применение систе-
мы непрерывного профессионального образования государственных 
служащих; формирование на конкурсной основе и реальное исполь-
зование кадрового резерва.  

Выводы. Рассмотренные проблемы, возникающие в деятельности 
органов государственной власти в процессе реализации большого 
комплекса управленческих реформ, вызывают серьезную необхо-
димость формирования реально действующей системы управления 
инновациями в Украине на основе комплексного теоретико-методоло-
гического анализа мирового опыта процессов современного реформи-
рования государственного управления с учётом причинно-следствен-
ной взаимосвязи функций государства и механизмов государственного 
управления. 
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ДОСТУП К ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ:  
ОПЫТ УКРАИНЫ 

 
В статье исследуются принципы и инструменты обеспечения 

права доступа к публичной информации, определенные Законом 
Украины «О доступе к публичной информации» и другими норма-
тивно-правовыми актами, регулирующими информационную дея-
тельность в Украине. Анализируются механизмы обеспечения 
права граждан на получение публичной информации, участия 
общественности в формировании и осуществлении государст-
венной политики. 

Ключевые слова: доступ к информации, распорядитель 
информации, публичная информация, конфиденциальная инфор-
мация, служебная информация. 

 
Обеспечение права на получение публичной информации от 

органов государственной власти и других распорядителей публичной 
информации является ключевым принципом государственной поли-
тики, направленной на повышение уровня прозрачности и открытости 
деятельности государства и местного самоуправления, предотвра-
щения коррупции, участия общественности в государственном управ-
лении, что требует комплексного анализа новейших векторов реализа-
ции информационной политики государства, принципов и инструментов 
обеспечения права доступа к публичной информации, определенных 
Законом Украины «О доступе к публичной информации» [1, с. 3-12], 
поиска действенных механизмов его практической реализации. 

В условиях развития гражданского общества государство обязано 
каждый раз предлагать новейшие политические векторы развития. 
Именно поэтому принятый 13 января 2011 рекордным количеством 
голосов (408 - «за») Закон Украины «О доступе к публичной информа-
ции» стал не только важным шагом на пути выполнения междуна-
родно - правовых обязательств Украины - Резолюции Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы от 5 октября 2005 № 1466 «О выполнении 
обязанностей и обязательств Украиной», Международного пакта о 
гражданских и политических правах, Рекомендаций Совета Европы «О 
доступе к информации, находящейся в распоряжении органов власти 
и о доступе к официальным документам», но и важным событием в 
общественно-политической жизни Украины. 
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Уже с первого года практического применения положений Закона 
(Закон вступил в силу 9 мая 2011 года), по мнению большинства 
экспертов, стало очевидным, что вопрос доступа к документам, кото-
рые находятся в распоряжении государственных органов и органов 
местного самоуправления и других распорядителей публичной инфор-
мации, начали решаться легче и оперативнее по сравнению с тем 
порядком, в основе которого были информационные запросы, предус-
мотренные старой редакцией Закона Украины «Об информации». 
Главным достижением данного закона является не столько реализа-
ция законодателем очерченной программы по насыщению националь-
ного законодательства новыми нормами, сколько подход к толкованию 
этих норм, а именно - определение границ дозволенного и недозво-
ленного, критериев их определения и субъектов предоставления. 

Закон предусматривает два способа доступа к информации: 
активный - предоставление информации по запросам, и пассивный - 
обязательное ее обнародование в официальных печатных изданиях, 
на официальных веб-сайтах, на информационных стендах или любым 
другим способом не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения 
документа (проекты документов - не позднее чем за 20 рабочих дней 
до даты их рассмотрения). Еще один позитив закона, по мнению 
исследователей, касается ответственных лиц. Новый закон обязывает 
каждый орган власти и местного самоуправления определить 
ответственное лицо или ответственное структурное подразделение, 
не обязательно создавая новое подразделение или назначая нового 
человека, но кто-то лично должен отвечать за это направление. 

Одним из главных достижений Закона, по мнению эксперта Т. 
Котюжинской, есть существенное расширение круга лиц, которые обя-
заны предоставлять информацию [2]. Кроме органов государственной 
власти и местного самоуправления, к распорядителям публичной ин-
формации относятся и другие государственные органы (прокуратура, 
суд, ЦИК и др.), органы власти Автономной Республики Крым, другие 
субъекты, осуществляющие властные управленческие функции в 
соответствии с законодательством, решения которых являются обяза-
тельными для исполнения. Также это юридические лица, финанси-
руемые из государственного бюджета (государственные предприятия, 
агентства и др.), местных бюджетов (коммунальные предприятия), 
бюджета Автономной Республики Крым, например, информация отно-
сительно использования бюджетных средств. Информацию обязаны 
предоставлять также лица, выполняющие делегированные полно-
мочия субъектов властных полномочий согласно закону (например, 
БТИ - о регистрации недвижимости, облэнерго – относительно нало-
жения штрафов), или согласно договору – предоставление образова-
тельных, оздоровительных, социальных или других государственных 
услуг. Информацию об условиях поставки товаров, услуг и цен на них 
должны сделать публичной субъекты хозяйствования, занимающие 
доминирующее положение на рынке или наделенные специальными и 
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исключительными правами, а также являющиеся естественными 
монополистами. 

Законом установлено четыре вида сроков предоставления 
информации по запросам: 

- немедленно обнародуется любая информация о фактах, угро-
жающих жизни, здоровью или имуществу лиц, и о мерах, которые 
применяются в связи с этим (статья 15 закона); 

- не позднее чем через 48 часов со дня получения запроса, если 
он касается информации, необходимой для защиты жизни или 
свободы лица, относительно состояния окружающей среды, качества 
пищевых продуктов и предметов быта, аварий, катастроф, опасных 
природных явлений и других чрезвычайных событий, которые прои-
зошли или могут произойти и угрожают безопасности граждан. 
Ходатайство о срочной обработке запроса должно быть обоснован-
ным (пункт 2, 3 статьи 20 закона); 

- не позднее чем через пять рабочих дней со дня получения 
запроса о предоставлении любой публичной информации (пункт 1 
статьи 20 закона ); 

- до 20 рабочих дней, если запрос касается предоставления 
большого объема информации или требует поиска информации среди 
значительного количества данных (с обоснованием увеличения такого 
срока). О продлении срока распорядитель информации информирует 
спрашивающего в письменной форме не позднее, чем через пять 
рабочих дней со дня получения запроса (пункт 4 статьи 20 закона). 

При этом решения, действия или бездействия распорядителей 
информации могут быть обжалованы на уровне руководителя рас-
порядителя, высшего органа или суда. Эксперты отмечают, что суд 
такие дела рассматривает по нормам Кодекса административного 
судопроизводства, а это значит, что именно распорядитель информа-
ции должен доказывать правомерность своих действий, а не жалоб-
щик, от которого требуется только предоставление доказательств 
обращения с запросом или отсутствия обнародования информации 
распорядителем. 

Анализируя положения закона, один из его разработчиков, народ-
ный депутат Украины А. Шевченко определил 10 позиций, «полезных 
для каждого». Прежде всего, каждый имеет право запросить у органа 
власти любую информацию, которой тот обладает. «Генеральный 
план развития Вашего города, формула Ваших коммунальных 
тарифов, условия тендеров на питание Ваших детей в садике - Вы 
имеете право это знать. Независимо от того, касается Вас эта инфор-
мация или нет, и даже живете ли Вы в этом городе. Вы вообще не 
должны объяснять, зачем она Вам» [7, ст.6]. Во-вторых, у чиновника 
есть только 3 исключения, которые позволяют не предоставить ин-
формацию: тайна (например, государственная или банковская), 
конфиденциальная информация (например, персональные данные, 
которыми располагает налоговая) или служебная информация 
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(внутренняя переписка или черновики решений). Даже если в доку-
менте есть засекреченная информация, его обязаны предоставить, 
заретушировав секретные данные. Каждый имеет право получить 
любую информацию о бюджетных средствах. Это касается не только 
органов власти, но и государственных предприятий или частных 
компаний, которые получают деньги налогоплательщиков. Исключе-
ния касаются только затрат, связанных с армией, а также с опера-
тивной работой СБУ, милиции и прокуратуры. Вместе с тем, каждый 
имеет право ознакомиться с декларацией доходов любого, кто 
занимает выборную должность (от президента до сельского головы) 
или работает на высокой должности в госслужбе (1-2 ранг). 

Стоит отметить, что положения Закона признаны одними из самых 
прогрессивных в мировой практике. По результатам международного 
рейтинга, Закон Украины «О доступе к публичной информации» занял 
девятую позицию среди 86 стран мира. 

 Вместе с тем, в Законе, по мнению проф. И. Усенко, остался ряд 
слабых мест, которые уже мешают или могут помешать в будущем его 
эффективному применению [3]. Не совсем четко, по мнению ученого, 
сконструирована сама Преамбула Закона, поскольку безосновательно 
противопоставляет «информацию, находящуюся у распорядителей 
публичной информации» и «информацию, представляющую общест-
венный интерес». Как правило информация, представляющая общест-
венный интерес, как раз и находится у распорядителей публичной 
информации.Кроме того, обеспечение прозрачности и открытости не 
является конечной целью закона. Такой целью является удовлетво-
рение потребностей каждого в публичной информации. 

Системным недостатком Закона проф. И. Усенко считает то, что с 
его принятием было разрушено иерархическое построение отрасли 
информационного законодательства с единым базовым Законом 
Украины «Об информации», который охватывал все важнейшие 
вопросы регулирования информационных отношений. Закон довольно 
часто содержит нормы, которые выходят далеко за рамки предмета 
его регулирования - доступа к публичной информации. Соответствен-
но, с принятием Закона Украины «О доступе к публичной информа-
ции» возник дисбаланс между его нормами и целым рядом других 
законов. Этот дисбаланс не удалось снять одновременным системным 
внесением всех надлежащих изменений в другие законы. Как следст-
вие, второе из Заключительных положений Закона предусматривает, 
что: «До приведения законодательства Украины в соответствие с 
настоящим Законом акты законодательства Украины применяются в 
части, не противоречащей настоящему Закону». 

Дисбаланс, возникший в украинском информационном законода-
тельстве, дает основание исследователям и экспертам утверждать об 
определенной компромиссности принятого Закона «О доступе к 
публичной информации» и приведения в соответствие с его положе-
ниями других законодательных актов.Например, новый порядок якобы 
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упрощает процедуру аккредитации журналистов, но существенных 
различий между предложенным порядком и ранее действующим в 
соответствии с Законом «О порядке освещения деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправления в средствах 
массовой информации» найти не удалось. Кроме того, на практике 
могут возникнуть вопросы относительно документов, которые должны 
«засвидетельствовать профессиональную принадлежность» к журна-
листике лица, желающего получить аккредитацию при органах госу-
дарственной власти. Ранее закон четко устанавливал, что такими 
документами являются удостоверение члена профессиональных 
объединений журналистов, удостоверение, выданное средством мас-
совой информации, диплом о журналистском образовании. Даже при 
таком четком перечне некоторые работники пресс-служб требовали от 
журналистов предоставлять свои уже опубликованные материалы, 
выдвигали другие требования. Обжалование таких неправомерных 
действий также было предусмотрено Законом, но на практике судеб-
ная тяжба длилась до двух лет. Безусловным плюсом обновленного 
Закона «Об информации» является отмена обязательной аккредита-
ции в МИД иностранных журналистов. Для работы в Украине им 
достаточно знать внутренние процедуры аккредитации и права журна-
листов, а также иметь документы, удостоверяющие их профессио-
нальную принадлежность. 

Поэтому отечественные и зарубежные эксперты, исследователи и 
ученые положительно оценили принятый и вступивший в силу Закон 
Украины «О доступе к публичной информации», хотя и не без опре-
деленных оговорок по его дальнейшему совершенствованию и внед-
рению. О соответствии, в целом, норм Закона европейской и мировой 
практике свидетельствуют и результаты международной экспертизы, 
проведенной экспертами Совета Европы, и результаты международ-
ного рейтинга, проведенного совместно испанским Access Info Europe 
и канадским Centre for Law and Democracy. 

Однако, на пути практического внедрения Закона уже возникло и 
будут возникать в дальнейшем немало проблем: нормативно-право-
вых, организационных, кадровых, материальных и многих других. Но 
главной, понашему мнению, является проблема осознания украинским 
обществом: и представителями власти, и журналистами, и обществен-
ностью необходимости обеспечения права каждого на получение 
публичной информации; участия общественности в формировании и 
осуществлении государственной политики. Поэтому для полноценного 
внедрения Закона Украины «О доступе к публичной информации» 
необходимо: 

1. Четко выписать путем внесения изменений и дополнений в уже 
принятый Закон отдельные положения, содержащие двойную трак-
товку, или в которых заложены внутренние противоречия с осталь-
ными положениями.  
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2. Разработать и принять отдельные законодательные акты, кото-
рые будут охватывать нормы и положения, выходящие за пределы 
предмета регулирования настоящего Закона, например, вопрос «о 
служебной информации». 

3. Привести действующее информационное законодательство 
Украины в соответствие с положениями Закона «О доступе к публич-
ной информации» путем внесения изменений и дополнений в дейст-
вующие законы Украины «Об информации», «Об обращениях граж-
дан», «О порядке освещения деятельности органов государственной 
власти и местного самоуправления в средствах массовой информа-
ции», «О печатных средствах массовой информации (прессе) в 
Украине» и других нормативно-правовых актов. 

4. С целью улучшения практического применения норм Закона 
усилить приоритетные положения соответствующими механизмами их 
реализации, в частности: 

- путем создания единой базы официальной информации, 
включая акты органов местного самоуправления и местных органов 
государственной исполнительной власти, которые являются общест-
венно значимыми; 

- посредством использования современных информационно-теле-
коммуникационных технологий, веб-порталов, обеспечивая гарантии 
получения информации путем самостоятельного поиска в текущих ар-
хивах и информационных системах субъектов властных полномочий; 

- с помощью использования новых медиа-платформ, в частности, 
социальных сетей и блогосферы; 

- повышением медиаграмотности граждан, особенно старшего 
возраста, а также отдаленных регионов Украины. 

5. Определить единый государственный орган для контроля за 
выполнением Закона, например - Государственный комитет телеви-
дения и радиовещания Украины, уполномоченный администрировать 
и координировать государственную политику в сфере доступа к 
публичной информации.  

6. Обеспечить организацию и проведение информационных 
кампаний, конференций, тренингов, семинаров не только для 
государственных служащих, но и широкой общественности с целью 
популяризации и разъяснения норм Закона. 

7. Активизировать сотрудничество с отечественными и междуна-
родными общественными организациями, в частности: «Институтом 
Медиа Права», «Институтом массовой информации», «Харьковской 
правозащитной группой», которые вместе с Международным фондом 
«Возрождение» и Программой содействия парламенту уже иницииро-
вали издание «Научно-практического комментария к Закону Украины 
«О доступе к публичной информации». Проведение совместных 
независимых мониторингов и обнародование результатов уровня 
открытости власти в Украине. 
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8. Обеспечить подготовку и повышение квалификации специалис-
тов в области связей с общественностью и работников соответствую-
щих подразделений по доступу к публичной информации, в частности, 
на базе учебных программ Национальной академии государственного 
управления при Президенте Украины. 

Анализ Закона Украины «О доступе к публичной информации», 
других нормативно-правовых актов, обеспечивающих право доступа к 
публичной информации, дает основания утверждать, что обеспечение 
в Украине права на получение публичной информации от органов 
государственной власти и других распорядителей публичной инфор-
мации является ключевым принципом государственной политики, 
направленной на повышение уровня прозрачности и открытости дея-
тельности государства и органов местного самоуправления, пре-
дотвращения коррупции, участия общественности в государственном 
управлении. Положения Закона признаны как отечественными, так и 
международными экспертами одними из самых прогрессивных в 
мировой практике. По результатам международного рейтинга, Закон 
Украины «О доступе к публичной информации» занял девятую пози-
цию среди 86 стран мира. У этого Закона, по убеждению народного 
депутата Украины Андрея Шевченко, «три главных чатателя - 
активный гражданин, ответственный чиновник и честный судья. Закон 
«О доступе к публичной информации» - это вклад в то, чтобы в 
Украине было меньше коррупции и больше правды» [4]. 

Однако, на пути практического внедрения Закона есть немало 
проблем, которые мешают его эффективной реализации. Поэтому 
следует продолжить поиск действенных механизмов практической 
реализации положений Закона и рычагов его применения. Главным на 
данном этапе является осознание украинским обществом необхо-
димости обеспечения права каждого на получение публичной инфор-
мации, участия общественности в формировании и осуществлении 
государственной политики. 
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ԽՈՍՐՈՎ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
 ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր, 

ՀՀ պետական կառավարման  
ակադեմիայի պրոֆեսոր 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ*1 

Անկախության տարիների պետական կառավարման փորձի 
վերլուծությունն ավելի քան ցցուն է դարձնում կառավարման հա-
մակարգի արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտությու-
նը: Ակներև է, որ, ի թիվս այլ գործոնների, նաև պետական կառա-
վարման համակարգի անկատարությամբ պետք է բացատրել այն 
իրողությունը, որ հանրային կյանքում մի շարք համակարգային 
բնույթի արատներ շարունակում են մաշեցնել մեր քաղաքացու 
առօրյան: Արդյունքում՝ կյանքի որակի և ապրելու պայմանների 
ակնհայտ անհամապատասխանությունը մեր քաղաքացիների պա-
հանջներին և սպասելիքներին: Հանրային կյանքի այս հիմնա-
խնդրի լուծումը շատ դեպքերում պայմանավորված է պետական 
իշխանության` հանրության հիմնական հատվածի սպասելիքները 
բավարարելու կարողությամբ: Սույն վերլուծությունը վերաբերում է 
պետական իշխանության այդ կարողությունների ապահովման հա-
մար անհրաժեշտ համակարգային երաշխիքների ձևավորման որոշ 
հիմնախնդիրներին:  

Հիմնաբառեր. պետություն, պետական մարմիններ, պետա-
կան կառավարման համակարգ, պետական կառավարման համա-
կարգի արդյունավետություն, քաղաքական որոշում, պետական իշ-
խանություն, իշխանությունների տարանջատում և հակակշռում, 
քաղաքական մարմին, քաղաքացիական ծառայություն, կառավար-
վող օբյեկտ, վերլուծական-վերահսկողական խումբ, ոչկառավարա-
կան կազմակերպություն: 

 

Անկախության ավելի քան քսան տարիների փորձառությունը բավա-
րար է պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության 
բարձրացման համակարգային բնույթի երաշխիքների ձևավորման ան-
խուսափելի անհրաժեշտությունը գիտակցելու և դրա շուրջ վերլուծութ-
յուններ կատարելու համար: Ավելին, անկախության անցած տարիները 

                                            
1* Հոդվածի շարունակությունը հաջորդ համարում: 
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փաստում են այն իրողությունը, որ թեպետ մեզանում այդ ողջ շրջանում 
փոփոխվել են թե՛ քաղաքական իշխանությունները (երեկվա ընդդիմութ-
յունն այսօր իշխանություն է, իսկ իշխանությունը՝ ընդդիմություն) և թե՛ 
հանրային կյանքում հիմնական դերակատարները, այդուհանդերձ մեր 
քաղաքացու առօրյան մաշեցնող համակարգային բնույթի արատները՝ 
կաշառակերություն, հովանավորչություն, պաշտոնյայի թելադրանք, պե-
տական միջոցների ոչ արդյունավետ օգտագործում և այլն, էական փո-
փոխություններ չեն կրել: Արդյունքում՝ կյանքի որակի և ապրելու պայ-
մանների ակնհայտ անհամապատասխանությունը մեր քաղաքացիների 
պահանջներին և սպասելիքներին:  

Հանրության մի ստվար խումբ, ինչպես նաև փորձագետների մեծ 
մասն այս ամենն արդարացիորեն պայմանավորում են պետական կա-
ռավարման համակարգի արդյունավետության ոչ բավարար մակարդա-
կով: Ուստի, պետական կառավարման համակարգի արդյունավետութ-
յան բարձրացման խնդիրների վերլուծությունը և դրա ապահովման հա-
մակարգային բնույթի երաշխիքների ձևավորումն այսօր ավելի քան ար-
դիական են: Դա է սույն վերլուծության նպատակը:  

Սակայն մինչ պետական կառավարման համակարգի տեսական 
մեկնաբանություններին անցնելը, օգտակար է անդրադառնալ որոշ տեր-
մինների կամ հասկացությունների սահմանումներին՝ իրավաքաղաքա-
կան բանաձևումների հնարավոր տարընթերցումներից և իրարամերժ 
մեկնաբանություններից խուսափելու համար: 

Այսօր իրավական-քաղաքական բանավեճում հաճախ են շոշափվում 
պետության ու պետականության, պետության շահի, պետական կառա-
վարման համակարգում բարեփոխումների, պետական մարմինների 
առողջացման խնդիրները: Ընդ որում` աչք է զարնում այն, որ բանավեճի 
մասնակիցները` որպես կանոն, տարբեր իմաստ են վերագրում ‹‹պե-
տություն›› և ‹‹պետական›› եզրույթներին՝ առավելապես դրանք նույնաց-
նելով ‹‹պետական մարմիններ›› հասկացության հետ: Հետաքրքիր է 
նաև այն, որ պետությունը պետական մարմինների հետ է նույնացնում 
նաև հանրության տպավորիչ մասը: Վերջինիս ընկալմամբ պետությունը 
ինչ-որ մի բան է այնտեղ՝ վերևում: Տարօրինակն այն է, որ շատերը նույ-
նիսկ չեն էլ փորձում իրենք իրենց հարց տալ, որ եթե պետությունը լոկ 
պետական մարմիններն են, ապա բոլոր նրանք, ովքեր պետական մար-
միններում ընդգրկված չեն (քաղաքացիների ճնշող մեծամասնությունը, 
տնտեսավարող սուբյեկտներ, քաղաքական և հասարակական կազմա-
կերպություններ, բարեգործական և սոցիալական բազում կառույցներ և 
այլն), ուրեմն պետությունից դու՞րս են: Անկասկած` ո՛չ: Ավելին, առավել 
քան ակնհայտ է, որ ՀՀ սահմանադրությունը բանաձևելով Հայաստանի 
Հանրապետությունն որպես ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիա-
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լական, իրավական պետություն բնավ չի տալիս պետական մարմինների 
բնութագիրը (վերջիններս այդպիսին չեն կարող լինել իրենց բնույթով): 
ՀՀ սահմանադրությունն այդ կերպ սահմանում է Հայաստանի Հանրա-
պետությունում հանրային կյանքի իրավաքաղաքական և սոցիալական 
հիմնական բնութագրերը: Հարկ է նաև փաստել, որ որևէ հասարակութ-
յուն իր անկախ պետականությունը ձևավորում է բացառապես սեփական 
պատասխանատվությամբ` իր հանրային կյանքը կազմակերպելու նպա-
տակով: Հետևաբար, շատ կարևոր է նշված համատեքստում հասկանալ` 
ի՞նչ է ‹‹պետությունը››: Եթե վերանանք դեռևս անտիկ փիլիսոփաների 
կողմից տրված պետության սահմանումներից, պետության ինքնիշխա-
նության և տարածքային ամբողջականության անքակտելի հայտանիշնե-
րից, ապա, հանրային կյանքի կազմակերպման, քաղաքացիների կյանքի 
որակի ապահովման վերաբերյալ վերը բերված մեկնաբանությունների 
համատեքստում, առանց սխալվելու հավանականության կարելի է պնդել, 
որ պետությունն որևէ հասարակության հանրային կյանքի բնականոն 
կենսագործունեությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ իրավա-
կան, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական և հոգևոր համա-
կարգ է, յուրահատուկ մի նմուշօրինակ, որի կենսունակությունը պայմա-
նավորված է հանրային կյանքի մասնակից բոլոր ինստիտուտների և 
նրանց միջև գործող փոխհարաբերությունների ամբողջականությամբ:  

Պետությանը վերաբերող բանավեճում հաճախ օգտագործվում է 
‹‹պետական օրգանիզմ›› բառակապակցությունը: Հարկ է նշել, որ այն 
միանգամայն իմաստալից է, քանի որ ‹‹պետություն›› համակարգը, իրոք, 
նման է կենդանի օրգանիզմի, որում, ինչպես և ցանկացած կենդանի օր-
գանիզմում, յուրաքանչյուր օրգան ունի իր գործառույթը, սեփական դե-
րակատարումը: Եվ ինչպես կենդանի օրգանիզմում, երբ որևէ օրգան 
ինչ-ինչ պատճառներով չի կարողանում իրեն վերապահված գործա-
ռույթը լիարժեք իրականացնել, ապա դա անմիջապես իրեն զգացնել է 
տալիս և օրգանիզմն արձագանքում է այդ ախտին (ցավի զգացողութ-
յուն, ջերմության բարձրացում, ճնշում և նորմալ վիճակից այլ շեղումներ), 
ապա նույն կերպ պետության մեջ որևէ մասնակից ինստիտուտի կողմից 
իրեն վերապահված պատասխանատվությունների ոչ լիարժեք կատարե-
լու պարագայում պետական օրգանիզմն անմիջապես արձագանքում է 
հանրային դժգոհությունների, ցույցերի, միտինգների, քաղաքացիական 
ընդվզումների և հեղափոխությունների ձևով: Ահա թե ինչու պետության 
‹‹գենետիկան›› ճիշտ ընկալելու համար կարևորություն է ձեռքբերում 
‹‹պետություն›› համակարգի մասնակից ինստիտուտներից յուրաքանչյու-
րին վերապահված դերակատարման հստակեցման խնդիրը: Տվյալ 
ուսումնասիրությամբ հետապնդվող նպատակների համատեքստում, ան-
կասկած, կարևորվում է պետության մեջ պետական մարմիններին վերա-
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պահված գլխավոր դերակատարության վերծանումը, այն, թե ինչու՞ են 
մեզ պետք պետական մարմիններ պետության մեջ, ո՞րն է դրանց դերն 
ու նշանակությունը:  

Այս առումով էական է այն, թե պետության վերը բերված սահման-
ման մեջ ինչպե՞ս պետք է մեկնաբանել ‹‹հանրային կյանքի բնականոն 
կենսագործունեության ապահովում›› բառակապակցությունը կամ նույնն 
է պատասխանել հարցին, թե հանրային կյանքի ինչպիսի՞ կազմակեր-
պումը կարող է բնութագրվել որպես ‹‹բնականոն կենսագործունեության 
ապահովում››: Այս հարցի պատասխանը հնարավորություն կտա մեզ 
բացահայտել հանրային կյանքում պետական մարմիններին վերապահ-
ված գլխավոր առաքելությունը:  

Բանն այն է, որ յուրաքանչյուր անհատ լույս աշխարհ գալուն պես 
այլևս օժտված է արժանապատվության անօտարելի իրավունքով: Ավե-
լին, իրավագետների միասնական կարծիքով այդ իրավունքով օժտված է 
նաև դեռևս մայրական արգանդում ձևավորվող երեխան: Այդ իրավունքի 
ուժով է, որ բոլոր քաղաքացիներն իրավահավասար են: Անշուշտ, ար-
ժանապատվության հիմքով իրավահավասարությունը բնավ չի ենթադ-
րում նաև քաղաքացիների սոցիալական կամ ունեցվածքային հավասա-
րությունը, քանի որ մարդիկ տարբեր են իրենց ընդունակություններով ու 
կարողություններով և միանգամայն հասկանալի է, որ օժտված անհատ-
ները կարող են ավելի շատ բարիք ստեղծել և հետևաբար ավելին սպա-
ռել, մինչդեռ համեստ ընդունակությունների տեր անհատը համեմատա-
բար քիչ բարիք կստեղծի և քիչ էլ կսպառի: Սակայն ակներև է, որ սե-
փական կյանքն արժանապատիվ կազմակերպելու նպատակով իրենց 
ընդունակություններն անարգել օգտագործելու խնդրում, բոլորը պետք է 
հավասար լինեն: Հետևաբար ‹‹հանրային կյանքի բնականոն կենսա-
գործունեության ապահովում›› կարգախոսը ենթադրում է հանրային 
կյանքի այնպիսի կազմակերպում, որի պարագայում յուրաքանչյուր 
քաղաքացուն ապահովվում է իր արժանապատիվ կյանքը կազմակեր-
պելու նպատակով սեփական կարողությունների ու ընդունակություն-
ների օգտագործման հավասար և կայուն երաշխիքներ:  

Անշուշտ, յուրաքանչյուր ոք ունի արժանապատիվ կյանքը կազմա-
կերպելու իր սեփական պատկերացումներն ու պահանջները, և այն 
հարցին, թե ի՞նչ անհրաժեշտություններ են պետք արժանապատիվ 
կյանք կազմակերպելու համար, յուրաքանչյուրը վստահաբար մի քանի 
էջի վրա կշարադրի իր պետքերի մի ողջ ցանկ: Ակնհայտ է, որ այդ ցան-
կերն անհատից անհատ կտարբերվեն՝ կախված անձի սեռից, տարիքից, 
հոգևոր և մտավոր կարողություններից, դավանանքից, ազգությունից և 
այլն: Սակայն առանց սխալվելու հավանականության կարելի պնդել, որ 
այդ ցանկերում շարադրած պահանջների կամ անհրաժեշտությունների մի 
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հատվածը, եթե ոչ բոլորի, ապա ճնշող մեծամասնության մոտ կհամընկնի: 
Դժվար է ենթադրել, որ որևէ մեկը կարող է պատկերացնել իր արժանա-
պատիվ կյանքով ապրելն առանց առողջ լինելու, առանց ուսյալ և կրթյալ 
լինելու, առանց իր կյանքի, գույքի և ինչքի անվտանգության ապահով-
ման, առանց շրջակա միջավայրի մաքուր լինելու և մի շարք այլ անհրա-
ժեշտությունների: Ակնհայտ է, որ առանց այդ անհրաժեշտությունների 
յուրաքանչյուր մեկը չի կարող իր արժանապատիվ կյանքը կազմակերպել, 
իսկ սեփական ջանքերով նման անհրաժեշտությունների ձևավորումը 
կա՛մ անհնար է, կա՛մ ոչ ռացիոնալ: Այդ անհրաժեշտություններն ոչ այլ 
ինչ են, քան հանրային բնույթի ծառայություններ և ընդգրկում են 
հանրային կյանքի բոլոր ոլորտները` կրթությունից, առողջապահությու-
նից, բնապահպանությունից մինչև ազգային անվտանգություն, արդա-
րադատություն, օրենքների սահմանում: Այսինքն` դրանք այն ծառայութ-
յուններն են, որոնց կարիքն ունի հանրության յուրաքանչյուր անդամ և 
առանց դրանցից անարգել օգտվելու հնարավորության չի կարող իրա-
կանացվել արժանապատիվ կյանքով ապրելու քաղաքացու անօտարելի 
իրավունքը: Ահա այդ ծառայությունների մատուցման կազմակերպումն 
ապահովելու նպատակով է, որ պետության մեջ ձևավորվում են պետա-
կան մարմինները: Հետևաբար պետության մեջ պետական մարմինների 
գլխավոր առաքելությունը` սեփական քաղաքացուն հանրային բնույ-
թի որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցման կազմակեր-
պումն է:  

Սակայն իրողությունն այն է, որ այդ առաքելությունը պետական 
մարմինները կարող են հաջողությամբ իրականացնել միայն մեկ պարա-
գայում, եթե սեփական պարտականությունները կատարելու նպատակով 
նրանց ընդունած որոշումները պարտադիր լինեն բոլորին: Այլ կերպ 
ասած, եթե նրանք օժտված լինեն իշխանությամբ` պետական իշխա-
նությամբ, քանի որ իշխանություն իրականացնել նշանակում է իրավա-
սու լինել ընդունել որոշումներ, որոնք տվյալ իրավասության շրջանակնե-
րում պարտադիր են բոլորին: Ընդ որում` խոսքը վերաբերում է բացառա-
պես քաղաքական որոշումներին, այսինքն` հանրային կյաքի տվյալ ոլոր-
տում հանրության հիմնական հատվածի սպասելիքները բավարարելու 
նպատակով ընդունված որոշումներին: Հետևաբար հանրային կյանքում 
պետական իշխանության հիմնական առաքելությունը հանրությանը 
և նրա յուրաքանչյուր անդամին հանրային բնույթի որակյալ և մատչե-
լի ծառայությունների մատուցման կազմակերպումն է: Ահա սրանում է 
կայանում ‹‹իշխանությունը ծառայում է ժողովրդին›› կարգախոսի ողջ 
իրավաքաղաքական բովանդակությունը, ահա թե ինչպե՞ս պետք է հաս-
կանալ այդ: 
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Սակայն իշխանության իրականացումը վերացական գործընթաց չէ, 
ավելին, այն շատ անձնավորված է, քանի որ իրականացվում է որևէ 
կոնկրետ պաշտոնյայի կողմից՝ վերջինիս ընդունած որոշումներով: Բնա-
կան է, որ յուրաքանչյուր պաշտոնյա իր որոշումները կայացնելիս առաջ-
նորդվում է սեփական ընկալումներով, պատկերացումներով, տվյալ ոլոր-
տի խնդիրների իր մեկնաբանություններով և այդ ամենը, անշուշտ, կա-
րող է տարբերվել հանրության սպասումներից: Ավելին, իշխանության 
անձնավորված բնույթով պայմանավորված, մարդկության պատմության 
բոլոր ժամանակներում իշխանության իրականացումն ուղեկցվել է այն՝ 
սեփական, ոչ պաշտոնեական նպատակներին ծառայեցնելու գայթակ-
ղությամբ և պաշտոնյաների համար լի է որոգայթներով (պատահական 
չէ, որ Շահամիր Շահամիրյանն իր Հայոց սահմանադրությունը կոչել է 
‹‹Որոգայթ Փառաց››): Միաժամանակ հանրային կյանքում պետական 
իշխանությանը վերապահված դերակատարումն իր մեջ պարունակում է 
նրա գլխավոր հայտանիշների ակնհայտ հակադրություն և անհամատե-
ղելիություն, քանի որ պետական իշխանություն իրականացնելը, ըստ 
էության, նշանակում է ոչ այլ ինչ, քան ‹‹իշխելով՝ ծառայել››: Արդյուն-
քում պետական իշխանությանը բնորոշ երկվությունը (դուալիզմը)՝ զու-
գորդված իշխանության անձնավորված բնույթով պայմանավորված խե-
ղումներով, դառնում է հանրային կյանքի բնականոն ընթացքը խաթա-
րող լրջագույն սպառնալիք և պետական իշխանությունը ‹‹փրկել հենց 
իրենից՝ իշխանությունից›› հրամայականը դառնում է վերջինիս ռա-
ցիոնալ կազմակերպման գլխավոր նախապայմաններից մեկը:  

Հետևաբար, խնդիրն այն է, որ անհրաժեշտ է պետական իշխանութ-
յունը կազմակերպել այնպես, որ նրա ներսում չեզոքացվի հասարակա-
կան այդ ինստիտուտին բնորոշ երկվությունը և այն լինի հավասա-
րակշիռ: Մեզանում մեծ տարածում գտած այն կարծիքը, որ պետական 
իշխանության իրական հակակշիռը կարող է լինել քաղաքացիական հա-
սարակությունը՝ հիմնավոր չէ: Եվ, իրոք, հանրային կյանքի կազմակերպ-
ման նմուշօրինակը դիտել որպես կշեռք, որի նժարներից մեկին պետա-
կան իշխանությունն է, իսկ մյուսին` հասարակությունը, իռացիոնալ է և 
իր բնությամբ հանդիսանում է հանրային կյանքում պերմանենտ հեղաշր-
ջումներ և հեղափոխություններ գեներացնող նմուշօրինակ, քանի որ 
կշեռքի մի կողմում ուժն ու հարկադրանքի պաշարներն են, իսկ մյուս 
կողմը, ըստ էության, զուրկ է, հեղաշրջումից բացի, դրան հակակշռելու 
որևէ այլ ազդեցիկ միջոցից: Ահա թե ինչու հանրային օրգանիզմի ներ-
դաշնակ կառուցվածքը պահանջում է պետական իշխանության կազ-
մակերպումը հակակշիռների և փոխադարձ զսպումների համակարգի 
հիման վրա` հանրությանը վերապահելով քաղաքացիական վերահսկո-
ղության արդյունավետ իրականացման պատասխանատվությունը: Հա-
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կակշիռների և փոխադարձ զսպումների համակարգի հիման վրա պե-
տական իշխանության կազմակերպման դոկտրինն իր գիտական հիմ-
նավորումն ու ամբողջական մշակումն ստացավ դեռևս XVIII դարում՝ 
ֆրանսիացի լուսավորիչների կողմից և պետական իշխանության կազմա-
կերպման տեսության մեջ հայտնի է որպես ‹‹իշխանությունների տարան-
ջատման և հակակշռման սկզբունք››: Համաձայն վերջինիս` պետական 
իշխանությունն իրականացվում է օրենսդիր, գործադիր և դատական իշ-
խանությունների միջոցով, որոնցից յուրաքանչյուրը, թեպետ ինքնուրույն 
է իր բնագավառում, սակայն դրանք միմյանց հետ կապված են հակա-
կշիռների և փոխադարձ զսպումների այնպիսի համակարգով, որը բա-
ցառում է հանրային կյանքում իշխանության թևերից որևէ մեկի դոմի-
նանտ, թելադրող դիրքը` այդ կերպ առավելագույնս երաշխավորելով 
քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքները: 
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ХОСРОВ АРУТЮНЯН 

Депутат Национального собрания РА, 
профессор Академии государственного управления РА 

 
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Анализ опыта государственного управления за двадцать лет неза-
висимости указывает на необходимость повышения его эффектив-
ности. Очевидно, что наряду с некоторыми факторами, также несовер-
шенством системы управления в стране можно объяснить ту реаль-
ность, что ряд пороков общественной жизни системного характера 
продолжают искажать повседневную жизнь наших граждан. В резуль-
тате - очевидное несоответствие между качеством и условиями жизни 
и ожиданиями  граждан. Решение этой проблемы,  в большинстве 
случаев, состоит в способности властей удовлетворить основные 
ожидания населения. В данном анализе рассматриваются некоторые  
проблемы формирования необходимых системных гарантий  обеспе-
чения указанных способностей государственной власти. 

Ключевые слова: государство, государственные органы, эффек-
тивность системы государственного управления, политические реше-
ния, государственная власть, разделение и взаимное сдерживание 
властей, политические структуры, гражданская служба, управляемый 
обьект, группа контроля и анализа, неправительтсвенные органи-
зации. 

 
KHOSROV HARUTYUNYAN 

Member of the National Assembly of the RA, 
Professor at the Public Administration Academy of the RA 

 
ON SOME FUNDAMENTAL ISSUES OF PUBLIC ADMINISTRATION 

Analysis of public administration experience of over twenty years of 
independence clearly points to the necessity of increasing the efficiency of 
public administration. It is obvious that apart from a number of factors, it is 
the imperfection of the public administration system that can explain a 
reality, in which some flaws of systemic nature continue to wear down the 
everyday life of our citizens. The result is the evident discrepancy between 
the quality and conditions of life of citizens and their demands and 
expectations. The solution to this fundamental problem of social life is often 
conditioned by the ability of authorities to satisfy the expectations of major 
part of society. This analysis deals with some fundamental problems of 
developing necessary systemic guarantees in order to ensure the 
aforementioned capability of public administration.  

Keywords: state, state bodies, public administration system, efficiency 
of the public administration system, political decision, state power, division 
and balance of powers, political body, civil service, administered entity, 
oversight and analysis group, non-governmental organization. 
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ԷԴԳԱՐ ՂԱԶԱՐՅԱՆ 

Լեհաստանի Հանրապետությունում 
ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան, 

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ  
(համեմատական վերլուծություն) 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարված Անդրկովկասի չորս 
հանրապետությունների (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան և 
Լեռնային Ղարաբաղ) սահմանադրությունների այն դրույթներին,  
որոնք առնչվում են տեղական ինքնակառավարմանը: Ներկայաց-
վել են հիշյալ պետություններում տեղական ինքնակառավարման 
սահմանադրական հիմքերը, տրվել են դրանց մեկնաբանություննե-
րը, ինչպես նաև կատարվել է համեմատական վերլուծություն` շեշ-
տադրելով դրանց թերություններն ու առավելությունները: 

Հիմնաբառեր. տեղական ինքնակառավարում, համայնք, 
Անդրկովկաս, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Լեռնային  
Ղարաբաղ, սահմանադրություն: 

Տեղական ինքնակառավարումը հանրային կառավարման համա-
կարգի կարևոր բաղադրիչներից է: Մի կողմից տեղական ինքնակառա-
վարման մարմինները (այսուհետև` ՏԻՄ) հանդիսանում են ժողովրդի 
կողմից իշխանության իրականացման միջոց, մյուս դեպքում, չհանդիսա-
նալով պետական կառավարման մարմիններ, օրենսդրությամբ իրենց 
վերապահված լիազորությունների շրջանակներում կարող են բնակչութ-
յանը մատուցել հանրային ծառայություններ: Տեղական ինքնակառա-
վարման համակարգը հանդիսանում է քաղաքացիական հասարակութ-
յան կարևորագույն ինստիտուտներից մեկը, քանզի այն դիտարկվում է 
որպես քաղաքացիական նախաձեռնությունների արդյունքում ձևավոր-
ված համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս տվյալ տարածքում հա-
մատեղ բնակվող և իրենց կեցությամբ պայմանավորված ընդհանուր շա-
հեր ու հետաքրքրություններ ունեցող մարդկանց ինքնուրույն և սեփական 
պատասխանատվությամբ լուծել տեղական նշանակության հարցերը: Տե-
ղական ինքնակառավարման համակարգը հանդիսանում է նաև պե-
տությունների ժողովրդավարության մակարդակի գնահատման կարևո-
րագույն ցուցանիշներից մեկը: Մասնավորապես հանրահայտ Ազատութ-
յան տուն (Freedom House) կազմակերպության կողմից տարբեր պետութ-
յունների ժողովրդավարության աստիճանի գնահատման յոթ հիմնական 
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բնութագրիչներից մեկը հանդիսանում է տեղական ինքնակառավարման 
համակարգը: 

Սույն հոդվածի շրջանակներում փորձ է արվում վերլուծության են-
թարկել Անդրկովկասի չորս հանրապետությունների` Հայաստանի,  
Վրաստանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրություն-
ները` պարզելու, թե դրանք որ չափով են պարունակում տեղական ինք-
նակառավարմանը վերաբերող դրույթներ, ինչ սահմանադրական երաշ-
խիքներ են ստեղծում իրենց պետություններում տեղական ժողովրդավա-
րության զարգացման համար: Անդրկովկասի չորս հանրապետություննե-
րի ընտրությունը պատահական չի կատարված: Նախ` դրանք այն հա-
րաբերականորեն ինքնիշխան սուբյեկտներն են (հանրապետություններ 
և ինքնավար մարզ), որոնք ժամանակին միասին գտնվել են Խորհրդա-
յին Միության կազմում: Այսինքն` տասնամյակներ շարունակ գտնվել են 
նույն քաղաքական համակարգում և, չնայած իրենց էթնիկական, կրոնա-
կան, պատմական և այլ առանձնահատկությունների, հանդիսացել են 
նույն արժեհամակարգի կրողներ` ենթարկվելով միևնույն գաղափարա-
խոսությանն ու տնտեսական, քաղաքական և վարչական համակարգին: 
Դրանից բացի այդ չորս հանրապետությունները գտնվում են նույն աշ-
խարհագրական տարածքում (Անդրկովկասում)` անմիջական սահման-
ներով հանդիսանալով հարևան պետություններ: Կարևոր հանգամանք է 
նաև այն, որ չորս հանրապետություններն ընթանում են ժողովրդավա-
րական բարեփոխումների ճանապարհով` նպատակ ունենալով ստեղծել 
քաղաքացիական հասարակություն և այդ արժեհամակարգի վրա կառու-
ցել ժողովրդավարական պետություն: Ուշագրավ է նաև Անդրկովկասյան 
հանրապետությունների միջև գոյություն ունեցող չկարգավորված հակա-
մարտությունների գոյության հանգամանքը: Մասնավորապես, խոսքը 
վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և Ադրբեջանի 
Հանրապետության միջև գոյություն ունեցող հակամարտությունը, որն 
ունեցել է պատերազմական անցյալ, որին ուղղակիորեն ներքաշվել է 
նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, և որի հետևանքներից մեկն էլ 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, դեռևս չճանաչված պետութ-
յուն լինելու հանգամանքն է: Կարծում ենք, որ վերջին գործոնը չի խոչըն-
դոտում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, որպես կայացած պե-
տություն դիտարկելու համար, առավել ևս հաշվի առնելով վերջին շրջա-
նում այդ երկում ընթացող ժողովրդավարական բարեփոխումների տեմ-
պերն ու մակարդակը, պետականաշինության զարգացումները և այլն: 

Անդրկովկասյան հանրապետությունների միջև պատմական, մշա-
կութային և քաղաքական ընդհանրությունները բազմաթիվ են: Դրանք 
իրենց անդրադարձ են գտել նաև այդ պետություններում ընթացող զար-
գացումների, այդ թվում սահմանադրական հիմքերի կազմավորման 
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վրա: Մասնավորապես, Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանադ-
րությունն ընդունվել է 1995 թվականի նոյեմբերի 12-ին և ուժի մեջ է մտել 
նույն թվի նոյեմբերի 27-ին: Հայաստանի Հանրապետության սահմա-
նադրությունն ընդունվել է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին, իսկ Վրաստանի 
սահմանադրությունը 1995 թվականի դեկտեմբերի 24-ին: Այսինքն` 
Անդրկովկասյան այս երեք հանրապետությունների սահմանադրություն-
ներն ընդունվել են 1995 թվականին` մի քանի ամիսների տարբերութ-
յամբ: Ի դեպ, հիշյալ երեք հանրապետությունների սահմանադրություն-
ներն էլ ենթարկվել են փոփոխությունների. Ադրբեջանի սահմանադրութ-
յունը 2002 թվականի օգոստոսի 24-ին, Հայաստանի սահմանադրությու-
նը 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ին (ուժի մեջ է մտել 2005 թվականի 
դեկտեմբերի 6-ին) և Վրաստանի սահմանադրությունը` 2006 թվականի 
դեկտեմբերի 27-ին: Հարկ է նկատել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-
պետության սահմանադրություն ընդունվել է 2006 թվականի դեկտեմբե-
րի 10-ին, այսինքն` մյուս հանրապետություններում ընթացող սահմա-
նադրական բարեփոխումների ժամանակահատվածում: Պետք է նկա-
տել, որ Անդրկովկասյան այս չորս հանրապետություններից միայն 
Վրաստանի սահմանադրությունն է ընդունվել խորհրդարանի կողմից, 
մյուս երեք հանրապետությունների սահմանադրություններն ընդունվել 
են համաժողովրդական քվեարկության` հանրաքվեի միջոցով: 

Հատկանշանական է այն, որ Անդրկովկասյան չորս հանրապե-
տություններից երեքը (Հայաստանը, Ադրբեջանը և Վրաստանը) անդա-
մակցում են Եվրոպայի Խորհրդին և ստորագրել են Տեղական ինքնակա-
ռավարման եվրոպական հռչակագիրը: Ի դեպ հռչակագրի ստորագրու-
մն ենթադրում է դրա հիմնական սկզբունքների կատարման նկատմամբ 
որոշակի պարտավորությունների ստանձնում, ինչպես նաև դրանց ամ-
րագրումն ազգային օրենսդրությունում: Հատկանշանական է, որ Անդր-
կովկասյան չորս պետությունների սահմանադրություններից առավել քիչ 
դրույթներ են ամրագրված Վրաստանի սահմանադրության մեջ: Մյուս 
երեք պետությունների սահմանադրություններում տեղական ինքնակա-
ռավարումը ներկայացված է առանձին գլխով, այսինքն` ընդգծված է տե-
ղական ինքնակառավարման դերն ու նշանակությունը հանրային կառա-
վարման համակարգում, և հիմնական հասկացությունների և հարաբե-
րությունների կապակցությամբ տրված են հստակ ձևակերպումներ: 

Վրաստանի սահմանադրության մեջ տեղական ինքնակառավարմա-
նը վերաբերող հիմնական դրույթները ձևակերպված են միայն 2-րդ հոդ-
վածի 4-րդ կետում, որտեղ նշվում է. «Տեղական նշանակության հարցերը 
Վրաստանի քաղաքացիներն որոշում են տեղական ինքնակառավար-
ման միջոցով` առանց վնասելու պետական ինքնիշխանությունը: Տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցչական և գործա-
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դիր ղեկավարման պաշտոնները համարվում են ընտրովի: ՏԻՄ-երի 
կազմավորման, լիազորությունների և պետական կառավարման մար-
մինների հետ փոխհարաբերությունները կարգավորվում են համապա-
տասխան օրենքով» [2, c. 100]: Այս սահմանումը, մեր կարծիքով, խոցելի 
է մի քանի առումներով: Նախ` տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ները համարվում են բացառապես տեղական նշանակության հարցեր լու-
ծելու միջոց, այսինքն` երաշխավորված չէ ՏԻՄ-երի ազատ գործելու հնա-
րավորությունը, ինչպես նաև սահմանադրությամբ ամրագրված չէ ՏԻՄ-երի 
միջոցով պետության պատվիրակված լիազորությունների իրականաց-
ման հնարավորությունը: Մյուս կողմից ուշագրավ է այն, որ ըստ այդ 
սահմանման տեղական նշանակության հարցեր ՏԻՄ-երի միջոցով լու-
ծում են Վրաստանի քաղաքացիները, այլ ոչ համայնքների բնակիչները:  

Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-
պետության սահմանադրությունները (որոնք ունեն բազմաթիվ ընդհան-
րություններ) այդ իմաստով առավել քան հստակ են և որոշակի: Նախ 
ՀՀ սահմանադրությունը տեղական ինքնակառավարումն երաշխավորող 
ձևակերպում է պարունակում 11.2 հոդվածում, իսկ տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմիններին հստակ մատնանշում որպես ժողովրդի կող-
մից իշխանության իրականացման միջոց [1]: ՀՀ սահմանադրությամբ 
իմպերատիվ կերպով սահմանվում է նաև տեղական ինքնակառավար-
ման մարմինների ընտրովիության ինստիտուտը. մասնավորապես, 4-րդ 
հոդվածը սահմանում է, որ Հանրապետության Նախագահի, Ազգային 
ժողովի, ՏԻՄ-երի ընտրությունները, ինչպես նաև հանրաքվեներն անց-
կացվում են ընդհանուր, հավասար, ուղղակի իրավունքի հիման վրա` 
գաղտնի քվեարկությամբ: Ի դեպ ուշագրավ է այն, որ այս հոդվածում 
նշված են «հանրաքվեներ» հասկացությունը, որը վերաբերում է ոչ միայն 
համապետական, այլև տեղական մակարդակում անցկացվող հանրաք-
վեներին: Նման ձևակերպումների կարելի է հանդիպել նաև ԼՂՀ սահ-
մանադրության մեջ:  

Չնայած նրան, որ համայնքային սեփականությանը վերաբերող 
դրույթներ պարունակում են ուսումնասիրվող բոլոր երկրների սահմա-
նադրություններում (բացառությամբ Վրաստանի), այնուամենայնիվ միայն 
ՀՀ սահմանադրություն է, որ համայնքը ճանաչում է որպես իրավաբա-
նական անձ: Սա նշանակում է, որ համայնքը Հայաստանում հանդիսա-
նում է հանրային իրավունքի սուբյեկտ: Ի դեպ` միայն Հայաստանի և 
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունների սահմանադրություննե-
րում է տրված «համայնք» հասկացության բացատրությունը` այն սահմանե-
լով որպես մեկ կամ մի քանի բնակավայրերի բնակչության հանրություն: 

ՏԻՄ-երի լիազորությունների ժամկետը Հայաստանի և Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետությունների սահմանադրություններով սահման-
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ված է չորս տարի2: Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանադրություննե-
րում տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունների 
ժամկետի կապակցությամբ որևէ հիշատակում չի արվում: Այսինքն` 
ՏԻՄ-երի լիազորությունների ժամկետը սահմանվում է օրենքով, ինչը մի 
դեպքում կարող է դիտվել որպես առավելություն, քանզի օրենքով կարող 
է սահմանվել ավելի երկար ժամկետ քան չորս տարին է, սակայն մյուս 
դեպքում չկան սահմանադրական երաշխիքներ ՏԻՄ-երի լիազորություն-
ների ժամկետը կրճատելու դեպքերը կանխելու համար: 

Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանադրությամբ որպես տեղա-
կան ինքնակառավարման մարմինների լիազորություններ թվարկվում են 
ինը իրավասություններ, որոնք վերաբերում են մունիցիպալիտետի կա-
նոնակարգի հաստատմանը, մունիցիպալիտետի նախագահի, նրա տե-
ղակալի, մշտական և այլն հանձնաժողովների նախագահների ընտրութ-
յանը, տեղական հարկերի և վճարների սահմանմանը և այլն: Ընդ որում` 
սահմանադրությունն այդ լիազորությունների իրականացումը դիտում է 
մունիցիպալիտետների ժողովների ընթացքում լուծվող հարցեր: Այսինքն` 
ի տարբերություն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադ-
րությունների, Ադրբեջանի պարագայում ՏԻՄների լիազորությունների 
հստակ տարանջատում չի իրականացվում: Ինչ վերաբերում է պատվի-
րակված լիազորություններին, ապա Ադրբեջանի սահմանադրությամբ 
համայնքներին կարող են փոխանցվել լրացուցիչ լիազորություններ ինչ-
պես օրենսդիր, այնպես էլ գործադիր իշխանություններից: Ի տարբե-
րություն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի, որոնց դեպքում ՏԻՄ-երին 
պատվիրակված լիազորություններ կարելի է վերապահել միայն օրեն-
քով, Ադրբեջանի սահմանադրությունը նման իմպերատիվ պահանջ չի 
ներկայացնում: Սրանով ստացվում է, որ գործադիր իշխանության մար-
մինները, մասնավորապես, կառավարությունը ցանկացած պահի կարող 
է իր որոշումներով համայնքներին վերապահել նոր լիազորություններ, 
ինչը բացառվում է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի պարագայում: 

Վրաստանի պարագայում, ինչպես մյուս բոլոր դեպքերում, այնպես 
էլ ՏԻՄ-երի լիազորությունների սահմանման հարցում, սահմանադրութ-
յունն այն վերապահում է համապատասխան օրենքին:  

Տեղական ինքնակառավարման համակարգի կարևորագույն բա-
ղադրիչներից մեկը հանդիսանում է համայնքի սեփականության իրա-
վունքը հողի նկատմամբ: Այդ տեսանկյունից ուսումնասիրելով Հայաս-
տանի, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանադրությունները 
պարզ է դառնում, որ հողի նկատմամբ համայնքի սեփականության իրա-

                                            
2 Մինչև 2005 թվականին կայացած սահմանադրական փոփոխությունները ՀՀ 

սահմանադրությամբ ՏԻՄ-երի լիազորությունների ժամկետը երեք տարի էր: 
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վունքն ամրագրված է միայն Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հան-
րապետությունների սահմանադրություններում: Մասնավորապես, ՀՀ 
սահմանադրության 105.1 հոդվածում նշվում է, որ համայնքի վարչական 
սահմաններում գտնվող հողը, բացառությամբ պետական կարիքների 
համար անհրաժեշտ, ինչպես նաև ֆիզիկական ու իրավաբանական ան-
ձանց պատկանող հողերի, համայնքի սեփականությունն է: Գրեթե նույ-
նատիպ ձևակերպում է տրված նաև ԼՂՀ սահմանադրության 126-րդ 
հոդվածում: Չնայած նրան, որ Ադրբեջանի սահմանադրության 144-րդ 
հոդվածի 6-րդ կետը տեղական իշխանություններին իրավունք է տալիս 
տնօրինել համայնքային սեփականությունը, օգտագործել և տիրապետել 
այն, սակայն որևէ տեղ ամրագրված չէ համայնքի սեփականության իրա-
վունքը հողի նկատմամբ:  

Ժողովրդավարության տեսանկյունից տեղական ինքնակառավար-
ման համակարգում կարևոր ինստիտուտներից մեկը բնակչության կող-
մից ուղղակիորեն իշխանություն իրականացնելու կամ տեղական հան-
րաքվեների անցկացման հնարավորությունն է: Այդ մասին պետություն-
ների սահմանադրություններում կան համապատասխան ձևակերպում-
ներ, որոնցում սակայն նկատելի են որոշակի, երբեմն էական տարբե-
րություններ: 

ԼՂՀ սահմանադրության մեջ համայնքների միավորման կամ բա-
ժանման դեպքում տեղական հանրաքվեների անցկացումը նախատե-
սում է, սակայն, ի տարբերություն ՀՀ սահմանադրության, այն պարտա-
դիր չի համարվում: Մասնավորապես, ԼՂՀ սահմանադրության 132-րդ 
հոդվածի 1-ի մասում նման իրավիճակների համար տրված է հետևյալ 
ձևակերպումը. «Մինչև օրենսդրական նախաձեռնության ներկայացումը 
Կառավարությունը համապատասխան համայնքներում կարող է նշանա-
կել տեղական հանրաքվեներ»: Այստեղ հարկավոր է ուշադրություն 
դարձնել «կարող է» բառի գործածությանը, այսինքն` կառավարությունը 
կարող է նշանակել տեղական հանրաքվեներ, կարող է` ոչ: Այն դեպքե-
րում, երբ անցկացվում են տեղական հանրաքվեներ, դրանց արդյունքնե-
րը կցվում են կառավարության օրենսդրական նախաձեռնությանը: 

Ի տարբերություն Ադրբեջանի և Վրաստանի սահմանադրություննե-
րի` ՀՀ և ԼՂՀ սահմանադրություններում կարելի է հանդիպել նույնաբո-
վանդակ մեկ դրույթի, ըստ որի օրենքով սահմանված կարգով կարող են 
ստեղծվել միջհամայնքային միավորումներ: Այսինքն` բացի համայնքնե-
րի միմյանց միավորման և առանձնացման հարաբերություններից, սահ-
մանադրությունը նախատեսում է միջհամայնքային համագործակցութ-
յան հատուկ ձև, որը համայնքներին հնարավորություն է տալիս ընդհա-
նուր հետաքրքրության խնդիրների լուծման կամ օրենքով իրենց վերա-
պահված լիազորությունները համատեղ իրականացնելու նպատակով 
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ստեղծել միջհամայնքային միավորումներ` պահպանելով համայնքի կար-
գավիճակը: 

Տեղական ինքնակառավարման համակարգում կարելի է հանդիպել 
որոշ սահմանադրական ձևակերպումների, որոնց գոյությունը ժողովր-
դավարության տեսանկյունից ավելի վատ է, քան դրանց բացակայությու-
նը: Մասնավորապես, խոսքը վերաբերում է համայնքի ղեկավարին 
պաշտոնանկ անելու խնդրին, ինչը նախատեսված է միայն Հայաստանի 
Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմա-
նադրություններում: Առավել կոշտ են ձևակերպումները ԼՂՀ սահմա-
նադրության մեջ, որտեղ նշվում է, որ կառավարությունը օրենքով նա-
խատեսված դեպքերում և կարգով կարող է պաշտոնանկ անել համայն-
քի ղեկավարին: ՀՀ սահմանադրության ձևակերպումը տարբերվում է 
միայն դրանով, որ ավելացված է «սահմանադրական դատարանի եզրա-
կացության հիման վրա» բառերը: Այս ձևակերպման նշանակությունը 
մեծ չէ, քանի որ հստակ չէ, մասնավորապես, համայնքի ղեկավարին 
պաշտոնանկ անելու սահմանադրական դատարանի բացասական եզ-
րակացության դեպքում կարո՞ղ է պաշտոնանկ արվել համայնքի ղեկա-
վարը, թե՞ ոչ: Այնուամենայնիվ ո'չ Ադրբեջանի և ո'չ Վրաստանի սահմա-
նադրությունները համայնքի ղեկավարին պաշտոնանկ անելու դեպքեր 
չեն նախատեսում, ինչն իրենց դեպքում կարելի է համարել դրական 
երևույթ: 

Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ սահմանված է ևս մեկ դրույթ, 
որը բխում է համայնքների շահերից և որը չի հանդիպում Անդրկովկասի 
մյուս հանրապետությունների հիմնական օրենքներում: Մասնավորա-
պես, պետական մարմինների որոշումների հետևանքով համայնքներին 
լրացուցիչ ծախսերի առաջացման դեպքում, դրանք ունեն դատական 
պաշտպանության իրավունք: 

Ամփոփելով` կարելի է փաստել, որ տեղական ինքնակառավարման 
համակարգն ունի սահմանադրական պաշտպանվածություն Անդրկով-
կասի բոլոր չորս հանրապետություններում: Տեղական ինքնակառավար-
ման համակարգը կարգավորող սահմանադրական նորմերի տեսանկյու-
նից ամենաքիչ դրույթներ սահմանված են Վրաստանի, իսկ ամենաշատը 
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություններում: Լեռնային 
Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրության և Հայաստանի 
Հանրապետության սահմանադրությունների տեղական ինքնակառա-
վարման համակարգին վերաբերող դրույթներում կարելի է հանդիպել 
բազմաթիվ ընդհանուրությունների, որը սահմանադրությունների ընդուն-
ման ժամկետներից ելնելով հիմք է տալիս միարժեքորեն պնդել, որ Լեռ-
նային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրության տեղական 
ինքնակառավարման գլխին վերաբերող դրույթները մշակելիս հիմք է ըն-
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դունվել հայաստանյան ձևաչափն ու մոտեցումները: Ադրբեջանի Հան-
րապետության սահմանադրությունը, չնայած այն բանին, որ տեղական 
ինքնակառավարման համակարգին հատկացրել է առանձին գլուխ, սա-
կայն դրանում սահմանված դրույթների ուսումնասիրությունը և համեմա-
տական վերլուծությունը թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ տեղական ժո-
ղովրդավարության հիմքերն Ադրբեջանում դեռևս հեռու են կայուն բնու-
թագրվելու հեռանկարից: Այդ տեսանկյունից թերևս լավագույն ձևակեր-
պումները համեմատական վերլուծության մեջ տրված են Հայաստանի 
Հանրապետության սահմանադրության մեջ, որը, չնայած իր բազմաթիվ 
առավելություններին, մեր կարծիքով, հետագայում ևս բարեփոխման 
կարիք ունի: 
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ԳՐԻՇԱ ԳՍՊՈՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի  

հանրային կառավարման և հանրային ֆինանսների  
ամբիոնի վարիչ, աշխարհագրական   
գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Հոդվածում քննարկվում է «Համայնքների խոշորացման և միջհա-
մայնքային միավորումների ձևավորման հայեցակարգը», մատնան-
շում դրանում առկա թերություններն ու բացթողումները, հիմնավորում 
է, որ համայնքների խոշորացումը չի հանգեցնի համայնքների հզո-
րացման և տեղական ինքնակառավարման համակարգի արդյունավե-
տության բարձրացման, անում է ուշագրավ եզրակացություններ: 

Հիմնաբառեր. համայնքների խոշորացում,  տեղական ինքնակա-
ռավարում, մասշտաբի էֆեկտ, հանրային ծառայություններ, վարչա-
տարածքային բաժանում: 

 

Տեղական ինքնակառավարման համակարգն ամբողջ աշխարհում 
անընդհատ կատարելագործվում է` հետապնդելով տարբեր նպատակ-
ներ (հանրային ծառայությունների կազմակերպման և մատուցման արդ-
յունավետության բարձրացում, տարածքային զարգացման անհամաչա-
փությունների մեղմացում, համայնքների ֆինանսական ինքնուրույնութ-
յան բարձրացման նպատակով համայնքային բյուջեի հարկատեսակների 
ավելացում կամ որոշ հարկատեսակների  դրույքաչափերի բարձրացում, 
երկրի վարչատարածքային բաժանման օպտիմալացման ճանապարհով 
տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացում, միջհա-
մայնքային միավորումների ստեղծման միջոցով առանձին ծառայություն-
ների մատուցման վրա կատարվող ծախսերի նվազեցում կամ ինքնար-
ժեքի իջեցում, համայնքների խոշորացման ճանապարհով համայնքային 
ծառայության մասշտաբի էֆեկտի ապահովում և այլն): 

Չնայած Հայաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակա-
ռավարման համակարգի ներդրումից (1996 թ.) անցել է մոտ 20 տարի, 
իսկ 2002 թվականին ընդունվել է «Տեղական ինքնակառավարման մա-
սին» ՀՀ նոր օրենքը և տարբեր ժամանակներում կատարվել են  համա-
կարգի արդյունավետության բարձրացմանն առնչվող մասնակի փոփո-
խություններ (մասնավորապես` նոր հարկատեսակների սահմանում, 
որոնցից ոչ մեկը մինչև օրս չի գործում), այդուհանդերձ, հանրապետութ-
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յունում դեռևս որևէ էական համալիր համակարգային փոփոխություն չի 
իրականացվել տեղական ինքնակառավարման համակարգի արդյունա-
վետության բարձրացման ուղղությամբ: 

Ներկայումս իրականացման «անձնագիր» է ստացել «Համայնքների 
խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ձևավորման հայեցա-
կարգը», որը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 2011 թ.  նոյեմբերի 10-ի 
նիստի N 44 արձանագրային որոշմամբ, որով նախատեսված է իրակա-
նացնել համայնքների խոշորացում (մի քանի փոքր համայնքներ միավո-
րել մեկ համայնքում), ինչի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությու-
նում առկա 915 համայնքների թվաքնակը խիստ կնվազի [2]: 

Միանգամայն հասկանալի է, որ այդ ծրագրի ամբողջական իրակա-
նացումն անհնար է առանց հանրապետության վարչատարածքային բա-
ժանման համապատասխան փոփոխության: 

Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի լեռ-
նային բնույթը, բնաաշխարհագրական պայմանների բազմազանությունն 
ու բնապաշարային և արտադրական պոտենցիալների տարբերություն-
ներն ի սկզբանե կանխորոշել են բնակավայրերի տեղաբաշխման, ար-
տադրական գերակա ճյուղերի և տրանսպորտային ուղիների ձևավոր-
ման ու զարգացման, սոցիալական ենթակառուցվածքների ստեղծման ու 
զարգացման հնարավորությունները: Հենց դրանով է պայմանավորված 
այն, որ հանրապետության մարզերն ու համայնքներն իրարից տարբեր-
վում են ոչ միայն իրենց բնապաշարային և արտադրական պոտենցիալ-
ներով, այլև սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակներով, ուստի 
և` բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների տեսականիով, 
դրանց անընդհատության, մատչելիության ու որակի ցուցանիշներով: 

Իհարկե, այդ երևույթը բնորոշ է ոչ միայն մեր հանրապետությանը. 
այդպիսի իրավիճակ գոյություն ունի համարյա բոլոր երկրներում, սա-
կայն այն ավելի սուր է դրսևորվում հատկապես այն երկրներում, որոնց 
տարածքն աչքի է ընկնում ռելիեֆի և բնակլիմայական մյուս պայմաննե-
րի խիստ բազմազանությամբ: 

Եթե համայնքների խոշորացման հայեցակարգում նշված սկզբունք-
ներն ու նպատակները դիտարկենք վարչատարածքային բաժանման 
փոփոխության տեսանկյունից և հաշվի առնենք այն, որ ՀՀ համայնքնե-
րում, բացի տեղական ինքնակառավարման մարմինների (այսուհետև` 
ՏԻՄ) կողմից մատուցվող ծառայություններից, հանրային ծառայություն-
ներ են մատուցում նաև մարզպետարաններն ու հանրապետական գոր-
ծադիր մարմինները (ՀԳՄ) և այդպիսի ծառայությունների մատուցման 
լիազորություններ ստւացած շուկայում գործող ամենատարբեր տնտեսա-
վարող սուբեկտներ (այդ թվում` բնական մենաշնորհներ), ապա պարզ 
կդառնա, որ դրանք խիստ անբավարար են, իսկ շատ դեպքերում ոչ 
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միայն չեն նպաստում հանրային ծառայությունների կազմակերպման և 
մատուցման արդյունավետության բարձրացմանը, այլև կարող են նվա-
զեցնել այն: Ավելին, եթե համայնքների խոշորացումը չի ուղեկցվում տե-
ղական ինքնակառավարման համակարգի արդյունավետության բարձ-
րացման մյուս այլ հիմնախնդիրների համալիր լուծմամբ, ապա այն դառ-
նում է ինքնանպատակ, կամ ինչպես նշված է վերը նշված հայեցակար-
գում` կարող է հանգեցնել միայն վարչական ծախսերի խնայողության: 

Ասվածը հիմնավորելու համար ստորև շարադրված են համայնքների 
խոշորացման հայեցակարգում ներկայացված համայնքների խոշորաց-
ման սկզբունքները [2], դրանք են` 

1. Տնտեսական նպատակահարմարություն: Համայնքների խոշո-
րացումը պետք է տնտեսապես հիմնավորված լինի: Համայնքների միաց-
ման արդյունքում նոր ստեղծված համայնքի աշխատակազմի թվաքանա-
կն զգալիորեն ավելի քիչ կլինի, քան այդ համայնքի կազմի մեջ միավոր-
ված նախկին համայնքների աշխատակազմերի հանրագումարային 
թվաքանակը: Այդպիսով, զգալիորեն կկրճատվեն ապարատի պահպան-
ման ծախսերը: Դրա արդյունքում կավելանան բնակչությանը ծառայութ-
յուններ մատուցելուն ուղղված ֆինանսական հնարավոր միջոցների չա-
փերը: Բացի դրանից, զգալիորեն կփոքրանան միավոր ծառայության 
վրա կատարվող ծախսերը: Էականորեն կմեծանան տնտեսական գոր-
ծունեության խրախուսմանն ուղղված հնարավորությունները, կապված 
համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողային պաշարների, 
գույքի, ֆինանսական միջոցների ծավալների խոշորացման հետ։ Այս 
սկզբունքը իր հարաբերական կշռով և նշանակությամբ զգալիորեն 
տարբերվում է մյուսներից և ավելի մոտ է կանգնած խոշորացման նպա-
տակին: Ավելին, հենց տնտեսական նպատակահարմարությունն է պայ-
մանավորում մյուս սկզբունքների արդյունավետ կիրառումը:  

2. Բնակչությանը ծառայություններ մատուցելու հնարավորութ-
յան ապահովում և բնակչության համար հանրային ծառայություննե-
րից օգտվելու հասանելիություն: Համայնքների միացումը պետք է կա-
տարել այնպես, որ նոր ստեղծված համայնքը ի վիճակի լինի մատուցել 
ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակում գտնվող համայնքային բոլոր 
ծառայությունները, ընդ որում, այդ ծառայություններից կարողանան օգտ-
վել համայնքի կազմում ընդգրկված բոլոր բնակավայրերի բնակիչները։ 

3. Մարդկային պաշարներով ապահովվածություն: Փոքր հա-
մայնքներում մարդկային պաշարներով չապահովված լինելու հանգա-
մանքը ակնհայտ է: Անհրաժեշտ է մեծացնել համայնքների մարդկային 
ներուժը, որի ուղիներից մեկը համայնքների խոշորացումն է: 

4. ՏԻՄ-երի ինքնուրույնության ապահովում: Փոքր համայնքները, 
չունենալով իրենց լիազորությունների իրականացման համար անհրա-
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ժեշտ պաշարներ, փաստացի զրկված են ինքնուրույն համայնքային քա-
ղաքականություն մշակելու և իրականացնելու հնարավորությունից: Խո-
շորացնելով համայնքները, դրանով իսկ կենտրոնացնելով չափից դուրս 
փոշիացված պաշարները` իրական հնարավորություն կստեղծվի ՏԻՄ-երի 
ինքնուրույնության ապահովման համար: 

5. Ներհամայնքային տրանսպորտային հաղորդակցության ապա-
հովում: Համայնքների խոշորացումը պետք է կատարել այնպես, որ 
միացվող համայնքներն ունենան տրանսպորտային հաղորդակցության 
հնարավորություն: 

6. Բնակչության մասնակցության ապահովում: Համայնքների խո-
շորացման ծրագիր նախաձեռնելիս անհրաժեշտ է, նաև պահանջվում է 
անցկացնել տեղական հանրաքվեներ, որոնք հնարավորություն կտան 
բնակչությանը մասնակից դարձնել համապատասխան որոշումների նա-
խապատրաստմանը: 

7. Կառավարման կառուցվածքի օպտիմալացում։ Խոշոր, պաշա-
րային բավարար մակարդակ ունեցող փոքր թվով համայնքների պարա-
գայում կապահովվի կառավարման արդյունավետություն ինչպես հենց 
ՏԻՄ-երի գործառույթների, այնպես էլ վերջիններիս և պետական կառա-
վարման համակարգի ներդաշնակ փոխգործունեության մասով:  

8. Պատվիրակվող լիազորությունների շրջանակի ընդլայնում։ Օպ-
տիմալ կառուցվածքով համայնքների պարագայում հնարավոր կլինի շա-
րունակել ապակենտրոնացման գործընթացը, հնարավոր նոր լիազորութ-
յուններ ՏԻՄ-երին պատվիրակելու, և արդեն պատվիրակված լիազորութ-
յունների իրականացման արդյունավետությունը բարձրացնելու միջոցով: 

9. Նոր ձևավորվող համայնքների համար բնական պաշարներից 
/հող, անտառ, ջուր, օգտակար հանածոներ, ռեկրեացիա/ օգտվելու 
հնարավորինս հավասար պայմանների  ստեղծում: 

10. Առնվազն մեկ համեմատաբար խոշոր բնակավայրի առկա-
յություն. փոքր բնակավայրերի միավորումը մեկ համայնքում, անկախ 
բնակավայրերի քանակից, չի կարող բավարար արդյունք ապահովել: 
Համայնքների խոշորացումը պետք է ստեղծի նախադրյալներ միջազգա-
յին պրակտիկայում կիրառվող` տարածքային կազմակերպման բազմա-
կենտրոն մոդելի  ձևավորման համար, ինչը ենթադրում է, որ համայնք-
ների կենտրոնները պետք է միաժամանակ ձևավորվեն որպես տարաբ-
նակեցման համակարգի տեղային կենտրոններ: 

Լրացուցիչ սկզբունքներ` 
 տարաբնակեցման համակարգի տեղային կենտրոնների կազմա-

վորման համար նախադրյալների ստեղծում. 
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 համայնքային և պետական սեփականության հողերի հնարավո-
րինս հավասար տեղաբաշխում նոր ձևավորվող համայնքների վարչա-
կան սահմաններում (մեկ բնակչի կամ տնային տնտեսության հաշվով). 

 ինչպես համայնքային ու պետական, այնպես էլ մասնավոր հողե-
րի արդյունավետ ու նպատակային օգտագործում:  

Չնայած ՀՀ Սահմանադրության համաձայն [1, Հոդված 110] հա-
մայնքների միավորման կամ բաժանման սկզբունքները և կարգը պետք 
է սահմանվեն օրենքով, ինչպես նաև միջհամայնքային միավորումներ 
կարող են ստեղծվել օրենքով սահմանված կարգով, ապա դա նշանա-
կում է, որ քննարկվող հայեցակարգը չի կարող հիմք հանդիսանալ հա-
մայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ստեղծման 
գործընթացներն սկսելու համար: Այդուհանդերձ հարկ ենք համարում 
քննարկել վերը նշված սկզբունքները, քանզի արդեն այսօր նախատես-
վում է իրականացնել համայնքների խոշորացման թռիչքային ծրագրեր: 

Ինչպես նկատում ենք հմ. 1 սկզբունքի (տնտեսական նպատակահար-
մարություն) շարադրանքից, որը մեր կարծիքով հանդիսանում է նաև հա-
մայնքների խոշորացման միակ նպատակը, տնտեսական նպատակա-
հարմարությունը դիտարկվում է ոչ թե խոշորացման ենթակա համայնքնե-
րի տնտեսությունների (օրինակ` գյուղատնտեսության ճյուղերի) զարգաց-
ման հնարավորությունների մեծացման և ոլորտի կառավարման արդյու-
նավետության բարձրացման առումներով, այլ սոսկ ՏԻՄ-երի աշխատա-
կազմերի պահպանման վրա կատարվող ծախսերի կրճատման առումով: 

Ինչ վերաբերում է հմ. 2 սկզբունքին (բնակչությանը ծառայություն-
ներ մատուցելու հնարավորության ապահովում և բնակչության համար 
հանրային ծառայություններից օգտվելու հասանելիություն), որը մեր 
կարծիքով պետք է հանդիսանար համայնքների խոշորացման ամենա-
կարևոր սկզբունքը կամ նպատակը, ապա, ըստ նշված հայեցակարգի, 
այն չունի կիրառման որևէ դրսևորում կամ հնարավորություն: Ավելին, 
դրա իրականացումը դառնում է անհնար, որովհետև հայեցակարգում 
համայնքների խոշորացման թվով 7 չափորոշիչներից [2] հետևյալ 2-ը 
(մգացումները կատարված են իմ կողմից) չեն նպաստում դրան.  

 նոր ձևավորվող համայնքի կենտրոնը, որպես կանոն, պետք է ու-
նենա միացվող համայնքների նկատմամբ կենտրոնական դիրք, առն-
վազն 3000 բնակիչ և անհրաժեշտ նվազագույն ծավալի ենթակառուց-
վածքներ. 

 նոր ձևավորվող համայնքում պետք է առկա լինեն ՏԻՄ-երի պար-
տադիր լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ նվազա-
գույն ենթակառուցվածքներ (մանկապարտեզ, բուժկետ, մշակույթի 
տուն/ակումբ)  և միջնակարգ դպրոց: 
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Նշված չափորոշիչներում անհասկանալի են «անհրաժեշտ նվազա-
գույն ծավալի ենթակառուցվածքներ» և «նվազագույն ենթակառուցվածք-
ներ (մանկապարտեզ, բուժկետ, մշակույթի տուն/ակումբ) և միջնակարգ 
դպրոց» հասկացությունները: Ընդ որում, եթե երկրորդի դեպքում կարելի 
է ենթադրել, որ խոսքը վերաբերում է այդ ենթակառուցվածքների ոչ թե 
հզորությանը, այլ ուղղակի առկայությանը, ապա բացարձակապես հնա-
րավոր չէ որևէ ենթադրություն անել «անհրաժեշտ նվազագույն ծավալի 
ենթակառուցվածքներ» բառակապակցությունից: Ավելին, եթե նույնիսկ 
ընդունենք, որ խոսքը վերաբերում է ենթակառուցվածքների հզորությա-
նը, ապա, ավելի վատ. նվազագույն հզորությամբ ենթակառուցվածքն ի 
վիճակի չէ առանց լրացուցիչ կապիտալ ներդրումների իրականացնել 
ավելի մեծ ծավալով համապատասխան ծառայությունների մատուցում` 
մանավանդ մինչև 20 կմ հեռու գտնվող բնակավայրերի բնակչությանը: 

Անդրադառնալով վերը նշված սկզբունքներին` հարկ ենք համարում 
նշել, որ հմ. 4 սկզբունքը  (ՏԻՄ-երի ինքնուրույնության ապահովում) հե-
ռու է իրականությունից, որովհետև ՏԻՄ–երի ինքնուրույնությունը, հատ-
կապես ֆինանսական ոեսուրսներով ապահովվածության առումով, ուղ-
ղակիորեն կախված չէ համայնքի բնակչության թվի մեծությունից: Իրենց 
վերապահված լիազորությունները ինքնուրույնաբար լուծելու անկարո-
ղությունն այսօր փաստ է համարյա բոլոր համայնքներում` անկախ 
նրանց մեծությունից: Նշված հարցն ավելի խորքային և համակարգային 
պատճառներ ունի, որոնց մասին մանրամասն տեկեկատվություն են 
պարունակում ԱՄՆ ՄԶԳ կողմից ֆինանսավորվող Քաղաքացիական 
հասարակության և տեղական ինքնակառավարման աջակցության 
(ՔՀՏԻԱ) ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված մի շարք կազմակերպութ-
յունների փորձագետների կողմից մշակված «Հայաստանի Հանրապե-
տության տեղական ինքնակառավարման հետագա զարգացման և իշ-
խանության ապակենտրոնացման ռազմավարական մոտեցումները» [3], 
ինչպես նաև «Տեղական ժողովրդավարությունը Հայաստանում մշտադի-
տարկման հանձնաժողովի զեկույցը» [4]: Դրանցում հստակ առաջար-
կություններ են արված ՏԻՄ-երի ինքնուրույնության և իրենց լիազորութ-
յունների լիարժեք իրականացման համար անհրաժեշտ սեփական ֆի-
նանսական միջոցներով ապահովման վերաբերյալ (խոսքը վերաբերում 
է նրան, որ անհրաժեշտ է օրենսդրորեն ՏԻՄ-երին տալ համայնքային 
բյուջեն ձևավորող հարկատեսակների որոշման և դրանց դրուքաչափերի 
սահմանման իրավունք):  

Սկզբունքներից հմ. 6 կետը` տեղական հանրաքվեներ անցկացնելու 
վերաբերյալ, չպետք է դիտարկել որպես սկզբունք, քանի որ այն սահմա-
նադրական պարտադիր պահանջ է [1, Հոդված 110], իսկ հմ. 7 կետում 
բերվածը` որպես համայնքների խոշորացման սկզբունք, այսօր անիմաստ 
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է ընդունել, քանզի հանրապետության համայնքներում վաղուց են սկսվել 
տեղեկատվական համակարգի ներդրման աշխատանքները, իսկ 2014 
թվականի մարտի 19-ի հմ. 11 արձանագրային որոշման 20-րդ կետով ՀՀ 
կառավարությունը հավանություն է տվել «Հայաստանի Հանրապետութ-
յունում տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության 
տեղեկատվայնացման և տեղական  տեղեկատվական հասարակության 
զարգացման քաղաքականության հայեցակարգին» ինչպես նաև «Հա-
յաստանի Հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման մար-
մինների գործունեության տեղեկատվայնացման և տեղական տեղեկատ-
վական հասարակության զարգացման քաղաքականության հայեցակար-
գից բխող միջոցառումների ժամանակացույցին» [5]: 

Անհասկանալի են հմ. 8 և հմ. 9 կետերի սկզբունքները, ուստի և 
ունեն լրացուցիչ պարզաբանման և մեկնաբանման կարիք, ինչը հայեցա-
կարգի համապատասխան մասում բացակայում է: 

Ինչ վերաբերում է վերջին` հմ. 10 կետում շարադրված սկզբունքին, 
ապա, մեր կարծիքով, այդ սկզբունքով համայնքների խոշորացումը չի 
հանգեցնի սպասվող արդյունքին, քանզի, դրանում հաշվի չեն առնվել 
ժողովրդագրական, այդ թվում` բնակչության տարաբնակեցման, սոցիա-
լական, տնտեսական, բնապահպանական և այլ քաղաքականություննե-
րը` երկրի ազգային և պետական անվտանգության սկզբունքների հիմքի 
վրա: Ավելին, մինչև օրս Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն 
չունի մշակված և օրենսդրորեն ընդունված բնակչության տարաբնակեց-
ման քաղաքականություն, որը մեր կարծիքով ոչ թե պետք է ձևավորվի 
համայնքների խոշորացման արդյունքում, այլ ճիշտ հակառակը` վարչա-
տարածքային բաժանման ցանկացած փոփոխության կամ համայնքների 
խոշորացման քաղաքականության հիմքում պետք է դնել նաև բնակչութ-
յան տարաբնակեցման քաղաքականությունը: 

Համայնքների խոշորացման միջազգային փորձի ուսումնասիրությա-
նից [6] ելնելով` լիովին համամիտ ենք այն մտքին, որ «անհնար է գտնել 
խոշորացման մեկ օպտիմալ չափ, որը կբավարարի բոլոր ծառայություն-
ների մասով մասշտաբի էֆֆեկտի առավելագույն արտահայտմանը: 
Հենց այստեղ է, որ իր դերակատարումը պետք է ստանձնի միջհամայն-
քային համագործակցությունը, որը ի հաշիվ իր ճկունության կարող է ա-
պահովել մասշտաբի էֆֆեկտի լավագույն ցուցանիշները» [2, էջ 30], ուս-
տի անիմաստ է դառնում դրան հաջորդող այն եզրակացությունը, ըստ 
որի խնդրի օպտիմալ լուծման համար անհրաժեշտ է «նվազեցնել վար-
չական ծախսերը ի հաշիվ համայնքների խոշորացման` պահպանելով 
վարչական բնույթի ծառայությունների մատչելիությունը, որից հետո, 
միջհամայնքային համագործակցության կիրառման արդյունքում, հա-
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մայնքային մնացած ծառայությունների մասով հասնել մասշտաբի էֆ-
ֆեկտի հնարավորինս բարձր ցուցանիշի» [2, էջ 30-31]:  

Ամփոփելով` կարելի է հանգել հետևյալ եզրակացությունների. 
1. «Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների 

ձևավորման հայեցակարգ» - ում նշված սկզբունքներով, մեթոդներով և 
չափորոշիչներով ու այլ պայմաններով Հայաստանի Հանրապետությու-
նում համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների 
ստեղծման իրականցումը, այդ թվում թռիչքային ծրագրերով, հակասում 
է ՀՀ Սահմանադրությանը: «Վարչատարածքային բաժանման մասին» 
ՀՀ օրենքում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու մասին 
ՀՀ օրենքի ընդունումից հետո, նշված հայեցակարգը կարող է հիմք ծա-
ռայել համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների 
ստեղծման համապատասխան օրենքների նախագծերի մշակման համար, 

2. հայեցակարգում նշված սկզբունքներն ու չափորոշիչները ոչ միայն 
հիմնավորված չեն, այլև շատ դեպքերում անհասկանալի են, 

3. հայեցակարգում հաշվի չի առնվել Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման, բնակչության տարաբնակեցման և այլ 
քաղաքականությունների սկզբունքները պայմանները և նախադրյալները, 

4.  հայեցակարգի ներդրման արդյունքում ստացվող «մասշտաբի է-
ֆեկտը» վերաբերում է միայն ՏԻՄ-երի աշխատակազմերի պահպանման 
ծախսերի գծով խնայողությանը: Այնինչ, դա առաջին հերթին պետք է 
վերաբերի հանրային ծառայությունների մատուցմանը:  
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ԱՄԱԼՅԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, 

տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ 

ՍԻՄՈՆ ԶԱՎԱՐՅԱՆԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Սիմոն Զավարյանը XIX դարավերջի և XX դարասկզբի հայ հա-
սարակական-քաղաքական ազգային գործիչներից է: Նրա աշխա-
տություններում արծարծվել են նաև հանրային կառավարման հիմ-
նախնդիրները: Հեղինակը քննական վերլուծության է ենթարկել 
պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, ընտ-
րական համակարգի և այնպիսի կարևորագույն հանրային հարցե-
րի, ինչպիսիք են` աղքատությունը, սոցիալական անարդարության 
հարցերը:  

Հիմնաբառեր. հանրային կառավարում, պետական կառավա-
րում, տեղական ինքնակառավարում, ժողովրդավարություն, քաղա-
քացիական հասարակություն, ընտրական համակարգ: 

  
Հանրային կառավարման համակարգի հիմնահարցերը քննարկվել 

են բոլոր դարաշրջաններում, այդ թվում նաև XX դարի սկզբին հայ հա-
սարակական-քաղաքական գործիչների աշխատություններում, որոնցից 
կանդրադառնանք Սիմոն Զավարյանի աշխատություններին: Սիմոն Զա-
վարյանը XIX դարավերջի և XX դարասկզբի հայ հասարակական-քաղա-
քական ազգային գործիչներից է: Վերջինս նաև ՀՅԴ հիմնադիրներից 
մեկն էր: Ս. Զավարյանի գործունեությունը համընկել է մի ժամանակա-
շրջանի հետ, երբ հայ ժողովուրդը գտնվում էր ծանր սոցիալ-տնտեսա-
կան և քաղաքական իրադրության մեջ: Արևմտյան Հայաստանի հայ 
բնակչության բռնագաղթը, թուրքական կառավարության կողմից կազ-
մակերպվող և իրականացվող կոտորածները չէին կարող Ս. Զավարյանի 
նման ազգասերին անտարբեր թողնել:  

Ս. Զավարյանի կենսափորձի ուսումնասիրությունը կարևոր նշանա-
կություն ունի նաև մեր օրերի համար: Նա ապակենտրոնացված կառա-
վարման սկզբունքի գլխավոր տեսաբաններից էր, որը հիմքն է դաշնակ-
ցության կառույցի, և որը պետք է դառնար վարչաձև ապագա Հայաս-
տանի համար: 

Ժամանակակիցները բարոյական անբիծ նկարագրի համար Սիմոն 
Զավարյանին անվանել են «աշխարհիկ սուրբ»: Ժողովուրդը քաղաքա-
կան գործիչների մեջ նախ և առաջ գնահատում է բարոյական արժեքնե-
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րը: Դա դարերից եկող ճշմարտություն է: Ս. Զավարյանի կենսագրությու-
նից պարզ է դառնում, որ նա եղել է բարոյական բարձր արժեքների տեր 
անձ, որին սիրել են ոչ միայն կուսակիցները, այլև ողջ ժողովուրդը: Ս. 
Զավարյանի մարդկային կերպարի ամբողջական նկարագիրը տվել է Ա. 
Չոպանյանը. «Զավարյան մը և հայ ժողովուրդը անհնար է անջատել 
իրարմե և մին մյուսին հետ համեմատության դնել. Զավարյան ուրիշ ոչինչ 
էր, եթե ոչ նույն ինքն հայ ժողովուրդը իր բարոյական լավագույն տարինե-
րուն մեջ խտացած, համադրված, խորհրդանկարված» 1, էջ 153: 

Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները Զավարյանը քննարկել 
է «Ապակեդրոնացում», «Հոսանք մը և իր պատճառները», «Ընտրություն-
ներու շուրջ», «Նախագիծ գիւղացի ազգաբնակութեան տնտեսական վի-
ճակի ուսումնասիրութեան» աշխատություններում: 

Տեղական ինքնավարության անհրաժեշտության և պետական կառա-
վարման ժողովրդավարացման սկզբունքների մասին խոսվել է 1908 թ. 
Կոստանդնուպոլսում հրատարկված «Ապակեդրոնացում» աշխատութ-
յան մեջ: Մինչ այդ 1892 թ. ՀՅԴ ընդհանուր ժողովը ընդունում է կուսակ-
ցության ղեկավարման ապակենտրոնացման ձևը: Ապակենտրոնացման 
անհրաժեշտությունը հիմնավորելով՝ Ս. Զավարյանը նշում է, որ մեծ պե-
տությունների՝ Հռոմի, Բյուզանդիայի քայքայման հիմնական պատճառ-
ներից մեկն այն էր, որ ցանկանում էին ամեն ինչ ծառայեցնել և հպատա-
կեցնել կենտրոնի կամքին ու քմահաճույքներին: Արհամարհվել և հալած-
վել է տեղական իշխանությունը, արդյունքում աղքատացել և ամայացել 
են գյուղերն ու գավառները:  

Ուսումնասիրելով անցյալի փորձը՝ Ս. Զավարյանը կոչ է անում 
չկրկնել նույն սխալները, կիրառել «ապակեդրոնացման կարգերը», որ-
տեղ «յուրաքանչյուր շրջան, վիլայեթ, գաղա, միվտիրիեթ ու համայնք ժո-
ղովրդի ընտրյալներուն ձեռքով ինքը կկառավարե տեղական գործերը, 
ինքը կտնօրինե իր բախտը» 1, էջ 27: 

Ցանկացած երկրում կենտրոնացվածությունը խանգարում է երկրի 
զարգացմանը, ժողովրդավարության, ազատության հաստատմանը. 
«Ամեն տեղ երկրի ազատության աստիճանը կապված է տեղական ինք-
նավարության աստիճանին: Բավական է հիշել, որ բռնապետական 
երկրներու մեջ բնավ չկա տեղական ինքնավարություն, չափավոր սահ-
մանադրական երկրներու մեջ սահմանափակ է տեղական ինքնավա-
րությունը, իսկ Զվիցերիո մեջ, ուր կատարյալ է ազատությունը, կատար-
յալ է նաև տեղական ինքնավարությունը» 1, էջ 33: 

Ս. Զավարյանը ծանոթացել է ժամանակակից զարգացած պետութ-
յունների՝ Անգլիայի, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ կառավարման համակարգերին և 
ողջունում է իշխանության տարանջատման սկզբունքը, որը հավասա-
րակշռություն է ապահովում կառավարման համակարգում: Անգլիայում 
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իշխանությունների ազատության հիմնաքարը կազմում են հենց լայն 
ինքնավարություն ունեցող համայնքները: Խոսելով Ֆրանսիայի մեծ հե-
ղափոխության հետևանքների մասին՝ նա նշում է. «Մարդկային անա-
հատներու հավասարությունը, մտքի և խղճի ազատությունը իբր հիմք 
ընդունվեցան նոր աշխարհայացքի, և ժողովրդի իշխանությունը՝ իբրև 
միջոց նոր քաղաքական կազմի» 1, էջ 55: 

Շարունակելով իր միտքը՝ Ս. Զավարյանը ներկայացնում է քաղաքա-
ցիական հասարակության նկարագիրը «ամենամեծ հարստությունը ին-
քը՝ ժողովուրդն է, մարդիկ են: Եթե մարդիկ տգետ են ու նախապաշար-
ված, եթե անոնք աշխատասեր և ճարտար չեն արհեստներու մեջ կամ 
չունին նախաձեռնության ոգի, ընդունակ չեն ինքնագործունեության, պե-
տությունը այդ պարագային չի կրնար լուսավոր, հարուստ և կենսունակ 
ըլլալ» 1, էջ 35: Խոսելով բազմազգ պետություններում, կոնկրետ Օս-
մանյան կայսրության մասին, ազգերի հավասարության մասին, Ս. Զա-
վարյանը փաստում է, որ ինքնուրույն ազատ զարգացումը յուրաքանչյուր 
երկրի առաջադիմության անհրաժեշտ պայման է: Լինելով լավատես 
անձ՝ նա վստահ է, որ ամեն շրջանի ինքնուրույն զարգացումը կարող է 
նպաստել երկրի ընդհանուր բարգավաճմանը: 

Ս. Զավարյանը ժողովրդավարությանը տալիս է հետևյալ բնութագի-
րը. «Ժողովրդի իշխանություն և ժողովրդավարական կառավարում կըլլա 
այն պարագային, երբ օրենքներու քննության և հասարակական գործերու 
կարգադրության մասնակցին կարելի եղածին չափ շատ մարդիկ, երկրի 
հասուն և կենսունակ բոլոր տարրերը: Իսկ ատ անկարելի է առանց տե-
ղական ինքնավար մարմիններու հաստատության... » 1, էջ 34-35: Գնա-
հատելով օրենսդիր մարմնի՝ խորհրդարանի դերը Ս. Զավարյանը փաս-
տում է, որ տեղական նշանակության յուրաքանչյուր հարց պետք է լինի 
իշխանությունների ուշադրության կենտրում, իսկ տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմինները ևս պետք է զբաղվեն տեղական նշանակության 
հարցերով:  

Անդրադառնալով ընտրություններին և ժողովներին՝ Զավարյանը 
նշում է, որ ժողովրդի մասնակցությունը վերջիններիս վկայում է նրանց 
գիտակցության հասունությունը: Ընտրությունները, որպես պետական 
մարմինների ձևավորման եղանակ, թույլ են տալիս ժողովրդին մասնակ-
ցելու «երկրի գործերու կարգադրությանը»:  

Ս. Զավարյանն առաջ քաշեց «տեղական հայրենասիրության» գա-
ղափարը. «առողջ պետական հայրենասիրությունը կրնա առաջ գալ միայն 
քայլ առ քայլ, տեղական հայրենասիրության զարգացումով» 1, էջ 37: Հա-
կառակ դեպքում հայրենասիրությունը կունենա «վերացական նկարագիր»: 

Ս. Զավարյանը կողմ է, որպեսզի շրջաններում, բացի ընդհանուր 
օրենքներից, կիրառվեն նաև տեղական մասնավոր բնույթի օրենքներ, 
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որով էլ կապահովի «կեդրոնականության և միատեսակության սկզբունք-
ները»: Յուրաքանչյուր տեղական ինքնակառավարման մարմին ունի իր 
առանձնահատկությունները և «ապակեդրոնացման» շնորհիվ պետք է 
թույլ տալ նրանց զարգանալ: Որպես օրինակ՝ Զավարյանը նշում է 
Ռուսաստանը, ԱՄՆ, Արևմտյան Եվրոպայի երկրները, որտեղ հաջողութ-
յամբ կիրառվում են «ապակեդրոնացման» համակարգը, քանի որ այդ 
երկրներում իշխում էր «դաշնակցական վարչական կազմ»: Սակայն 
նշենք, որ Ս. Զավարյանը, ներկայացնելով արտասահմանյան երկրների 
փորձը, շեշտում է. «Այս կամ այն երկրի պետական հիմքերը հետևանք 
են այդ երկրի երկարամյա զարգացման և միշտ ալ կներկայացնեն որոշ 
ինքնատիպ դրության: Օսմանյան պետությունը ևս, իր վարչական ձևը 
վերակազմելու ատեն, հաշվի է առնելու մյուս երկրներու փորձերը, բայց 
ամենեն ավելի հարմարվելու է իր ներքին պայմաններուն» 1, էջ 49: Հայ 
ժողովուրդը աչքի է ընկնում իր աշխատասիրությամբ, ճկունությամբ և 
կամքի ուժով, որը «զարմանք հարուցած է շատերուն մեջ»: Տեղական 
բնույթի կառավարչական որոշում ընդունելու համար բավական չէ «մեկ 
երկու անհատներու տեղեկությունների» վրա հիմնվել, քանի որ դա թերի 
է, պետք է անմիջական շփում, լիարժեք տեղեկատվություն: Յուրա-
քանչյուր հարց պետք է քննարկվի «ուշադրությամբ ու արագությամբ»: 

Ս. Զավարյանը, խոսելով «ապակեդրոնացման դաշնակցական կար-
գերի» մասին, եկել է հետևյալ հետևությանը. «Ան է, որ կապահովե տե-
ղական իրավունքների, հետևապես և ուրույն տնտեսական զարգացումը, 
ան է, որ կսահմանափակե տեղական իրավունքները, հետևապես և 
ուրույն տնտեսական զարգացումը, ան է, որ կսահմանափակե մեծամաս-
նության իրավունքները, և վերջապես ան է, որ զարկ կտա ամեն մեկ ազ-
գության լեզվական և այլ կրթական-կուլտուրական առանձնահատկութ-
յուններու զարգացման» 1, էջ 53: Հեղինակը թանկ է գնահատում «հայ 
լեզուն», այն համարելով նախնիների կողմից սերունդին թողած ամենա-
թանկագին ժառանգությունը: «Սեփական լեզուն» ամեն մի ազգության 
իրավունքն է, իսկ «հայ լեզուն» դիմացել է և՛ արաբական, և՛ բյուզանդա-
կան, և՛ ռուսական ու թուրքական իշխանությունների հալածանքներին: 

Ս. Զավարյանը խրախուսում է աշխատանքի միջազգային բաժանու-
մը, քանի որ «...ամեն մի շրջան իր պայմաններուն համեմատ մասնագի-
տություն մը կունենա, ստանալով մյուս բերքերը ուրիշ երկրներե»: Նա 
կարծես կանխատեսել է աշխարհի գլոբալացման գործընթացը. «Եվ այս-
պիսով, առևտրի զարգացումը մեկ կողմե կմղե մարդկությունը միանալ և 
ոչնչացնել պետություններու սահմանները, մասնագիտացման զարգա-
ցումը մյուս կողմե կշեշտե ամեն մեկ ուրույն շրջանի զարգացման կար-
ևորությունը՝ այդ շրջանին մեջ» 1, էջ 59:  
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«Հոսանք մը և իր պատճառները» աշխատությունում Ս. Զավարյանը 
քննարկել է հասարակության ցավոտ հարցերից մեկի՝ արտագաղթի 
պատճառները, հաղթահարման ուղիները: Արտագաղթի երևույթը նոր 
չէ, այն շատ հին է, ունի հարյուրավոր տարիների պատմություն. «Գաղ-
թականությունը տնտեսական անհրաժեշտության տարերային հոսանք 
մըն է, վեր՝ անհատական ցանկություններե» 1, էջ 86: Դարերի ընթաց-
քում փոխվում են միայն գաղթի վայրերը, աշխատանքի ձևերը: Հիմ-
նահարց է, որն արդիական է նաև մեր ժամանակներում: Ս. Զավարյանը 
նշում է, որ գաղթականության հիմնական պատճառը «պետական ընդ-
հանուր սխալ քաղաքականությունն է», երբ անտեսվում է ժողովրդի 
տնտեսական ծանր վիճակը: Հայ գաղթականների համար ցանկալի է, 
որ նրանք ապրեն իրենց երկրում, մշակեն իրենց հողը: Աշխատողը կա-
տարյալ ուժ է ստանում միայն ազատության պարագայում և կարողա-
նում է դրսևորել իր ողջ աշխատանքային ներուժը: Ս. Զավարյանը ճիշտ 
է նկատում, որ սեփական պահանջների համար ծախսված գումարը չի 
թուլացնում մարդու եռանդը, մինչդեռ հարկերը ազդում են «մարդու 
տրամադրության վրա», և ստիպում գաղթել հեռավոր երկրներ: Եթե 
զարգացած երկրներում եկամուտները բարձր են, իսկ հարկերն ու տուր-
քերը ցածր, ապա հետամնաց երկրներում հակառակն է: 

Գաղթականության հաղթահարման ուղիներն են՝ աշխատատեղերի 
ստեղծում, տնտեսության զարգացում, գյուղացիներին ձեռնտու պայման-
ներով հողերի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի տրամադրում, հարկերի 
կրճատում, օրավարձի բարձրացում: Այս ամենը իրագործելու դեպքում 
«կթուլանա և կդադարի նաև գաղթականությունը»: Սակայն Ս. Զավար-
յանը նշում է նաև գաղթականության դրական կողմերը. «Ինձի այնպես 
կերևի, որ դարերու ընթացքին հայու ֆիզիկականին ու բարոյականին 
վրա կուտակված թերություններն ու աղտոտությունները ամենեն շատ 
կվերնան գաղթականության հոսանքին ուժեղացումով» 1, էջ 98:  

Մեր ժողովուրդն առնչվում է զարգացած երկրների տնտեսության 
առաջավոր փորձին, կենսամակարդակին, որն անուղղակիորեն ազդում 
է նաև գաղթականի վրա: Գաղթականը մինչև անմիջապես չաշխատի 
Ամերիկայի գործարաններում, չի կարող ընտելանալ նորագույն աշխա-
տանքի ձևերին: Բոլոր տեղերում էլ մարդը ձգտում է բարելավել իր կեն-
սապայմանները, ստանալ ավելի բարձր օրավարձ, վարել ավելի մաքուր 
ու հաճելի կյանք: Առաջադեմ երկրներում հարկերն ու տուրքերը պե-
տությունը օգտագործում է արդյունավետ: Օրինակ է բերվում, որ Թուր-
քիայում ռազմական ծախսերը կազմում են պետական ծախսերի «հար-
յուրին 40-ը», մինչդեռ ԱՄՆ-ում միայն «հարյուրին 20»: Խնայած գումար-
ները ԱՄՆ ծախսում է կրթության, բարեկարգության համար, որն էլ ան-
միջականորեն ազդում է երկրի առաջադիմության վրա: Զավարյանը 
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կողմնակից է սոցիալական պետությանը, որտեղ պետությունն աջակցում 
է սոցիալական խոցելի խմբերին: 

Գյուղացիների մեծ մասը զրկված է հողից, անասունից և գործիքնե-
րից, նրանց մյուս մասն էլ խրված են պարտքերի մեջ և «դարձած է դրա-
մատերներու մրիպա»: Այս վիճակում գյուղացին դատապարտված է կի-
սաստրուկ, կիսասոված կյանքի: 

Ս. Զավարյանը կարծես խոսում է մեր օրերի մասին, փաստելով, որ 
գյուղացին կես տարի պարապ է նստում, որպեսզի մյուս կեսը գնա Նոր 
Աշխարհ, որտեղ կա աշխատանք և կարող է վաստակել իր ապրուստը: 
Եթե Արևմուտքում պաշտոնյան ծառայում է ժողովրդին, ապա Արևելքում 
ժողովուրդը պաշտոնյայի ծառան է:  

Գաղթականների մեծ հոսքը դեպի ԱՄՆ պայմանավորված է այստեղ 
տիրող ազատությամբ ու ժողովրդավարական օրենքներով, մշակութա-
յին արժեքներով, նախաձեռնությունների խրախուսմամբ, տուրքերի և 
հարկերի սակավությամբ: Եթե աշխատողից օրինական ճանապարհով 
պետության համար վերցնում են եկամուտի մեծ մասը, ապա նվազում է 
նրա աշխատելու և արտադրելու ցանկությունը: 

Ս. Զավարյանը ընտրությունների որպես ժողովրդավարության ար-
տահայտչամիջոցի մասին խոսել է «Ընտրություններու շուրջ» աշխա-
տությունում: Վերլուծելով հետամնաց երկրների ընտրական համակար-
գերը՝ նա փաստում է, որ «ընտրություններու արդյունքը միշտ ալ իշխո-
ղին կողմն է եղած»: Երկրի իշխանություններին զսպելու, վերահսկողութ-
յուն իրականացնելու համար պետք է լինի բազմակուսակցություն, որով-
հետև միակուսակցությունը ժամանակի ընթացքում առաջացնում է 
բռնապետություն: 

Խոսելով իշխանության «զսպումների և հակակշիռների» մասին՝ նա 
գրում է, որ ամենաազնիվ մարդն էլ իսկ իշխանությունը ձեռք բերելով, 
դառնում է «բռնակալ», եթե իր գործերի մեջ չի քննադատվում: Հասարա-
կական գործունեության, ինչպես և խորհրդարանի մեջ անհրաժեշտ պայ-
մաններ են հսկողությունը, քննադատությունը, ընդդիմադրությունը, որ-
պեսզի ապահովեն հասարակության օրինական, առաջադեմ ընթացքը: 

Թուրքիայի ժողովրդավարության, որպես հանրային կյանքի կազմա-
կերպման ձևի, ազատության մասին Ս. Զավարյանը նշում է, որ դա մի 
ազատություն է, որտեղ չկա ժողովների և մամուլի ազատություն, չկա 
հավասար, ընդհանուր, գաղտնի ընտրական իրավունք, չկա ընդդիմութ-
յուն: Այստեղ իշխում է «մի հոտ և մի հովիվ» սկզբունքը: Թուրքիայում իշ-
խում է նաև ազգային խտրականությունը: Երկրի խորհրդարանում ար-
ժանի ձևով ներկայացված չեն ազգային փոքրամասնությունները, այդ 
թվում և հայերը: Հայերն ունեին մեկ պահանջ. ներկայացված լինել 
խորհրդարանում հայ բնակչության թվին համեմատ, ունենալ 16-18 երես-
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փոխաններ: Սակայն մերժվել են: Կուսակցությունների համար ընտրա-
կան պայքարը միջոց է «պարզաբանելու հասարակության առջև՝ իրենց 
տարբեր ծրագիրները, ցուցնելու նոր ճամփաներ՝ երկրին առաջադի-
մության համար» 1, էջ 100: Ընտրությունների միջոցով երկիրը քաղա-
քականպես հասունանում է, մինչդեռ Թուրքիայում իշխում է «քաղաքա-
կան տգիտությունը», քանի որ «Քաղաքական տհասությունը և ժողովուր-
դի հետամնացությունը ամեն տեղ կապահովեն և համապատասխանեն 
իշխողներու ուժին և ազդեցության» 1, էջ 101: 

Ս. Զավարյանի խոսքերով «Սահմանադրության» պաշտպանության 
անունով աստիճանաբար ոչնչացել է սահմանադրության բուն էությունը: 
Հեղինակը քննադատում է ընտրական համակարգում տեղ գտած ընտ-
րակեղծիքները, ընտրախախտումները, նշելով, որ ընտրություններու մեջ 
ևս Օսմանյան Թուրքիայում մնացել են նույն ասիացիները, ինչպես որ 
ասիացիներ են ամեն բանի մեջ:  

Նա կոչ է անում ընդունել «դեմոկրատիկ օրենքներ», որը կապահովի 
ազատությունն ու իրավունքը, քանի որ իրավունքը պետականության 
սկզբունքն է: Ս. Զավարյանը կանխատեսել է նաև հայ ժողովրդի 
փրկության ուղին. «Հասարակական արդարությունը մարդկանց մեջ կի-
րականանա միայն այն դեպքում, երբ արտոնյալների տեղ ինքը՝ ժողո-
վուրդը կը կառավարե իր բոլոր գործերը, երբ կյանքը կազմված կլինի 
այլ հիմքերի վրա, երբ կվերանան մրցումը, անսահման մասնավոր սե-
փականության իրավունքները, երբ կուժեղանա կապը աշխատավորների 
հետ, երբ ամբողջ աշխատանքը և կյանքը հաստատված կլինի բոլոր աշ-
խատավորների համագործակցության, ընկերվարական սկզբունքների 
վրա...» 1, էջ 148: 

Հանրային կյանքի այնպիսի կարևորագույն հարցերի, ինչպիսիք են՝ 
աղքատությունը, ցածր կենսամակարդակը, սոցիալական անարդարութ-
յունը, Ս. Զավարյանը անդրադարձել է 1906թ. լույս տեսած «Նախագիծ 
գիւղացի ազգաբնակութեան տնտեսական վիճակի ուսումնասիրութեան» 
աշխատության մեջ. «Թէ աշխատաւոր դասի և թե մեր երկրի առաջադի-
մութեան շահերը ընդհանրապէս պահանջում են որպէս զի մեր գիւղա-
կան կեանքում մտցւելիք փոփոխութիւնները հիմնված լինեն ճիշտ փաս-
տերի վրայ, բղխեն մեր կեանքի հասունացած պահանջներից» 2, էջ 2:  

Ս. Զավարյանը աշխատավոր գյուղացու նկատմամբ հոգատար էր և 
սրտացավ, որովհետև «...իր կռացած ուսերի վրայ է տարել մեր կեանքի 
ծանրութիւնը և, չը նայած պատմական ու հասարակական դժոխային 
պայմանների, կարողացել է դեռ ևս իւր տխուր ու խելոք աչքերում պահել 
այնքան ինքնավստահութիւն, այնքան հաւատ ու լաւատեսութիւն դէպի 
երջանիկ և ազատ ապագան...» 2, էջ 5: Նրա կարծիքով Հայաստանը 
գոյատևել է «հողագործությամբ և հանքերով»: Գյուղացուն պետք է 
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ապահովել աշխատանքով, սեփականության իրավունքով: Գյուղատնտե-
սության զարգացման համար նա առաջարկում է այգեգործական-արդ-
յունաբերական շրջաններում կիրառել նոր գիտելիքներ, համապատաս-
խան օրենսդրական դաշտի բարելավում և ընկերակցությունների զար-
գացում: Լինելով օրենքի կողմնակից՝ նա պահանջում է, որ ցանկացած 
իրավախախտում կարգավորվի օրենսդրությամբ: 

Այսպիսով, Ս. Զավարյանը, լինելով իր դարաշրջանի առաջավոր 
մտածողներից մեկը, առաջ է քաշել հանրային կյանքի վերաբերող բազ-
մաթիվ հարցեր և առաջարկել դրանց հաղթահարման ուղիները: Նրա 
կողմից քննարկվող հանրային կառավարման հիմնահարցերն արդիա-
կան են նաև այսօր:   
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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 )  

 

ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ, 

ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու  

ՀՀ ԲՈՒՀԵՐԻ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ 
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ*3 

Հոդվածում ներկայացված է ՀՀ բարձրագույն կրթության ոլոր-
տում անվճար և վճարովի ուսուցման համակարգերի հիմնահարցե-
րի և ուսանողների ֆինանսական ու սոցիալական աջակցության 
հարցերում պետական քաղաքականության վերլուծությունը, ինչպես 
նաև այդ քաղաքականության համեմատությունն այլ երկրների հետ: 
Հոդվածում բերված են եզրակացություններ և առաջարկություններ 
բարձրագույն կրթության մատչելիության բարձրացման և ուսանող-
ների աջակցության համակարգերի բարելավման ուղղությամբ:  

Հիմնաբառեր. ուսման վճար, նպաստ, կրթաթոշակ, ընդգրկվա-
ծություն, հավասար մատչելիություն, ֆինանսական աջակցություն: 

 

Ուսանողների ֆինանսական  աջակցության կարիքները: 
Ինչպես նշվել էր նախորդ հոդվածում Հայաստանում, պետության 

կողմից ֆինանսավորվող բոլոր ծրագրերով աջակցություն են ստանում 
ուսանողների ընդհանուր համակազմի մոտ 15-16%-ը, ներառյալ պետութ-
յան կողմից ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհա-
տուցում ստացողները՝ անվճար սովորող ուսանողները: Բացի պետա-
կան աջակցությունից, բուհերն իրենց հերթին սեփական միջոցների 
հաշվին ուսանողներին տրամադրում են աջակցություն՝ ուսման վճարի 
մասնակի փոխհատուցման (զեղչի) ձևով: Պետական բուհերում զեղչ 
ստացող ուսանողները կազմում են միջինում բուհերի ուսանողական հա-
մակազմի մոտ 15%-ը կամ վճարովի ուսուցման համակարգի ուսանողների 
18%-ը: Բացի այդ նշվել էր, որ Հայաստանում պետական բուհերի ուսա-
նողներին հատկացվում են նաև պետական կրթաթոշակներ: Ընդ որում 
կրթաթոշակ ստանում են այն ուսանողները, ովքեր սովորում են անվճար:   

                                            
*3 Հոդվածի սկիզբը տե՛ս «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի 2014 

թվականի 5-րդ համարում (էջ 24-33): 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 
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Այսպիսով, ուսանողների մեծամասնությունը՝ մոտ 85-86%-ը սովո-
րում է վճարովի հիմունքներով: Ուստի անհրաժեշտ է  պարզել, թե բուհե-
րի վճարովի ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողների ո՞ր 
մասն ունի ֆինանսական և սոցիալական աջակցության կարիք:  

Այդ նպատակով ՀՀ կրթության  և գիտության նախարարության 
կողմից պատվիրվել է հետազոտություն [1, որի շրջանակներում ուսում-
նասիրվել է ուսանողների բարեկեցության մակարդակը՝ ընտանիքների 
բարեկեցության գնահատման 5 տարբեր մեթոդների համակցման մի-
ջոցով (գույքային բարեկեցության դասիչ, ֆինանսական բարեկեցության 
դասիչ, ընտանիքի պահանջմունքների զրկանքների  (դեպրիվացիայի) 
հաշվառման մեթոդ, ընտանիքի ամսական եկամուտների գնահատման 
մեթոդ, ուսանողների ստորաբաժանում` ընտանեկան նպաստ ստացող և 
չստացող ընտանիքներից):  

Ուսումնասիրության արդյունքներով պարզվել է, որ պետական բու-
հերի վճարովի համակարգի ուսանողների ընդհանուր թվի 23%-ի և վճա-
րովի առկա ուսուցմամբ սովորողների մոտ 44%-ի բարեկեցության մա-
կարդակը համարժեք է բուհերի կողմից զեղչ ստացող ուսանողների բա-
րեկեցության մակարդակին:  

Այսինքն` վճարովի համակարգի առկա ուսուցման կարգով սովո-
րող ուսանողների գրեթե կեսը, ըստ էության, ունի ֆինանսական 
աջակցության կարիք:  

Հաջորդ հարցն այն է, թե ինչպե՞ս են հոգում իրենց ուսման վճարը 
վճարովի հիմունքներով սովորող  ուսանողները:  

Նույն ուսումնասիրությամբ [1 պարզվել է, որ 2012-13 ուստարում 
ուսանողների մեծ մասի համար (պետական բուհերի վճարովի համա-
կարգի առկա ուսուցմամբ ուսանողների 87,3%-ի համար) ուսման վճարի 
համար անհրաժեշտ գումարի ձեռքբերման հիմնական աղբյուրը հանդի-
սացել  է  ընտանիքի եկամուտը:  

Իր տարածվածությամբ ուսման վճարի համար անհրաժեշտ գումա-
րի ձեռքբերման երկրորդ աղբյուրն է հանդիսացել ուսանողի սեփական 
աշխատանքային եկամուտը՝ պետական բուհերի վճարովի համակարգի 
առկա ուսուցմամբ ուսանողների 8,5%-ի համար: 

Ուսման վճարի համար անհրաժեշտ գումարի ձեռքբերման աղբյուր-
ների տարածվածության տեսանկյունից միմյանց բավական մոտ են եղել 
բանկերի կողմից տրվող ուսանողական վարկերը (պետական բուհերի 
վճարովի համակարգի առկա ուսուցմամբ ուսանողների 2,8%-ի համար), 
բարեկամի կամ ծանոթի անհատույց աջակցությունը (2,7%-ի համար), 
բարեգործական աջակցությունը (2,2%-ի համար) և ոչ ուսանողական 
վարկերը (2%-ի համար): 
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Ուսման վճարի համար անհրաժեշտ գումարի ձեռքբերման մնացած 
աղբյուրները (օրինակ` գույքի վաճառք, պարտք, պետական աջակցութ-
յամբ վարկեր և այլն) բավական քիչ են տարածված: Դրանցից 2012-13 
ուստարում օգտվել են պետական բուհերի վճարովի համակարգի առկա 
ուսուցմամբ ուսանողների 0,1-ից 0,9%-ը: 

Այսպիսով, մի կողմից պետական բուհերի վճարովի համակարգի առ-
կա ուսուցմամբ ուսանողների մոտ 44%-ը նմանատիպ սոցիալական կար-
գավիճակում է ինչ-որ զեղչ ստացող ուսանողները, ուստի նույնպես ունի 
ֆինանսական աջակցության կարիք, մյուս կողմից նշված խմբի ուսանող-
ների 87,3%-ի ուսման վճարը այս կամ այլ կերպ ընտանիքը հոգում է:  

Հետևաբար կարևոր է պարզել, թե ֆինանսական աջակցության կա-
րիք ունեցող ուսանողներից ու՞մ կարելի է համարել ամենից անվճարու-
նակ և ի՞նչ թնաքանակ են կազմում նրանք: Հավանաբար, ֆինանսական 
աջակցության կարիք ունեցող ուսանողներից առավել անվճարունակ 
կարելի է համարել նրանց, ովքեր՝ 

 բուհերից դուրս են մնում նյութական անկարողության և ուսման 
վարձը չմուծելու պատճառով  (2012-13 ուստարում նրանց թիվը կազմել է 
ՀՀ բոլոր բուհերի վճարովի համակարգի ուսանողների ընդհանուր թվի 
1,25%-ը՝ 981 ուսանող, որոնցից 602-ը` պետական բուհերից[2, ինչը 
կազմել է պետական բուհերի վճարովի հիմունքներով սովորող ուսանող-
ների 0,8%-ը, իսկ առկա վճարովի հիմունքներով սովորողների՝ 1,5%-ը). 

 ուսման վճարի համար անհրաժեշտ գումարի ձեռքբերման համար 
դիմում են տարբեր միջոցների՝ աշխատում են, վերցնում վարկեր բանկե-
րից կամ դիմում են բարեկամների, ծանոթների, բարեգործների աջակ-
ցությանը (պետական բուհերի վճարովի համակարգի առկա ուսուցմամբ 
ուսանողների այն 12,7%-ը որոնց ուսման վճարը ընտանիքը չի հոգում): 

Ուստի, ընդհանուր գնահատականներով, առավել անվճարունակ 
կարելի է համարել պետական բուհերի վճարովի համակարգի առկա 
ուսուցմամբ ուսանողների մոտ 14%-ին:  

Բացի այդ, պետական բուհերի վճարովի համակարգի ուսանող-
ների մոտ 1%-ին համարժեք թվով երիտասարդ յուրաքանչյուր տարի 
կարող են դառնալ ուսանող, բայց բուհ ընդունվելուց հետո չեն հրա-
մանագրվում ուսման վճարը մուծել չկարողանալու՝ անվճարունա-
կության, պատճառով: 2012-13 ուստարում պետական բուհեր ընդուն-
ված, բայց ուսման վճարը չմուծելու պատճառով չհրամանագրվածների 
թիվը կազմել է բակալավրիատ ընդունվածների 1,9%-ը (761 դիմորդ), իսկ 
մագիստրատուրա ընդունվածների՝ 10,3%-ը4: 

                                            
4 ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից հավաքված տվյալներ 
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Անվճարունակ ուսանողների գնահատված թվաքանակը՝ մոտ 14%, 
բավականին լավ համադրվում է ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառա-
յություն կողմից հաշվարկված բարձրագույն կրթության համակարգում 
ընդգրկվածության ցուցանիշների հետ՝ ըստ բարեկեցության քվինտիլնե-
րի, համաձայն որի` ամենաաղքատ I քվինտիլի ընտանիքներից 18-23 
տարեկան երիտասարդների ընդգրկվածությունը բուհերում 19% է, մինչ-
դեռ ամենաբարեկեցիկ V քվինտիլի ընտանիքներից` 64% [3: Ըստ էութ-
յան` կարելի է եզրակացնել, որ ամենաաղքատ ընտանիքներց բուհերում 
ընդգրկված գրեթե բոլոր ուսանողներն անվճարունակ են: 

Ինչպես երևում է վերը նշված վիճակագրական տվյալներից, ուսման 
վճարը չմուծելու պատճառով բուհերից դուրս մնացած ուսանողների թիվը 
Հայաստանում փոքր է և չի գերազանցում վճարովի համակարգի (պե-
տական և ոչ պետական բուհերի) ուսանողների ընդհանուր թվի 1,25%-ը 
[2: Այս ցուցանիշի փոքր լինելը ոչ ուղղակիորեն և կրկին վկայում է, որ ուսա-
նողների մեծ մասը ներկայացնում են հասարակության ոչ աղքատ խավը:  

Սակայն դա նաև նշանակում է, որ ի սկզբանե, մուտքն է բարձրա-
գույն կրթության համակարգ դժվար մատչելի աղքատ և ծայրահեղ 
աղքատ ընտանիքներից երիտասարդների համար:  

Ինչպես նշվել էր նախորդ հոդվածում, համաձայն հաշվարկների, 
եթե պետական բյուջեից կրթաթոշակների համար հատկացվող գումարը 
ուղղվի կարիքավոր ուսանողների ուսման վճարի փոխհատուցմանը, 
ապա առնվազն ևս 1500 ուսանող կարող է սովորել անվճար: Այսինքն` 
այդ գումարը կարող է ամբողջապես բավարարել առվազն այն ուսանող-
ների ուսման վճարների լրիվ փոխահատուցմանը, ովքեր բուհերից դուրս 
են մնում, ինչպես նաև ընդունվում, բայց չեն հրամանագրվում անվճա-
րունակության պատճառով` հնարավորություն տալով վերջիններիս 
ստանալ բարձրագույն կրթություն: 

Ուսանողների սոցիալական աջակցության կարիքները: 
Ի տարբերություն աշխարհի շատ երկրների, Հայաստանում պե-

տության կողմից չեն իրականացվում ուղղորդված սոցիալական ա-
ջակցության ծրագրեր, որոնք կարող են էականորեն թեթևացնել կա-
րիքավոր ուսանողներին ֆինանսական բեռը: 

 Ուսանողների սոցիալական աջակցության ուղղություններից մեկը 
Հայաստանում կարող է հանդիսանալ հանրակացարանային սենյակով 
ապահովումը, քանի որ ուսանողների շրջանում կա ուսանողական հան-
րակացարանների զգալի և ներկայումս չբավարարված պահանջարկ: 

Համաձայն վերը նշված ուսումնասիրության տվյալների [1 ուսանո-
ղական հանրակացարանի կարիք ունեն պետական բուհերի առկա ու-
սուցման կարգով սովորողների մոտ 5,8%-ը, այդ թվում համալսարանի 
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գտնվելու վայրում չբնակվող՝ այլ բնակավայրերից եկած, ուսանողների 
11%-ը: Հանրակացարաններում բնակվում է դրա կարիքն ունեցողների 
ընդամենը 12%-ը: 

Համաձայն մոտավոր գնահատականների, եթե հանրակացարանի 
կարիք ունեցող բոլոր ուսանողներն ապահովվեն հանրակացարանային 
սենյակով, ապա այն համարժեք կլինի հետևյալ չափի սոցիալական ա-
ջակցության՝ ամսական 129 728 712 դրամ, իսկ տարեկան (9 ամսվա 
կտրվածքով) մոտ 1,167 մլրդ. դրամ: 

 Ուսանողների սոցիալական աջակցության հնարավոր ուղղություն 
կարող է հանդիսանալ նաև նրանց տրանսպորտային ծախսերի նվազե-
ցումը՝ քաղաքային տրանսպորտից (Երևանում նաև մետրոյից) օգտվելու 
անվճար ուսանողական աբոնեմենտային տոմսերի ներմուծման կամ հա-
մալսարանի գտնվելու վայրում չբնակվող ուսանողների համար առանձ-
նացված անվճար տրանսպորտի տրամադրման միջոցով: 

Նույն ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ բոլոր բնակավայրե-
րում առավել օգտագործվող տրանսպորտի տեսակը քաղաքային 
տրանսպորտն է: 2012-13 ուստարում Երևանում քաղաքային տրանսպոր-
տից օգտվել է Երևանի պետական բուհերի առկա ուսուցմամբ ուսանող-
ների 67,4%-ը, Գյումրում՝ 79,2%-ը, իսկ Վանաձորում` 57,6%-ը: Մինչդեռ 
քաղաքային տրանսպորտով տնից բուհ և բուհից տուն հասնելու համար 
ուսանողների շաբաթական միջին ծախսը` կախված բուհի գտնվելու քա-
ղաքից, գտնվել է 1500-ից 4000 դրամի միջակայքում: 

Բացի այդ, միջքաղաքային տրանսպորտից օգտվող ուսանողները 
բավական մեծ ժամանակ են ծախսում ճանապարհի վրա` Երևանում սո-
վորողները օրական մոտ 2 ժամ (տնից բուհ և բուհից տուն հասնելու հա-
մար), իսկ Գյումրում սովորողները` օրական մոտ 1,5 ժամ:  

 Ուսանողների ֆինանսական աջակցության կարևոր և աշխար-
հում լայնորեն կիրառվող ձև է պետության կողմից հովանավորվող 
նպաստավոր պայմաններով ուսանողական վարկերի տրամադրումը: 

Վերոհիշյալ ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ ՀՀ պետական 
բուհերի առկա ուսուցմամբ ուսանողների մոտ 50%-ի համար սկզբունքո-
րեն ընդունելի է պետական աջակցությամբ նպաստավոր պայմաններով 
ուսանողական վարկ վերցնելու գաղափարը: Ընդ որում` այն գրեթե հա-
վասար ընդունելի է և´ վճարովի, և´ զեղչային, և´ անվճար հիմունքնե-
րով սովորող ուսանողների համար: Սակայն 2012-13 ուստարում պետա-
կան աջակցությամբ ուսանողական վարկ է վերցրել պետական բուհերի 
վճարովի համակարգի առկա ուսուցմամբ ուսանողների ընդամենը մոտ 
0,4%-ը կամ 170 ուսանող:  
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Ուսումնասիրվել են նաև վարկ չվերցնելու պատճառները և պարզվել 
է, որ դրանցից հիմնականը՝ վարկերի վերաբերյալ տեղեկությունների 
պակասն է: 2012-13 ուստարում դրանց մասին տեղյակ չեն եղել պետա-
կան բուհերի առկա ուսուցման կարգով սովորողների գրեթե կեսը՝ մոտ 
49%-ը: Վերջիններիս մոտ 53,8%-ը կցանկանային վարկ վերցնել, եթե 
տեղյակ լինեին դրանց մասին: Իսկ վարկերի մասին տեղյակ ուսանողնե-
րի վարկ չվերցնելու պատճառների ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ 
նրանցից 74,8%-ը վարկի կարիք չունի, 14,4%-ը՝ վարկ չի վերցնում վերա-
դարձի պայմանների ու հնարավոր ռիսկերի պատճառով, 4,9%-ը` վարկի 
տրամադրման հետ կապված խոչընդոտների, իսկ 4%-ն ունի վարկ 
չվերցնելու սկզբունքային դիրքորոշում: 

 Ներկայում ուսման վճարի մուծումը կատարվում է կիսամյակային 
կտրվածքով: Յուրաքանչյուր կիսամյակի գումարը ուսանողները վճարում  
են միանվագ՝ մինչև առաջին միջանկյալ քննությունը կամ մինչև առաջին 
կիսամյակային քննությունը: 

Ուսման վճարը կիսամյակային կտրվածքով վճարումից բացի ամսա-
կան չափաբաժիններով վճարելը, կարող է նույնպես հանդիսանալ սո-
ցիալական աջակցության ձև: Վերոհիշյալ ուսումնասիրություններից 
պարզվել է, որ պետական բուհերի վճարովի համակարգի առկա ուսուց-
մամբ ուսանողների 27,4%-ի համար դա էական աջակցություն է: 

Եզրահանգումներ 
 Հայաստանում կրթության, մասնավորապես բարձրագույն 

կրթության ոլորտի պետական ֆինանսավորումը ցածր է և կրկնում է 
պետբյուջեի ընդհանուր ծախսերի և ՀՆԱ-ի փոփոխության հետագիծը: 

Այսպես` կրթության պետական ծախսերի տեսակարար կշիռը ընդ-
հանուր պետական ծախսերում 1996 թվականին կազմել է 11%: Այն աճել 
է մինչև 2006 թվականը՝ դառնալով 15% և կրկին նվազել՝ 2014 թվակա-
նին դառանալով 11% (սովորողների թվաքանակի նվազման և ֆինանսա-
կան ճգնաժամի պատճառով): 

Բարձրագույն և հետբուհական կրթության ոլորտի պետական ծախ-
սերը 1996-ի 5,3 մլրդ. դրամից աճել են 1,8 անգամ՝ 2014-ին դառնալով 
9,8 մլրդ. դրամ՝ կազմելով կրթության ոլորտի պետական ծախսերի 
ընդամենը 7,65%-ը և ՀՆԱ-ի մոտ 0.2%-ը:  

ՀՆԱ-ում կրթության ծախսերի բաժնեմասի առումով ՀՀ-ի ցուցանիշը 
2 անգամ ցածր է ՏՀԶԿ և ԵՄ անդամ երկրների համապատասխան ցու-
ցանիշներից, ինչը կազմում է միջինում ՀՆԱ-ի 5,4%-ը: 

ՀՆԱ-ում բարձրագույն կրթության ծախսերի բաժնեմասի կրթության 
առումով ՀՀ-ի ցուցանիշը 7 անգամ է ցածր Եվրոպական բարձրագույն 
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կրթական տարածքը (ԵԲԿՏ) կազմող 47 երկրների համապատասխան 
ցուցանիշից, որը կազմում է միջինում ՀՆԱ-ի 1,4%-ը [4: 

 ՀՀ-ում պետության կողմից ուսանողներին տրվող աջակցության 
ծավալները շատ փոքր են թե՛ ՏՀԶԿ (մոտ 4 անգամ), թե՛ ԵԲԿՏ անդամ 
երկրների համեմատությամբ (մոտ 5 անգամ)[4, իսկ ուսման վճարները 
բարձր:  

 ՀՀ-ում վճարովի հիմունքներով սովորող ուսանողների զգալի 
մասն ունի ֆինանսական աջակցության կարիք, սակայն պետության 
կողմից չեն իրականացվում ուղղորդված սոցիալական ծրագրեր, որոնք 
կարող են էականորեն օգնել այդ ուսանողներին: 

Առաջարկություններ 
Բացահայտված խնդիրների լուծման նպատակով` ներկայացվում են 

առաջարկություններ.  
Ա. Ավելացնել բուհերին պետական բյուջեից հատկացվող ֆինան-

սական միջոցների չափը և վերանայել ֆինանսավորման կառուցա-
կարգերը 

 Աստիճանաբար ավելացնել բարձագույն կրթության ոլորտին 
հատկացվող պետական ֆինանսավորման ծավալները և կատարել ֆի-
նանսավորման ձևերի փոփոխություն՝ անցում կատարելով բուհերի կա-
տարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորման մեթոդին: 

 Բուհերի պետական ֆինանսավորման ծավալների աճին զուգըն-
թաց ավելացնել ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխ-
հատուցում ստացող (անվճար սովորող) ուսանողների թիվը՝ ձգտելով 
հասնել ՏՀԶԿ երկրների ստորին սահմանին (ուսանողների 40%): Միա-
ժամանակ ապահովել ուսանողական նպաստների ու կրթաթոշակների 
հասցեականությունը և թիրախավորվածությունը:  

 Պահպանելով կրթաթոշակային ծրագիրը` տարանջատելով ուսա-
նողական նպաստ ստացող ուսանողների խումբը կրթաթոշակ ստացող-
ներից և կրթաթոշակները ուղղել բացառապես անվճարունակ ուսանող-
ներին (օրինակ՝ նյութական անկարողության պատճառով բուհերից 
դուրս մնացող ուսանողներին կամ ընդունված, բայց ուսման վճարը չմու-
ծելու պատառով չհրամանագրվածներին): Կրթաթոշակների չափը հա-
վասարեցնել ուսման վճարի չափին, դրանով իսկ ապահովելով անվճա-
րունակ ուսանողների ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում:  

 Փոփոխել նաև ՀՀ բուհերի առկա ուսուցմամբ (ուսման վճարի 
լրիվ փոխհատուցմամբ՝ անվճար և մասնակի զեղչի կիրառման իրավուն-
քով՝ վճարովի) բակալավրիատի ընդունելության տեղերի բաշխման կարգը: 

 Պետության կողմից հատկացվող անվճար և վճարովի (առկա 
ուսուցմամբ) բակալավրիատի ընդունելության տեղերը՝ ըստ բուհերի և 
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մասնագիտությունների, սահմանել նախ ելնելով ՀՀ տնտեսության հա-
մար տվյալ մասնագիտության առաջնայնությունից և աշխատաշուկայում 
համապատասխան մասնագետների պահանջարկից: Պետության կող-
մից գերակա նշանակություն ունեցող մասնագիտություններին հատկաց-
նել ավելի մեծ թվով տեղեր, քան այլ մասնագիտություններին, մասնավո-
րապես անվճար տեղեր (ըստ էության ներկայումս այդ կարգն արդեն 
աստիճանաբար ներդրվում է): 

 Ընդունելության քննությունների անցկացման փուլում, ընդունե-
լությունը կազմակերպել չտարանջատելով անվճար և վճարովի տեղերը: 
Բուհեր ընդունել ըստ մասնագիտությունների տեղերի ընդհանուր թվին 
համապատասխան թվով դիմորդներ՝ քննություների արդյունքում հավա-
քած միավորների հիման վրա: Միայն բոլոր ընդունվածների ցանկերի 
հրապարակումից հետո որոշել նրանց, ովքեր անցնում են անվճար հա-
մակարգ և ովքեր՝ վճարովի: 

 Բաժանել անվճար տեղերը 2 մասի և դրանց մի մասը հատկաց-
նել առաջադիմության սկզբունքով, իսկ մյուս մասը՝ սոցիալական անա-
պահովության: Յուրաքանչյուր խմբի համար տեղերի թիվը սահմանել 
նախապես՝ ըստ բուհերի և մասնագիտությունների: 

 Սահմանված տեղերի թվին համապատասխան նախ ընտրել ա-
ռաջադիմության հիմքով անվճար համակարգ ընդունածներին՝ միասնա-
կան քննությունների արդյունքներով: 

 Այնուհետ որոշել նաև այն ուսանողներին, ովքեր անապահովության 
սկզբունքով իրավասու են ուսումնառել անվճար համակարգում՝ ստանալով 
կա՛մ ուսանողական նպաստ, կա՛մ կրթաթոշակ: Այս խմբի ուսանողներին 
որոշելու նպատակով սահմանել որոշակի չափանիշներ և ընթացակարգ: 
Օրինակ` կարելի է սահամնել ստորև նկարագրված ընթացակարգը: 

 Բուհ ընդունված, բայց առաջադիմության սկզբունքով անվճար 
համակարգ չանցած բոլոր ուսանողներին գրավոր տեղեկացնել պետա-
կան ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների ծրագրերի մասին: 
Առաջարկել նրանց, ում ընտանիքի սոցիալական կարգավիճակը համա-
պատասխանում է անապահովության սահմանված չափանիշներին, ըն-
դունվելուց անմիջապես հետո լրացնել ֆինանսական աջակցության 
հայտ և ներկայացնել բուհի ղեկավարությանը՝ հետագա ընթացք տալու 
նպատակով: 

 Բուհերից ստացված ֆինանսական աջակցության հայտերը ՀՀ 
կրթության և գիտության նախարարության միջոցով փոխանցել ՀՀ աշխա-
տանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն՝ այդ ուսանող-
ների ընտանիքների անապահովության միավորի որոշման նպատակով: 
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 Կրթաթոշակների թվին համապատասխան թվով ուսանողների, 
ում ընտանիքներն ստացել են անապահովության ամենաբարձր միավոր-
ները, հատկացնել կրթաթոշակներ՝ ուսման վճարի չափով: Սահմանել, որ 
կրթաթոշակներ ստացող ուսանողները ուսումնառության ողջ ընթացքում, 
անկախ փոխատեղման արդյունքից, ստանում են կրթաթոշակ: 

 Այնուհետև ուսանողական նպաստների թվին համապատասխան 
թվով (հանած այդ թվից առաջադիմության հիմքով ուսանողական նպաստ 
ստացողների թիվը) ուսանողների, ում ընտանիքներն ստացել են անա-
պահովության հաջորդող բարձր միավորները, հատկացնել ուսանողա-
կան նպաստ:  

 Սահմանել, որ թե՛ առաջադիմության, թե՛ սոցիալական անապա-
հովության հիմքով անվճար սովորող ուսանողները ենթակա են փոխա-
տեղման նույն սկզբունքով, որով ընտրվել են: Այսինքն` յուրաքանչյուր 
ուսումնական տարվա սկզբին առաջադիմության հիմքով հատկացվող 
անվճար տեղերի վրա փոխատեղման կարգով անցնում են այն ուսանող-
ները, ովքեր նախորդ ուսումնական տարում ցուցաբերել են լավագույն 
առաջադիմությունը, իսկ սոցիալական անապահովության տեղերում՝ 
այդ տարի անապահովության համապատասխան միավորը ստացած ըն-
տանիքների ուսանողները: 

Բ. Փոխել պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետ-
ման տրամադրման կարգը 

 Տարանջատել ընդունելության քննությունների արդյունքներով 
պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետում ստացող ուսա-
նողներին պետության կողմից ուսանողական նպաստի և կրթաթոշակի 
ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցում ստացողներից: 

 Պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետում ստացող-
ների թիվը սահմանել նախապես՝ ՀՀ կառավարության համապատաս-
խան որոշումով, և բաշխել այդ տեղերը համամասնորեն՝ ըստ տվյալ բուհի 
տվյալ մասնագիտությանը հատկացված ընդհանուր տեղերի թվի: Տարկե-
տում ստացողներին որոշել քննությունների արդյունքում ցուցաբերած 
առաջադիմությամբ՝ ցանկով ամենաբարձր միավորներ հավաքած տղա-
ները սահմանված թվաքանակով (օրինակ՝ առաջին 3-ը կամ 5-ը): 

Գ. Խրախուսել և ավելացնել մասնավոր ոլորտի ներդրումները 
բարձրագույն կրթության մեջ 

 Աստիճանաբար ավելացնել մասնավոր ներդրումների (ոչ վար-
ձավճարները) ծավալները՝ ներգրավելով մասնավոր ոլորտի գործարա-
րության և բարեգործական կազմակերպություններ, դրամաշնորհներ 
այդ թվում գիտական, շրջանավարտների ներդրումներ և այլն: Ձգտել, որ 
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ուսման վճարները բուհերի համար կազմեն ոչ պետական աղբյուրներից 
ստացվող ֆինանսական միջոցների աղբյուրներից միայն մեկը: 

 Զարգացնել բուհերի ձեռնարկատիրական գործունեությունը և մե-
ծացնել բուհերի բյուջեներն այդ գործունեությունից ստացվող եկամուտ-
ների միջոցով՝ վերացնելով այդ ուղղությամբ առկա սահմանափակում-
ները: Մասնավորապես, բուհերի համար սահմանել համապատասխան 
իրավաբանական անձի կարգավիճակ կամ ընդլայնել բուհի կանոնադ-
րությամբ սահմանված ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակնե-
րը: Զուգահեռաբար փոխկապակցել բուհերի ուսումնական, գիտահետա-
զոտական և արտադրական գործառույթները: Սա նշանակում է բուհա-
կան գիտության զարգացում, համագործակցության խորացում գիտահե-
տազոտական ինստիտուտների և բուհերի միջև հորիզոնական ու ուղղա-
հայաց հարթության մեջ, բուհերի կողմից հասարակությանը մատուցվող 
ծառայությունների ընդլայնում, գործատուների ներառում ուսումնական 
գործընթացում և ուսանողների ուսուցման արդիական ձևերի կիրառում 
համակցված աշխատանքային գործունեության տարբեր ձևերի հետ: 

 Գիտահետազոտական ինստիտուտների կողմից ներկայացված 
ծրագրերի ֆինանսավորման վերաբերյալ որոշումների կայացման ժա-
մանակ նախապատվությունը տալ գիտահետազոտական ինստիտուտ-
ների և բուհերի համատեղ ծրագրերին: 

 Մասնավոր ներդրումներից ստացվող միջոցների հաշվին ավե-
լացնել բուհերի կողմից ֆինանսական աջակցություն և ուսման վճարի 
մասնակի զեղչ ստացող ուսանողների թիվը: 

Դ. Բարելավել բուհերի կողմից ուսման վճարների սահմանման 
քաղաքականությունը և ուսանողների կողմից դրանց վճարման կա-
ռուցակարգերը 

 Ներդնել ուսման վճարների հաշվարկման մեթոդաբանություն: 
 Ներմուծել ուսման վճարների մուծման ճկուն կառուցակարգեր և 

քննարկել ուսման վճարը, բացի կիսամյակային կտրվածքով, ամսական 
չափաբաժիններով վճարելու հնարավորությունը:  

Ե. Ընդլայնել պետության և բուհերի կողմից ուսանողներին տրա-
մադրվող սոցիալական ծառայությունների տեսակները՝ ներառելով 
դրանց կարիքն ունեցող ուսանողներին 

 Ուսանողների սոցիալական աջակցության ուղղությունների շար-
քում ներառել հանրակացարանի կարիք ունեցողներին սենյակով ապա-
հովումը: Ուսանողների հանրակացարանային կարիքներն ամբողջապես 
հոգալու համար բարելավել առկա հանրակացարաններում բնակության 
պայմանները, ավելացնել հարակացարանների թիվը և ուսանողների 
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համար մատչելի դարձնել հանրակացարան ստանալու համար անհրա-
ժեշտ տեղեկությունները: 

 Որպես ուսանողների սոցիալական աջակցության տեսակ ներմու-
ծել քաղաքային տրանսպորտից օգտվելու անվճար ուսանողական աբո-
նեմենտային տոմսեր, իսկ Երևանում, նաև մետրոյից օգտվելու անվճար 
ուսանողական աբոնեմենտային տոմսեր: 

 Այն ուսանողների համար, ովքեր այլ բնակավայրերից են և գիշե-
րում են իրենց հիմնական բնակավայրերում, դիտարկել առանձնացված 
անվճար տրանսպորտի տրամադրման հարցը: 

 Կարիքավոր ուսանողների համար ստեղծել բուհերի ճաշարաննե-
րում անվճար սնունդ ստանալու հնարավորություններ: 

 Ուսանողների համար, որպես իրենց ուսումնական պրակտիկայի 
մաս (օրական 2-ից առավելագույնը 4 ժամ), ստեղծել իրենց մասնագի-
տությամբ աշխատելու հնարավորություններ՝ բուհերում, գիտահետազո-
տական ինստիտուտներում, գործընկեր կազմակերպություններում:  

 Քննարկել նաև սոցիալապես անապահով ուսանողներին ամբող-
ջական սոցիալական փաթեթի տրամադրման հնարավորությունը, որն իր 
մեջ կարող է ներառել կեցության, քաղաքային տրասպորտից օգտվելու, 
սննդի, առողջական ապահովագրության հետ կապված և այլ ծախսեր: 

Զ. Ավելացնել նպաստավոր պայմաններով և պետական աջակ-
ցությամբ ուսանողական վարկ վերցնողների թիվը 

 Վճարովի համակարգի բոլոր ուսանողներին տրամադրել մանրա-
մասն տեղեկատվություն պետական աջակցությամբ  նպաստավոր պայ-
մաններով ուսանողական վարկերի տրամադրման պայմանների մասին: 
Հաշվի առնելով, որ այդ տեղեկատվության տեղադրումը բուհերի կայքե-
րում բավարար չէ, հրատարակել ծալաթերթիկներ և ուսումնական տար-
վա սկզբին դրանք բաժանել վճարովի համակարգի ուսանողներին: Բա-
ցի այդ, այն ուսանողներին, ովքեր ցանկանում են վարկ վերցնել, տրա-
մադրել խորհրդատվական աջակցության ծառայություններ՝ փաստաթղ-
թերի պատրաստաման, ներկայացման և այլ հարցերում: 

 Զարգացնել բուհերի կարիերայի կենտրոնները և բարելավել ու-
սանողների աշխատանքի տեղավորմանն ուղղված ծառայությունները: 

Է. Բարձրացնել բուհական կրթության մատչելիությունը սոցիա-
լապես անապահով խավի համար 

 Նպաստել հասարակության աղքատ և ծայրահեղ աղքատ ընտա-
նիքների երեխաների ընդգրկվածության աճին: Վերը թվարկված բոլոր 
քայլերի՝ անվճար տեղերի ավելացումը, սոցիալական հիմքով ուսանող-
նական նպաստների տրամադրումը, ընդունելության կարգի փոփոխութ-
յունը, սոցիալական աջակցության ծառայությունների տրամադրումը և 
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այլն, իրականացումը կարող է էապես բարձրացնել սոցիալապես անա-
պահով ընտանիքներից դիմողների թիվը, քանի որ նրանց համար 
կստեղծվեն բարձրագույն կրթություն ստանալու իրատեսական հնարա-
վորություններ և ուսումնառության ավելի բարենպաստ պայմաններ: 

 Ավագ ու միջնակարգ դպրոցներում, նախնական և միջին մասնա-
գիտական հաստատություններում սոցիալապես անապահով ընտանիք-
ների այն երեխաների համար, ովքեր ցանկանում են իրենց ուսումը 
շարունակել բուհերում, առաջարկել անվճար նախապատրաստական 
դասընթացներ: 
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conclusions from the case study, and makes general recommendations 
aimed at improving student support system and access to higher education.  

Keywords: tuition fee, scholarship, stipend, enrollment, equal access, 
financial support. 
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ՍԱԹԵՆԻԿ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 

ԹՈԲԻԱՍ ՀԱԳԵՄԱՆ 
Օդերի Ֆրանկֆուրտի Վիադրինա եվրոպական 

համալսարանի հարկային հաշվառման և աուդիտի 
ամբիոնի ասպիրանտներ 

«ՖՀՄՍ 15: ՀԱՍՈՒՅԹԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ  
ԱՐԴԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ»*5  

2014 թ. մայիսի 28-ին Միջազգային հաշվապահական ստան-
դարտների խորհուրդը (այսուհետև` ՄՀՍԽ) և ԱՄՆ ֆինանսական 
հաշվառման ստանդարտների խորհուրդը (այսուհետև` ՖՀՍԽ) թո-
ղարկեցին երկար սպասված, ավելի քան մեկ տասնամյակ տևած 
համատեղ աշխատանքի արդյունք հանդիսացող Ֆինանսական հաշ-
վետվությունների միջազգային ստանդարտ (այսուհետև` ՖՀՄՍ)  
15-ը, որը կարգավորում է հաճախորդների հետ կնքված գործարքնե-
րից առաջացող հասույթի հաշվապահական հաշվառման մոտեցում-
ները և ուժի մեջ է մտնելու 2016-ի դեկտեմբերի 31-ից հետո սկսվող 
հաշվետու ժամանակաշրջանում: Սույն հոդվածի նպատակն է նշված 
ստանդարտի առանձնահատկությունները և կատարված նորամու-
ծություններն ենթարկել քննադատական վերլուծության: Այդ առումով 
կարևորվում է հասույթի հաշվառման` մինչ օրս գործող ստանդարտ-
ները, դրանց հավելվածները, հասույթի հաշվառման հետ կապված 
այլ ակտերը և ՖՀՄՍ 15-ի համեմատական բնութագիրը` պարզելու` 
արդյոք խորհուրդներին հաջողվել է նոր ստանդարտի միջոցով բա-
րելավել հասույթի հաշվապահական հաշվառումը և շտկել նախորդ 
ստանդարտներում առկա թերություններն ու անճշտությունները: 
Նշված նպատակին հասնելու համար նախ համառոտ ներկայացվել 
են նոր ստանդարտի կառուցվածքը և պարզաբանվել դրա գործածա-
կան բնութագիրը, որին հաջորդել է կատարված փոփոխությունների 
որակական վերլուծություն:  

Հիմնաբառեր. ՖՀՄՍ 15, եկամուտների ճանաչում, բազմակի 
բաղկացուցիչներ ունեցող գործարքներ, վերահսկողության իրա-
վունքի, ռիսկերի և փոխհատուցումների փոխանցում, մոտեցում: 

 
ՖՀՍԽ-ների և ամերիկյան Համընդհանուր ընդունված հաշվապա-

հական հաշվառման մոտեցումների (այսուհետև` ՀԸՀՀՄ) անհամաձայ-
նություններն ու թերությունները պատճառ հանդիսացան, որ ՄՀՍԽ-ն և 
ՖՀՍԽ-ն փնտրեն հաշվապահական հաշվառման մի շարք հարցերի 
լուծման միասնական ճանապարհներ: Այլ նախագծերին կից 2002-ի 

                                            
5 *Հոդվածի շարունակությունը հաջորդ համարում: 
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սեպտեմբերին հայտարարվեց հասույթի հաշվապահական հաշվառումը 
կարգավորող նոր ստանդարտի ստեղծմանն ուղղված ծրագրի սկիզբը: 
Հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներից էր հատկապես կարգավորող 
բացերի ծածկումը, ինչպիսին է, օրինակ՝ ՖՀՄՍ 18-ի շրջանակներում որ-
պես միասնական գործարք դիտարկվող բաղկացուցիչների ամբողջութ-
յան հաշվառումը [1, 4-րդ հոդված]: 

Նոր ստանդարտի ստեղծման ուղին, սակայն լի էր դժվարություննե-
րով: Դրա վառ ապացույցն է հանդիսանում բազմաթիվ նախագծային 
տարբերակների ու փոփոխությունների (2008-ի քննարկումների ծրագիը 
(Հաճախորդների հետ եկամուտների ճանաչման նախնական տեսակետ-
ները), 2010-ի և 2011-ի նախագծերը (Exposure Draft 2010/6 և 2011/6), 
2013-ի գործող ծրագիրը), ինչպես նաև ստանդարտի վերջնական տեքս-
տի` մոտ մեկ տարի ուշացումով հրապարակումը: Հաշվի առնելով այն, 
որ հաշվապահական հաշվառման տարբեր գործիքների միջոցով կազ-
մակերպության փաստացի ֆինանսական վիճակը կոծկելու փորձերի մեծ 
մասը նախկինում կատարվում էր հենց հասույթի մեծությունը կեղծ և 
աղավաղված արտացոլելու շնորհիվ, նման մանրակրկիտ ու երկարաձիգ 
գործընթացը, այնուամենայնիվ, չի զարմացնում:  

Նոր ստանդարտի շնորհիվ խորհուրդները քայլեր են ներմուծել՝ 
ուղղված հատկապես գործող միջազգային ու ամերիկյան ստանդարտնե-
րի համաձայնեցմանը և թերությունների վերացմանը, հասույթի հաշվառ-
ման պարզ ու հասկանալի կառուցակարգի ներմուծմանը, ֆինանսական 
հաշվետվությունների համեմատականության բարձրացմանն ու դրանց 
կազմման գորընթացների հեշտացմանը [1, 5-րդ հոդված]:  

Հոդվածի վերջնամասում անդրադարձ է կատարվել այն հարցին, թե 
ինչքանով են այս պահաջները բավարարվել 87 էջանոց ստանդարտի, 
դրան կից 82 էջանոց հավելվածի և 175 էջանոց ամփոփագրի շրջանակ-
ներում: 

ՖՀՄՍ 15-ը (այսուհետև` սույն ստանդարտ) փոխարինում է հետևյալին 
[2, 5-րդ հոդված]. 

 Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ 
(այսուհետև` ՀՀՄՍ) 18 (Հասույթ), 

 ՀՀՄՍ 11 (Կառուցման պայմանագրեր), 
 Ֆինանսական հաշվետությունների մեկնաբանությունների մի-

ջազգային կոմիտե (այսուհետև` ՖՀՄՄԿ) 13 (Հաճախորդների հավա-
տարմության ծրագրեր), 

 ՖՀՄՄԿ 15 (Անշարժ գույքի կառուցման համաձայնագրեր), 
 ՖՀՄՄԿ 18 (Ակտիվների փոխանցում հաճախորդների կողմից), 
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 Մեկնաբանությունների մշտական կոմիտե (այսուհետև` ՄՄԿ) 31 
(Գովազդային ծառայություններ ընդգրկող բարտերային գործարքներ): 

Այնպիսի կարծիք կարող է առաջանալ, թե նոր ստանդարտի շնոր-
հիվ հաճախորդների հետ բոլոր տիպի պայմանագրերի հասույթներն 
այսուհետև հաշվառվելու են միանման, սակայն դա բոլորովին այդպես 
չէ, քանի որ միջազգային հաշվապահական բազմաթիվ այլ ստան-
դարտներ նախատեսում են հասույթի հաշվառման առանձնահատկութ-
յուններ, որոնք հետագայում գործելու են նոր ստանդարտից անկախ: 
Ստորև ներկայացված են այն բոլոր պայմանագրերը, որոնցից ստաց-
վող հասույթի հաշվառումը չի ընդգրկվում սույն հոդվածի գործունեութ-
յան ոլորտում, նույնիսկ եթե բավարարված են դրա համար առկա բոլոր 
պայմանները. 

 վարձակալության պայմանագրեր` համաձայն ՀՀՄՍ 17-ի (վարձա-
կալություն), 

 ապահովագրական պայմանագրեր` համաձայն ՖՀՄՍ 4-ի (ապա-
հովագրական պայմանագրեր), 

 ֆինանսական գործիքներ և նմանատիպ իրավունքներ ու պար-
տավորություններ համաձայն ՖՀՄՍ 9-ի (ֆինանսական գործիքներ), 
ՖՀՄՍ 10-ի (համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ), ՖՀՄՍ 
11-ի (համատեղ համաձայնագրեր), ՀՀՄՍ 27-ի (համախմբված և առան-
ձին ֆինանսական հաշվետվություններ) և ՀՀՄՍ 28-ի (ներդրումներ 
ասոցացված կազմակերպություններում): 

Բացի այդ, նոր ստանդարտի գործունեության ոլորտը չի տարած-
վում միանման տնտեսական գործունեությամբ զբաղվող կազմակեր-
պությունների այն բարտերային գործարքների վրա, որոնք ուղղված են 
սեփական հաճախորդների պահանջների ժամանակային բավարարմա-
նը և վաճառքների ապահովմանը: 

Ըստ սույն ստանդարտի նոր հայեցակարգի` հասույթը ճանաչվում է 
այն պահին, երբ տեղի է ունենում վերահսկողության իրավունքի փո-
խանցում (change-of-control approach), այնինչ ՀՀՄՍ 18-ով հասույթը 
հիմնականում ճանաչվում էր այն ժամանակ, երբ փոխանցվում էին ռիս-
կերը և փոխհատուցումները (risks-and-rewards-approach)6: 

Համաձայն վերահսկողության իրավունքի փոխանցման սկզբունքի`  
հասույթի ճանաչումը կատարվում է, այսպես կոչված, «ակտիվներ և 
պարտավորություններ» մոտեցմանը (assets-and-liabilities-approach) հա-

                                            
6 Վերջերս հրապարակված իր բոլոր ստանդարտներում ՄՀՍԽ-ն հստակ առա-

վելություն է տրամադրում հենց վերահսկողության փոխանցման սկզբունքին: 
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մապատասխան [2, 31-րդ հոդված]: Ըստ դրա` պայմանագրի ստորա-
գրման պահին առկա է բաց գործարք, որը հաշվապահական հաշվե-
կշռում չի արտացոլվում7: Հետևաբար, բացառվում է նաև այդ պահին 
հասույթի ստացումը, քանի որ ապրանքներ մատակարարող, ծառայութ-
յուններ մատուցող կամ աշխատանքներ կատարող ընկերության մոտ 
առաջանում է ոչ միայն դրանց դիմաց փոխհատուցում ստանալու իրա-
վունք, այլ նաև պայմանագրով սահմանված պարտականությունների 
կատարման պարտավորություն, ըստ որի՝ իրավունքի ու պարտավորութ-
յան արժեքները համընկնում են: Վաճառողն իր հաշվեկշռում ներառում է 
պայմանագրային ակտիվը միայն այն դեպքում, երբ նա իրականացնում 
է իր պայմանագրային պարտավորությունները՝ միայն դրանց մասով: 
Այդ պահին նա ճանաչում է նաև հասույթը՝ կատարված պարտականութ-
յան մասով: 

Որպես նոր ստանդարտի կարևորագույն տեխնիկական նորամու-
ծություն` կարելի է համարել հասույթի ճանաչման հինգ հաջորդական 
քայլերը8: Դրանք են.  

 գնորդի կամ հաճախորդի (այսուհետև` հաճախորդ) հետ պայմա-
նագրի նույնականացում, 

 գործարքի առանձին բաղկացուցիչների նույնականացում, 
 գործարքի գնի գնահատում, 
 այդ գնի բաշխում պայմանագրի բաղկացուցիչների միջև,  
 հասույթի ճանաչում` ելնելով առանձին բաղկացուցիչների գծով պայ-

մանագրային պարտավորությունների կատարման աստիճանից: 
Ստորև դիտարկվում են այս հինգ քայլերի առանձնահատությունները: 

Քայլ 1: Հաճախորդի հետ պայմանագրի նույնականացում: Սույն 
ստանդարտը պայմանագիրը սահմանում է որպես առնվազն երկու կող-
մերի միջև կնքված բանավոր, գրավոր կամ փաստացի համաձայնութ-
յուն, որից այդ կողմերի համար բխում են իրավունքներ և պարտակա-

                                            
7 Ի տարբերություն գերմանական օրենքի վրա հիմնված հաշվապահական 

հաշվառման համակարգի՝ բաց գործարքները սույն ստանդարտում չեն հաշվառվում ոչ 
այն պատճառով, որ դրանք դեռ չեն իրացվել, այլ որովհետև պայմանագրից բխող իրա-
վունքները և պարտավորությունները պայմանագրի ստորագրման պահին համարժեք 
են: Կարելի է ասել, որ այս ստանդարտի շրջանակներում տեղի է ունենում պայմանա-
գրային արժեքի ընդհանրական (սինթետիկ) հաշվառում զրո դրամ արժեքով, որն 
արդյունք է պայմանագրի՝ վերլուծական (անալիտիկ) հաշվում միևնույն արժեքով 
դեբետագրման և կերդիտագրման: 

8 Նման հաջորդականությունը, սակայն, այնքան էլ չի համապատասխանում 
քննության տրամաբանական ընթացքին, քանի որ առաջին, երկրորդ և հինգերորդ 
քայլերը վերաբերում են հասույթի ճանաչմանը, իսկ երրորդ և չորրորդը` դրա 
գնահատմանը: 
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նություններ [2, 10-րդ հոդված]: Ընդ որում` անհրաժեշտ է նաև հաշվի 
առնել ստանդարտը կիրառող պետության օրենսդրության պայմանա-
գրային իրավունքի առանձնահատկությունները, որոնք կարող են տար-
բերվել նույնիսկ գործունեության որոշ ոլորտների կամ կազմակերպաի-
րավական ձևերի համար: Ամեն դեպքում, անկախ ստանդարտը կիրա-
ռող երկրի քաղաքացիական օրենսդրությունից, սույն ստանդարտի ի-
մաստով պայմանագիրը կողմերի միջև համարվում է չկնքված, եթե 
նրանցից յուրաքանչյուրին պայմանագրային իրավունք է վերապահվում 
այն կասեցնելու առանց փոխհատուցում վճարելու պարտավորության:  

Պայմանագիրը կոչվում է հաճախորդի հետ կնքված, եթե դրանով 
կազմակերպությունը պարտավորվում է ապրանքներ մատակարարել, 
ծառայություններ մատուցել կամ աշխատանքներ կատարել իր սովորա-
կան գործունեության շրջանակներում [2, 9-րդ հոդված]: Ուստի, եթե 
գործարքը կազմակերպության սովորական գործունեության արդյունք չի 
հանդիսանում, այլ, օրինակ, մյուս կողմի հետ ակտիվների համատեղ 
ստեղծում և ռիսկերի բաշխում է նախատեսում, ապա այդպիսի պայմա-
նագիրը սույն ստանդարտի իմաստով չի դասակարգվում որպես հաճա-
խորդի հետ կնքված պայմանագիր, որի պատճառով առաջին իսկ քայլի 
կիրառման հետևանքով նման պայմանագրից հասույթի ստացումը չի 
կարգավորվում սույն ստանդարտով:  

Բացի վերը նշվածից հաճախորդի հետ պայմանագիրը պիտի բավա-
րարի հետևյալ պայմաններին. 

- երկու կողմերն էլ ստանձնել են պայմանագրային պարտավորութ-
յուններ, 

- կազմակերպությունը կարող է կողմերի` պայմանագրից բխող 
իրավունքներն ու պարտականություններն արժանահավատորեն չափել, 

- վճարման պայմանները հնարավոր է նույնականացնել, 
- պայմանագիրը նախատեսում է տնտեսական օգուտների ներհոսք 

կազմակերպություն9, 
- հավանական է, որ հատուցումը կներհոսի կազմակերպություն10: 

Քայլ 2: Գործարքի առանձին բաղկացուցիչների նույնականա-
ցում: Հասույթի հաշվառման տեսանկյունից որպես բաղկացուցիչ ճա-
նաչվում է գործարքի այն մասը, որի ֆինանսական արդյունքը կարող է 

                                            
9 Այս պայմանը կարելի է համարել բավարարված, եթե գործարքն ազդեցություն է 

ունենում կազմակերպության դրամական հոսքերի մեծության վրա: 
10 Ընդ որում` հավանականությունը չափվում է` հիմք ընդունելով հաճախորդի 

փաստացի ֆինանսական վիճակը և նրա վճարելու մտադրությունը: 
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ընկալվել՝ դիտարկելով այն որպես մյուս բաղկացուցիչներից անկախ 
երևույթ [2, 22-րդ հոդված]: Ինչպես արդեն նշվել է, սրա միջոցով նպա-
տակ է հետապնդվում բարելավել բազմաբաղադրիչ գործարքներից 
ստացվող հասույթի հաշվառումը:  

ՀՀՄՍ 18-ը հասույթի ճանաչման չափանիշները, որպես կանոն, կի-
րառում էր յուրաքանչյուր գործարքի համար և միայն բացառության կար-
գով էր թույլատրում այդ չափանիշների կիրառումն առանձին բաղկացու-
ցիչների նկատմամբ11: 

Գործարքի բաղկացուցիչ կարող է լինել ոչ միայն պայմանագրում 
հստակ ձևակերպված, այլ նաև պայմանագրով չկարգավորվող այնպիսի 
պարտավորություն, առանց որի պայմանագրային պարտավորություն-
ների կատարումն անհնարին կդառնար: Համաձայն «ակտիվներ և պար-
տավորություններ» մոտեցման` կազմակերպությունը պարտավորություն 
է կրում բոլոր այն դեպքերում, երբ մյուս կողմը` հաճախորդը, ակտիվ 
գրանցում է իր հաշվեկշռում` անկախ պայմանագրային պարտավորվա-
ծությունից [2, 24-րդ հոդված]: Հետևաբար, եթե մի կողմը պարտավո-
րություն է ստանձնում, որը չի հանգեցնում մյուս կողի մոտ ակտիվի 
ձևավորման, ապա նման գործարքը չի կարգավորվում սույն ստանդար-
տի գործունեության ոլորտում: 

Ինչպես վերը նշվեց, սույն ստանդարտը հասույթի ճանաչման չա-
փանիշները դիտարկում է միայն այնպիսի բաղկացուցիչների նկատ-
մամբ, որոնք հնարավոր է դիտարկել այլ բաղկացուցիչներից անկախ և 
ինքնուրույն: Բաղկացուցիչը համարվում է անկախ, եթե միաժամանակ 
առկա են հետևյալ երկու պայմանները [2, 27-րդ հոդված]. 

- կազմակերպության ստանձնած պարտականությունը հաճախոր-
դի մոտ հանգեցնում է օգուտների աճի, 

- տվյալ բաղկացուցիչով նախատեսված պարտավորությունը, ելնե-
լով գործարքի էությունից, հնարավոր է տարանջատել մյուս բաղկացու-
ցիչներով նախատեսված պարտականություններից: 

Բաղկացուցիչները հնարավոր է տարանջատել միմյանցից, եթե 
դրանց հիման վրա մատակարարվող ապրանքները, մատուցվող ծառա-
յությունները կամ կատարվող աշխատանքները 

 իրենցից կիսաֆաբրիկատ չեն ներկայացնում գնորդի համար, այ-
սինքն` ոչ թե ներառվում են այլ արտադրանքի արտադրության գործըն-
թացում, այլ հանդիսանում են վերջնական սպառման առարկա, 

                                            
11 Սակայն, հարկ է նշել, որ ՀՀՄՍ 18-ի հավելվածում ընդգրկված հասույթի 

բաշխման սեղմ օրինակը ընձեռում է հասույթի մանիպուլացիայի լայն հնարավո-
րություններ: 
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 ուղղված չեն նույն պայմանագրով նախատեսված այլ ապրանքնե-
րի, ծառայությունների կամ աշխատանքների ձևափոխմանը,  

 էապես կախված չեն այլ բաղկացուցիչներով մատակարարվող 
ապրանքներից, մատուցվող ծառայություններից կամ կատարվող աշխա-
տանքներից: 

Ինքնուրույնության մասին կարող է խոսել նաև այն, որ այդ բաղկա-
ցուցիչներով նախատեսված պարտավորությունները նման պայմանագ-
րի առանձին մասեր են ներկայացնում: 

Եթե պայմանագրի բաղկացուցիչը չի համապատասխանում ինքնու-
րույնության չափանիշներին, ապա այն դիտարկվում է այլ բաղկացուցիչ-
ների հետ: Նման խմբավորումը սույն ստանդարտի նպատակներով կա-
տարվում է այնքան ժամանակ, մինչև խմբավորված բաղկացուցիչները 
բավարարեն վերոնշյալ պահանջներին: Ուստի հնարավոր է, որ բաղկա-
ցուցիչների անբավարար ինքնուրույնության պատճառով ստանդարտը 
կիրառվի գործարքի նկատմամբ որպես մեկ ամբողջություն: 

 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Ֆինանսական հաշվետվության միջազգային ստանդարտ 15-ի 
ներմուծում (Introduction), ՄՀՍԽ, 28.05.2014: 

2. Ֆինանսական հաշվետվության միջազգային ստանդարտ 15 
«Հաճախորդների հետ կնքված գործարքներից հասույթ», ՄՀՍԽ, 
28.05.2014: 
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САТЕНИК МЕЛКОНЯН 
ТОБИАС ХАГЕМАНН 

Аспиранты кафедры налоговго учета и 
аудита Европейского Университета Виадрина 

во Франкфурте-на-Одере в Германии 
 
 

 
„СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА ПО ВЫРУЧКЕ В СВЕТЕ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО (IFRS) 15“  

 
28 мая 2014 года совет по МСФО и по ССФУ опубликовали 

долгожданный МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с поку-
пателями», который вступает в силу в отношении годовых отчетных 
периодов, начинающихся после 31 декабря 2016-ого года. Цель дан-
ной публикации - с помощью критического анализа представленных 
нововведений и основных особенностей нового стандарта выяснить в 
какой степени обеим советам удалось улучшить вопросы по 
бухгалтерскому учету признания выручки и исправить недостатки и 
различия старых стандартов. Для достижения поставленной цели 
акцент ставится на сравнительном анализе между старыми стандар-
тами, их приложениями а также прочими материалами по признанию 
выручки и МСФО (IFRS) 15. В связи с этим в начале публикации 
авторами характеризуется новый стандарт и представляется его 
структура. После этого следует качественный анализ внесенных 
изменений. В данной статьи нами предоставляются концептуальные 
изменения и первые два шага новой модели учёта выручки согласно 
МСФО 15. Во второй части представляются остальные три шага 
модели и выполняется критический анализ. В заключении авторы 
представляют основные выводы, полученные в ходе данной 
публикации. 

Ключевые слова: МСФО (IFRS) 15, признание выручки, много-
компонентные соглашения, концепция перехода контроля, концепция 
рисков и выгод. 
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“RECENT DEVELOPMENTS OF REVENUE RECOGNITION 

 IN LIGHT OF THE IFRS 15”  
 

On 28th Mai 2014 the IASB and FASB issued long-awaited IFRS 15 
„Revenue from Contracts with Customers“ which is effective for accounting 
periods beginning after 31th December 2016. The purpose of the paper is to 
find out whether or not the two standard setting boards achieved their goal 
of improving revenue recognition mechanisms by fixing inconsistencies and 
shortcomings of existing standards. For this reason we carry out a critical 
and comparative analysis of existing guidance on the one hand and IFRS 
15 on the other hand. We therefore first introduce the structure and 
characteristics of the new standard. That followed we proceed with a 
qualitative analysis of changes introduced. In the current paper we focus on 
the conceptual changes and on the first two steps of the testing scheme of 
IFRS 15. In the second paper we continue with the testing scheme and 
perform our critical analysis. Finally, we conclude with a summary. 

Keywords: IFRS 15, Revenue Recognition, Multiple-Element 
Arrangements, Change-of-Control-Approach, Risks-and-Rewards-Approach. 
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ԱՐԹՈՒՐ ԾՊՆԵՑՅԱՆ 

ՀՀ ԿԱ միջուկային անվտանգության կարգավորման 
պետական կոմիտեի աշխատակազմի ներքին աուդիտի 

բաժնի պետ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀՈՂԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Հեղինակը գտնում է, որ գյուղատնտեսության առանձնահատ-
կություններով պայմանավորված՝ առանձնակի կարևորվում է գյու-
ղատնտեսական հողատեսքերի օգտագործման վիճակն ու դրա բա-
րելավման հնարավորությունների բացահայտումը, որի ուղղությամբ 
առանձնակի կարևորովում է պետական կառավարման արդյունա-
վետ լծակների կիրառումը: Վերլուծվել է հանրապետությունում վա-
րելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակը, վերջինիս 
փոփոխության միտումները: Տրվել են գյուղատնտեսական հողերի 
չօգտագործման պատճառները: Կատարված ուսումնասիրություն-
ներից ելնելով` առաջարկվել է գյուղատնտեսական հողերի նպա-
տակային օգտագործման մակարդակի բարձրացմանն ուղղված 
պետական կառավարման ուղղություններ: 

Հիմնաբառեր. հողային պաշարներ, գյուղատնտեսական հո-
ղատեսքերի օգտագործում, պետական կառավարման լծակներ, հո-
ղային հաշվեկշիռ, գյուղատնտեսական հողերի կառուցվածք, գյու-
ղատնտեսական հողատեսքերի արդյունավետ օգտագործում, կա-
ռավարման հիմնական գործիքներ, պետական բյուջե, վարկերի 
մատչելիություն, նպատակային լրահատկացում (սուբսիդավորում), 
պետական աջակցության ծրագրեր: 

 
Ագրարային ոլորտի առջև ծառացած խնդիրներից է ներուժի արդյու-

նավետ օգտագործումը, և վերաբերում է հողային պաշարներին: Գյու-
ղատնտեսության առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ առանձ-
նակի կարևորվում է գյուղատնտեսական հողատեսքերի օգտագործման 
վիճակն ու դրա բարելավման հնարավորությունների բացահայտումը: 
Վերջինիս ուղղությամբ առանձնակի կարևորվում է պետական կառա-
վարման արդյունավետ լծակների կիրառումը: 

Ըստ ՀՀ 2013 թվականի հողային հաշվեկշռի` գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերը կազմել են 2051.0 հազ. հա, այդ թվում` վարելա-
հողերը 448.2 հազ. հա: [1] Հողային հաշվեկշռի տվյալների համաձայն` 
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հանրապետության հողային ֆոնդի գերակշիռ մասը` 69.0 %-ը, կազմում 
են գյուղատնտեսական նշանակության հողերը, հետևաբար վերջիննե-
րիս արդյունավետ օգտագործումը հանդիսանում է կարևորագույն հիմ-
նախնդիր ոչ միայն գյուղատնտեսության, այլև ընդհանուր վերցրած հան-
րապետության տնտեսության համար: 

Հանրապետության գյուղատնտեսական հողերի կառուցվածքում ա-
ռավել գերակշիռ մաս են կազմում բնական կերահանդակները` 57.4 %, 
այնուհետև՝ վարելահողերը` 21.9 %:  

Գյուղատնտեսական հողատեսքերի արդյունավետ օգտագործման 
առումով առանձնակի կարևորվում է վարելահողերի արդյունավետ օգ-
տագործումը: Վարելահողերի օգտագործման վիճակը բնորոշող կարևո-
րագույն ցուցանիշներից է վարելահողերի նպատակային օգտագործման 
մակարդակը, որի վերջին տարիները բնորոշող տվյալները ներկայաց-
վում են Աղյուսակում 1-ում: 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ վարելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակի 

փոփոխությունը 2008-2013 թթ. [1], [2, էջ 33], [3, էջ 7] 
 

 Տարեթվեր 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Վարելահողերի տա-
րածքն ըստ հողային 
հաշվեկշռի, հազ.հա 

452.1 449.4 448.5 449.4 448.4 448.2 

Ընդամենը ցանքա-
տարածություններ, 
հազ.հա 

304.5 300.0 283.6 286.7 304.2 318.1 

Ոչ նպատակային օգ-
տագործվող վարելա-
հողեր, հազ.հա 

147.6 149.4 164.9 162.7 144.2 130.0 

Վարելահողերի 
նպատակային 
օգտագործման 
մակարդակ, % 

67.3 66.8 63.2 63.8 67.8 71.0 

 
Ներկայացված տվյալները փաստում են, որ դիտարկվող ժամանա-

կահատվածի 2008-2010թթ. գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցան-
քատարածություններն ունեցել են նվազման միտում: Ներկայացված ժա-
մանակահատվածում նպատակային չօգտագործվող վարելահողերի տա-
րածքը տատանվել է 130.1-167.6 հազ. հեկտարի սահմաններում: Սկսած 
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2011 թվականից` նկատելի է գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ցան-
քատարածությունների ավելացման դրական երևույթ, որի արդյունքում 
վարելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակը, 2013թ. 
տվյալներով, կազմել է 71.0 %, 2010թ. 63.2 %-ի դիմաց: Նշված դրական 
տեղաշարժի հետ մեկտեղ վարելահողերի նպատակային օգտագործման 
խնդիրն առկա է, փաստորեն, ոչ նպատակային օգտագործվող վարելա-
հողերի տարածքները դեռևս մեծ ծավալներ են կազմում` 2013թ. տվյալ-
ներով այն կազմել է շուրջ 130 հազ. հա: 

Վարելահողերի նպատակային չօգտագործման մակարդակը, ըստ 
տնօրինվող հողատարածքի չափերի, որոշակիորեն տարբերվում է: Ըստ 
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության տվյալների` 10 և ավելի հեկ-
տար հողատարածք ունեն 368 տնտեսավարող, ընդամենը` 15886.8 հեկ-
տար հողատարածք, որից տարբեր պատճառներով չի օգտագործվում 
4575.6 հեկտարը կամ 28.8 %-ը, 25 և ավելի հեկտար հողատարածք 
ունեն 142 տնտեսավարող, ընդամենը 12944.3 հեկտար հողատարածք, 
որից տարբեր պատճառներով չի օգտագործվում 4041.1 հեկտարը կամ 
31.2 %-ը: Հայաստանի Հանրապետությունում 448.2 հազ. հա վարելահո-
ղերի և 33.0 հազար հեկտար (առանց տնամերձի) բազմամյա տնկարկ-
ների մեջ 10 և ավելի հա հողատարածք ունեցող տնտեսավարողները 
տնօրինում են 15886.8 հեկտար, որը կազմում է վարելահողերի և բազ-
մամյա տնկարկների 3.3 %-ը, նշված տարածքից օգտագործվող 11311.2 
հեկտարը կազմում է ընդամենը վարելահողերի և բազմամյա տնկարկնե-
րի 2.35 %-ը, իսկ չօգտագործվող 4575.6 հեկտարը կազմում է 0,95 %-ը: 
25 և ավելի հեկտար հողատարածք ունեցող տնտեսավարողների կողմից 
տնօրինվող 12944.3 հեկտարը կազմում է ընդամենը վարելահողերի և 
բազմամյա տնկարկների 2.69 %-ը, օգտագործվող 8903.2 հեկտարը 
կազմում է 1.85 %, իսկ չօգտագործվող 4041.1 հեկտարը` 0.84 %-ը: 

Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ 
հողերի չմշակման պատճառները բազմազան են, որոնցից հիմնական-
ներն են. 

- ցածր եկամտաբերություն, 
- շրջանառու միջոցների անբավարարություն, 
- գյուղատնտեսական տեխնիկայի օգտագործման անմատչելիություն, 
- ոռոգման ջրի անհասանելիություն կամ անբավարար մատակա-

րարում, 
- հողի բերրիության ցածր մակարդակ, 
- որակյալ սերմի ու տնկանյութի անմատչելիություն, 
- պարարտանյութի բարձր գին, 
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- Հայաստանից հողօգտագործողի` սեփականատիրոջ բացակա-
յություն: 

Հանրապետության մարզերի առանձնահատկություններով պայմա-
նավորված` պատճառների տեսակարար կշիռները տարբեր են: 

Հողերի չմշակման պատճառների շարքում առավել մեծ տեսակա-
րար կշիռ ունի ցածր եկամտաբերությունը: Ցածր եկամուտներ ստանա-
լու արդյունքում` հողօգտագործողը հաջորդ տարի զրկվում է բավարար 
շրջանառու միջոցներից, որոնք անհրաժեշտ են վերարտադրություն 
կազմակերպելու համար: Հնարավորություն չի ունենում ձեռք բերել անհ-
րաժեշտ քանակությամբ պարարտանյութեր, որակյալ սերմեր, տնկան-
յութեր և թունաքիմիկատներ, վարձակալել գյուղատնտեսական տեխնի-
կա, որի արդյունքում նվազում է հողի բերրիությունը և մշակաբույսերի 
բերքատվությունը, որն էլ իր հերթին հողօգտագործողի եկամուտների 
կրճատման պատճառ է դառնում: Տվյալ դեպքում հողօգտագործողներն 
ընտրում են հետևյալ տարբերակները. 

- մշակվում է հողատարածքի միայն այն մասը, որի համար բավա-
րարում են ստացված եկամուտները, 

- հողատարածքը չի մշակվում ամբողջությամբ, եթե եկամուտ չի 
ստացվել, 

- հողատարածքը նպատակային չի օգտագործվում (օրինակ` կա-
րող է օգտագործվել որպես խոտհարք կամ արոտ), 

- պարբերաբար բավարար եկամուտներ չստանալու դեպքում հող-
օգտագործողը հեռանում է Հայաստանի Հանրապետությունից` այլ աշ-
խատանք կատարելու միջոցով ընտանիքի կարիքները հոգալու համար: 

Այսպիսով, հողերի չմշակման հիմնական պատճառը հողօգտագոր-
ծողի ստացած ցածր եկամուտներն են, իսկ մի շարք այլ պատճառներ` 
շրջանառու միջոցների սղությունը, գյուղատնտեսական տեխնիկայի, 
պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների, որակյալ սերմի ու տնկանյութի 
անմատչելիությունը և այլն, հանդիսանում են ցածր եկամուտների ստաց-
ման հետևանք: 

Հողօգտագործողի եկամուտների բարձրացման ուղիներից է հողի 
բերրիության և մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացումը: Այն կա-
րող է իրականացվել հողի լիարժեք պարարտացման, ոռոգման, ցան-
քաշրջանառության ու վնասատուների դեմ պայքարի արդյունավետ մի-
ջոցների կիրառման, որակյալ սերմերի և տնկանյութի օգտագործման, 
բնական աղետների` հեղեղների, կարկտահարության, հողերի աղակալ-
ման և այլնի դեմ պայքարի միջոցառումների իրականացման միջոցով: 
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Գյուղատնտեսական հողերի նպատակային օգտագործման մակար-
դակի բարձրացումը պահանջում է այդ բնագվառին ուղղված պետական 
կառավարման գործընթացի իրականացում: 

Գյուղատնտեսության ընդհանուր առանձնահատկություններով և 
հանրապետության գյուղատնտեսության պայմաններով և ոլորտի առջև 
ծառացած բազմաթիվ խնդիրների առկայությամբ պայմանավորված` 
գյուղատնտեսության կառավարումը բավականին բարդ գործընթաց է:  

Ներկայումս գյուղատնտեսության կառավարման հիմնական գոր-
ծիքները (լծակները) են` գյուղատնտեսության ոլորտում գործող իրավա-
օրենսդրական դաշտը, ՀՀ պետական բյուջեի և ՀՀ կառավարության 
պահուստային ֆոնդի հաշվին, միջազգային կազմակերպությունների մի-
ջոցներով, տարածքային կառավարման մարմինների և տեղական ինք-
նակառավարման մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերը, գյու-
ղացիական տնտեսությունների և առևտրային կազմակերպությունների 
ղեկավարների կողմից կառավարումը: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ գյուղատնտեսության 
ոլորտում ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին իրականացվող ծրագրերի բա-
րելավումը, դրանց նպատակայնության մակարդակի բարձրացումը, 
շրջանակի ընդլայնումը հանդիսանում է գյուղատնտեսության կառավար-
ման արդյունավետության բարձրացման հնարավորություններից մեկը: 

Կատարված ուսումնասիրություններից ելնելով` գյուղատնտեսական 
հողերի նպատակային օգտագործման մակարդակի բարձրացմանն ուղղ-
ված պետական կառավարման կարևոր ուղղություններից կարելի է 
առանձնացնել հետևյալները. 

 Վարկերի մատչելիության մակարդակի բարձրացումը, մասնավո-
րապես վարկերի տոկոսադրույքների լրահատկացման (սուբսիդավոր-
ման) պետական ծրագրերի շարունակումը, այդ ծրագրի շրջանակներում 
տրամադրվող վարկավորման առավելագույն գումարի ավելացումը և 
վարկավորման ժամկետի երկարաձգումը, չմշակվող հողերը շրջանա-
ռության մեջ դնելու համար նպատակային վարկերի տրամադրումը:  

 Կարևոր է համարվում գյուղատնտեսության համար առավել ան-
բարենպաստ գոտիներում հողի մշակության համար նպատակային լրա-
հատկացման ծրագրերի իրականացումը և դրանց կիրառման կառուցա-
կարգերի կատարելագործումը: Նշվածը կարող է նպաստել հացահատի-
կային, կերային մշակաբույսերի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի մշակութ-
յան տարածքների ավելացմանը և արդյունքում` վարելահողերից հատույ-
ցի ավելացմանը: 
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 Վարելահողերի նպատակային օգտագործման մակարդակի բար-
ձրացման համար կարևոր է համարվում առաջնային սերմնաբուծության 
զարգացման ուղղությամբ պետական ծրագրերի իրականացումը: Վարե-
լահողերի օգտագործման առումով առանձնակի կարևորվում է հացահա-
տիկային և կերային մշակաբույսերի սերմնաբուծության համակարգի 
զարգացումը, որի արդյունքում հնարավոր կլինի մատչելի կառուցակար-
գերով բարձր վերարտադրության սերմերը գյուղատնտեսությունում 
տնտեսավարողներին մատակարարումը: 

 Հողային պաշարների նպատակային օգտագործման առումով 
կարևորվում է պետական աջակցությամբ ծրագրերի իրականացման ար-
տադրատեխնիկական սպասարկումների վիճակի բարելավումը, այս ուղ-
ղությամբ լիզինգային ծրագրերի իրականացումը, տեխնիկա արտադրող 
արտասահմանյան խոշոր ընկերությունների կողմից տրամադրվող ապ-
րանքային վարկերի միջոցով տեխնիկայի մատակարարումը: 

 Կարևոր է համարվում գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվող 
հիմնական պաշարների (հանքային տարբեր պարարտանյութեր, դիզելա-
յին վառելանյութի) մատչելի գներով մատակարարման պետական ծրագ-
րերի շարունակումը և դրանց ծավալների ու տեսականու ընդլայնումը: 

 Կարևորվում են բուսաբուծական մթերքների իրացման խնդրի լու-
ծումանն ուղղված պետական ծրագրերը: Մասնավորապես այս ուղղութ-
յամբ անհրաժեշտ է համարվում գյուղատնտեսական մթերքների մեծա-
ծախ շուկաների համակարգի աստիճանական ձևավորումը: 

 Գյուղատնտեսական հողատեսքերի արդյունավետ օգտագործման 
ուղղությամբ կարևորվում է գյուղատնտեսական հողատեսքերի հատկա-
նիշների պահպանումը: Այստեղ միջոցառումները պետք է ուղղվեն գյու-
ղատնտեսական մշակաբույսերի մշակության ագրոտեխնիկական պա-
հանջների կատարմանը և ցանքաշրջանառության կիրառմանը, որտեղ 
իր դերը պետք է ունենա պետական խորհրդատվական համակարգի 
բարելավումը:  

 Հողային պաշարների նպատակային օգտագործման մակարդա-
կի բարձրացման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել մասնատ-
ված հողակտորների համատեղ օգտագործման և խոշորացման, հողերի 
միավորման պետական ծրագրեր:  

 Գյուղատնտեսական հողերի նպատակային օգտագործման առու-
մով հրատապ է դարձել գյուղատնտեսության ոլորտում ապահովագրա-
կան համակարգի ներդրման համար նախադրյալների ստեղծումը և հա-
մակարգի ներդրումը:  
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 Կարևոր է համարվում բնական անցանկալի երևույթների դեմ 
ներգործող ենթակառուցվածքների գործունեությունը, դրանց ընդ-
գրկման դաշտի ընդլայնումը և արդյունավետության բարձրացումը: Հա-
մակարգի ներդրման սկզբնական փուլում անհրաժեշտ է համարվում պե-
տության միջամտությունը: 

 Հողային պաշարների նպատակային օգտագործման մակարդակի 
բարձրացմանը կնպաստի գյուղատնտեսությունում ռիսկերի մեղմմանն 
ուղղված այլ պետական ծրագրերի իրականացումը, մասնավորապես, 
բույսերի առավել վտանգավոր ու կարանտին հիվանդությունների դեմ 
պայքարը, հողերի մելիորատիվ վիճակի պահպանումը և հակահեղեղային 
միջոցառումները, ագրոքիմիական հետազոտությունների ու դրանց արդ-
յունքների կիրառման արդյունավետության բարձրացումը և այլն: 
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ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ЦЕЛЕВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ РА 

 
В статье рассматривается, что исходя из особенностей сельского 

хозяйства, особо важное значение придается состоянию исполь-
зования сельскохозяйственных земельных угодий и выявлению 
возможностей его улучшения, в направлении которого особое вни-
мание уделяется эффективному применению рычагов государствен-
ного управления. Проанализирован уровень целевого использования 
пашни и предпосылки его изменения. Представлены причины неис-
пользования сельскохозяйственных земель. Исходя из результатов 
проведенных исследований предложены направления государст-
венного управления, нацеленные на повышение уровня целевого 
использования сельскохозяйственных земель. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, использование сельско-
хозяйственных земельных угодий, рычаги государственного управле-
ния, земельный баланс, структура сельскохозяйственных земель, эффек-
тивное использование сельскохозяйственных земель, основные инстру-
менты управления, государственный бюджет, доступность кредитов, 
целевое субсидирование, программы государственной поддержки. 
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MANAGEMENT ISSUES OF THE PURPOSEFUL USE OF 
AGRICULTURAL LANDS OF RA  

  
The author is particularly attaching importance to the situation of the 

use of the agricultuaral land types and the revelation of the improvement 
opportunity of it due to the distinctive features of agriculture. In line with it 
enforcement of purposeful levers of state management is particularly 
appreciated. The level of purposeful use of agricultural lands of the 
Republic and the trends of change has been studied. The Causes of non-
uses of agricultural lands has been given. State Management directions to 
increase the level of purposeful use of agricultural lands has been 
suggested. 

Keywords: Land Resourses, Use of Agricultuaral Land Types, State 
Management Levers, Land Balance, Agricultural Land Structure, 
Purposeful Use of Agricultural Lands, Management Basic Instruments, 
State Budget, Credit Accessibility, Purposeful Subsidary, State Support 
Programs. 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 6 /2014  
 

  

98 

 

ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ  
ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Հոդվածում վերլուծվել է ՀՀ ընդերքօգտագործման դերն ողջ 
տնտեսության կառուցվածքում և ազդեցությունը շրջակա միջավայ-
րի վրա, ոլորտի հարկման համակարգն ու դրանում առկա թերութ-
յունները: Քննարկվել են նաև արդյունաբերական թափոնների առ-
կա վիճակը և իրավական կարգավորման խնդիրները, բարձրացվել 
են ռացիոնալ ընդերքօգտագործման որոշ հիմնահարցեր և առանձ-
նացվել արդյունավետության բարձրացման, մասնավորապես, հան-
քավայրի արդյունավետ շահագործման նախապայմանները:  

Հիմնաբառեր. ընդերքօգտագործում, հանքագործական արդյու-
նաբերություն, թափոն, պոչամբար, արդյունավետ շահագործում:  

  
Ցանկացած տնտեսական զարգացման հիմքում ընկած է տնտեսա-

կան աճի 3 գործոն՝ արտադրության միջոցներ, աշխատանքային և բնա-
կան պաշարներ: Վերջին ժամանակներս բնապահպանական գործոնն 
ավելի ու ավելի է սահմանափակում տնտեսական զարգացումը: Կարելի 
է նշել, որ ժամանակակից բնապահպանական խնդիրները որոշ չափով 
առաջացել են տնտեսագիտական մտքի հետ մնալու պատճառով: Ո՛չ 
տնտեսագիտության դասականները, ո՛չ հաջորդող տնտեսագիտական 
դպրոցներն ու գիտնականները որևէ նշանակություն չեն տվել տնտեսա-
կան զարգացման մեջ բնապահպանական սահմանափակումներին: Եվ 
միայն XX դարի 70-ական թվականներին բնապահպանական խնդիրնե-
րի սրացման հետևանքով տնտեսագիտական մտքի առջև խնդիր դրվեց 
վերաիմաստավորել առաջացած միտումները և մշակել զարգացման ար-
մատապես նոր հայեցակարգեր [1, ст. 276]: 

Մի կողմից ավելանում է արտանետումների ծավալը, մյուս կողմից` 
նվազում բնության ինքնամաքրման կարողությունը: Բնակչության թվա-
քանակին և բարեկեցության աճին զուգընթաց` զարգանում է արդյունա-
բերությունը` իր հետ բերելով թափոնների և թունավոր արտանետումնե-
րի ավելացում: Սակայն բնությունն ի վիճակի է ինքնամաքրման գործըն-
թացում «մշակել» այդ թափոնների միայն մի մասը: Բացի այդ, բնության 
ինքնամաքրման գործընթացի նվազման պատճառ է դառնում նաև մար-
դու գործունեությունը. հատվում են անտառները, աղտոտվում ջրավա-
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զանները, բացասական առումով փոփոխության են ենթարկվում հողի 
կազմությունը և օդային ավազանը, որոնց արդյունքում տեղի է ունենում 
բնապահպանական համակարգի ճգնաժամ [2, էջ 14]:  

Տնտեսագիտության, և ընդհանրապես մարդկության, բնապահպա-
նական կարճատեսության խնդիրը հետաքրքիր ձևակերպվել է Ֆ. Էնգել-
սի կողմից. «Այնուամենայնիվ, չխաբվենք բնության նկատմամբ տարած 
մեր հաղթանակներով: Ճիշտ է, այդ հաղթանակներից յուրաքանչյուրն 
առաջին հերթին ունի այն հետևանքները, որոնք մենք ակնկալում էինք, 
բայց նաև բոլորովին այլ, չնախատեսված հետևանքներ, որոնք հաճախ 
ոչնչացնում են առաջինների նշանակությունը» [1, ст. 201]:  

Վերջին տարիներին առաջացել են նաև ծայրահեղական տնտե-
սաբնապահպանական հայեցակարգեր, որի օրինակ է «էկոտոպիայի» 
հայեցակարգը: Դա տնտեսական զարգացման խստիվ սահմանափա-
կումն է, որի հիմնական ուղղություններն են՝ վերադարձ դեպի բնություն, 
պարզ տեխնոլոգիաներ, հրաժարում գիտատեխնիկական առաջընթա-
ցից և այլն:  

Եվ ահա միջազգային իրավական փորձի ներքո, երբ ընդերքօգտա-
գործման կարգավորման մեջ բնապահպանական բաղադրիչը դառնում 
է գերակա (որը հիմնավորված է նախևառաջ այն հանգամանքով, որ ըն-
դերքը և՛ տնտեսական գործունեության օբյեկտ է, և՛ էկոհամակարգի 
մաս), երբ փորձ է արվում համադրել պետական կարգավորումն ու շու-
կայական ինքնակարգավորումը, երբ տնտեսական զարգացումը շարու-
նակվում է ուղեկցվել բնական պաշարների սպառմամբ, շրջակա միջա-
վայրի աղտոտմամբ և քայքայմամբ, բնակչության հիվանդության և մա-
հացության ընդհանուր մակարդակի աճով, Հայաստանի Հանրապե-
տությունում հանքարդյունաբերությունը շարունակում է մնալ տնտեսութ-
յուն գերակա ճյուղ, օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատա-
կով տրվում են նոր լիցենզիաներ, իսկ ոլորտի կարգավորումն ու վե-
րահսկությունը չի խստացվում: Քննարկենք ընդերքօգտագործման ոլոր-
տի ազդեցությունը երկրի տնտեսության և, ընդհանուր առմամբ, սո-
ցիալ-տնտեսական վիճակի վրա:  

ՀՀ-ում առկա է 581 հանքավայր, որոնցից շահագործվում են 445-ը, 
այդ թվում՝ մետաղական 26, ոչ մետաղական 419, ուսումնասիրվում՝ 110 
հանքավայր (մետաղական` 65, ոչ մետաղական` 45), ինչպես նաև կան 
20 դադարեցված և 6 չհատկացված հանքավայրեր: 2012 թ. դրությամբ 
ՀՀ արտահանման 67%-ն ապահովում են հանքահումքային արտադ-
րանքը, թանկարժեք, կիսաթանկարժեք քարերը, թանկարժեք մետաղ-
ները և ոչ թանկարժեք մետաղները: Հանքագործական արդյունաբե-
րությունը և բացահանքերի շահագործումն ամբողջ արդյունաբերական 
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արտադրանքում կազմում է 17.2%, իսկ ՀՆԱ-ի մեջ՝ 5%: Բնական պա-
շարների օգտագործման և շրջակա միջավայրի պահպանման համար 
վճարները կազմում են պետական բյուջեի եկամուտների ընդամենը 
2.8%-ը, ՀՆԱ-ի 0.7%-ը:  

Չնայած ընդերքօգտագործման ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենսդ-
րության հիմնադրույթներից է ընդերքի ողջամիտ և համալիր օգտա-
գործման ապահովումը, որն ենթադրում է ընդերքօգտագործման ըն-
թացքում այնպիսի տեխնոլոգիաների կիրառում, որի դեպքում հնարա-
վորինս կնվազեն օգտակար հանածոյի կորուստները, և կստացվի 
տնտեսական առավելագույն շահույթ, սակայն գործող հարկման համա-
կարգը տնտեսապես չի խթանում ընդերքօգտագործողին բնական պա-
շարը ռացիոնալ օգտագործել: Այսպես, համաձայն «Բնապահպանական 
և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի, ռոյալթիի հաշվարկ-
ման բազա է համարվում հաշվետու ժամանակաշրջանում մատակարար-
ված հանքարդյունաբերության արտադրանքի իրացումից հասույթը  
[4, հոդված 13.3, կետ 1], այսինքն՝ մետաղի խտանյութի վաճառքից հա-
սույթը, իսկ դրույքաչափը՝ 4 %` գումարած շահութաբերության չափաքա-
նակի հետ կապված որոշակի տոկոս: Համեմատության համար նշենք, որ 
երկրների մեծ մասում այն կազմում է 12.5-20 % (Կանադայում՝ 25 %): 

Վճարովի ընդերքօգտագործումը բնական պաշարների սեփականա-
տիրոջ և օգտագործողի միջև տնտեսական հարաբերությունների իրաց-
ման ձև է: Միջազգային պրակտիկայում ոլորտում կիրառվում են եկամ-
տահարկ, բնօգտագործման վճարներ և ռոյալթիներ: Օրինակ՝ Ֆրան-
սիայում, որը համարվում է ոլորտում ամենաարդյունավետներից մեկը, 
հետախուզական և արդյունահանող գործունեության հարկման համա-
կարգը ներառում է 3 հարկատեսակ՝ շահութահարկ, հանքային պաշար-
ների հարկ (պրոգրեսիվ հարկատեսակ է կազմակերպության տարեկան 
շրջանառության նկատմամբ, գանձվում է կենտրոնական իշխանություն-
ների կողմից) և արդյունահանող գործունեության հարկ՝ գանձվող տե-
ղական իշխանությունների կողմից: Հարկման բազան և դրույքաչափերը, 
այդ թվում նաև՝ տեղական, յուրաքանչյուր տարի հաստատվում են 
խորհրդարանի կողմից [5]:  

Ընդերքօգտագործման, մասնավորապես հանքարդյունաբերության 
ոլորտում անխուսափելի է արդյունաբերական թափոնների առաջացումը: 
«Ընդերքի մասին» ՀՀ նոր օրենսգրքում դրանք անվանվում են արտադ-
րական լցակույտեր և տեխնածին հանքավայրեր, իսկ լեռնաարդյունա-
հանման ոչ վտանգավոր թափոնների համար բնապահպանական վճար 
նախատեսված չէ: ՀՀ-ում կա 20 պոչամբար մոտ 216 մլն խմ պոչանքով, 
5 քկմ ընդհանուր մակերեսով, 291 մլն խմ ծավալով: Եվս մեկի՝ Թեղուտի 
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պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրի պոչամբարի մակերեսը կկազմի 2.14 
քկմ, ծավալը՝ 174 մլն խմ: Պոչամբարների մեծ մասում կատարված չէ 
համապատասխան հողածածկում, և թափոններն ու լցակույտերը հան-
գեցնում են շրջակա կենսաբազմազանության ոչնչացմանը, հողածած-
կույթի, ստորգետնյա ջրերի բաղադրության փոփոխությանը, ի վերջո՝ 
ամբողջ էկոհամակարգի խաթարմանը: 

Շատ հաճախ ՀՀ-ում ընդերքօգտագործման դրական ազդեցություն-
ներից վկայակոչվում է համապատասխան մարզում կամ համայնքում 
աշխատատեղերի ստեղծման և զբաղվածության ապահովման փաստը: 
Նշենք, որ ոլորտում զբաղվածների թիվը 10 հզ մարդ է, որը կազմում է 
զբաղվածների ընդամենը 0.8 %-ը, իսկ ամսական միջին անվանական 
աշխատավարձը՝ 258 127 դր., որը, ճիշտ է, 2.3 անգամ բարձր է հանրա-
պետության միջին ցուցանիշից, սակայն եթե հաշվի առնենք, որ միջին 
ցուցանիշի մեջ հաշվարկված են նաև վարչական ապարատի շատ 
բարձր աշխատավարձերը, տվյալ ցուցանիշը դադարում է հիմք լինել եզ-
րակացություններ անելու համար: 

Հանքարդյունաբերության ոլորտի խնդիրներից է նաև այն, որ հան-
քաքարում հիմնական մետաղներից բացի առկա են լինում նաև բազմա-
թիվ ուղեկցող տարրեր, որոնք հանքահարստացման գործընթացներում 
անցնում են խտանյութերի մեջ և վաճառքի ժամանակ չեն գնահատվում 
ու փոխհատուցվում:  

Հանքահումքային պաշարների արդյունավետ օգտագործումը ներա-
ռում է դրա համալիր, ամբողջական և նպատակային օգտագործումը: 
Ցանկացած մետաղական օգտակար հանածոների հանքավայրի երկրա-
բանատնտեսական գնահատման գործում կան մի շարք, միմյանց հետ 
կապված կարևորագույն պայմաններ` «օղակներ», որոնցից թեկուզև մե-
կի անտեսումը բացասաբար կարող է անդրադառնալ այդ գնահատման, 
իսկ հետագայում նաև հանքավայրի արդյունավետ շահագործման վրա: 
Այդ պահանջները հետևյալներն են [5, էջ 37-38]՝ 

 հանքավայրերի որոնողագնահատողական ու հետախուզական 
աշխատանքների բոլոր փուլերում հանքավայրերի համալիր և ճշտութ-
յան բարձր աստիճան ունեցող հետազոտությունները, երկրաբանահան-
քաբանական, այդ թվում նաև կառուցվածքային առանձնահատկություն-
ների, լեռնատեխնիկական պայմանների բացահայտումը, որոնց հիման 
վրա էլ կատարվելու է հանքավայրերի շահագործման, հանքաքարերի 
արդյունահանման եղանակների ճիշտ ընտրությունը, 

 հանքավայրերի հանքանյութային կազմի ու կառուցվածքի առանձ-
նահատկությունների, օգտակար տարրերի տեղաբաշխման օրինաչա-
փությունների, ձևերի, չափերի և այլ առանձնահատկությունների լիար-
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ժեք բացահայտումը, որոնց վրա էլ հիմնվելու է հանքաքարերի «անկո-
րուստ» հարստացման եղանակների ճիշտ ընտրությունը, 

 հանքավայրի շահագործման` հանքաքարերի արդյունահանման 
եղանակների ճիշտ ընտրությունը, որը նպաստում է հանքաքարերի, այդ 
թվում նաև բոլոր օգտակար տարրերի անկորուստ կամ գոնե անխուսա-
փելի կորուստներով արդյունահանմանը, 

 հանքաքարերի հարստացման եղանակների, զարգացած առա-
ջավոր երկրների չափանիշների վրա հիմնված տեխնոլոգիաների ու 
տեխնիկայի ճիշտ ընտրությունը, 

 արտադրված խտանյութերի մետալուրգիական վերամշակման 
գործընթացում բոլոր օգտակար տարրերի առավելագույն չափերով` ա-
ռաջավոր երկրների չափանիշների մակարդակով, կորզումն ու օգտա-
հանումը, 

 մետալուրգիական փուլն անցած կորզված տարրերից մի քանիսի 
ամբողջությամբ կամ դրանց որոշակի մասի (ըստ պահանջարկի) մաք-
րումն ու զտումը, այդ թվում` մինչև գերագույն աստիճանի (99.99 %) 
զտումը, որի դեպքում զտված տարրերը միջազգային շուկայում ունենում 
են ամենաբարձր, սովորական տարրերի գները հազարապատիկ գերա-
զանցող գներ: 

Ամփոփելով` նշենք, որ ոլորտի խնդիրներն իսկապես շատ են. պե-
տության բացառիկ սեփականություն համարվող ընդերքի օգտագործ-
ման հարկման համակարգում բացակայում են արդյունավետ օգտա-
գործման տնտեսական խթանները, հարկման դրույքաչափերն ու բնա-
պահպանական վճարներն անհամեմատատ ցածր են միջազգային 
պրակտիկայում կիրառվողներից, չկա թափոնների կառավարման և վե-
րահսկողության կառուցակարգ, բացակայում են վերջիններիս համար 
վճարները, հանքավայրերը շահագործվում են ընտրովի ու ոչ արդյունա-
վետ և այլն:  

Պետությունն առայժմ չունի ռացիոնալ շահագործման համար հաս-
տատված տեխնոլոգիական նախագծման չափաքանակներ, հանքավայ-
րերի շահագործման տեխնիկական կանոններ և չափորոշիչներ: Դրանց 
բացակայությունը գործնականում անհնար է դարձնում տվյալ ոլորտում 
պետությանն ամրագրված խնդիրների իրականացումը, մասնավորա-
պես՝ հանքային հումքի նկատմամբ տնտեսության պահանջների բավա-
րարման նպատակով ընդերքի արդյունավետ, համալիր օգտագործման 
ու պահպանության, ընդերքն օգտագործելիս շրջակա միջավայրը վնա-
սակար ազդեցություններից պաշտպանության, ինչպես նաև աշխա-
տանքների կատարման անվտանգության ապահովումը [6, էջ 402]: 
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Հաշվի առնելով վերոնշյալ հիմնախնդիրները՝ հարց է առաջանում, 
թե որքանով է ողջամիտ մեր երկրի բնական հարստության վատնումը՝ 
գրավիչ պայմաններ ստեղծելով օտարերկրյա ներդրողների համար, ա-
ռանց հաշվի առնելու բացասական հետևանքները, որոնք հիմնականում 
քանակական գնահատման ենթակա չեն, որոնց արդյունքը տեսանելի է 
դառնում երկարաժամկետ հատվածում, որոնք հաճախ անդառնալի են և 
ռազմավարական նշանակություն ունեն պետության համար:  
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В статье проанализирована роль недропользования в структуре 
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ՋՈՒԼԻԵՏՏԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի 

հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի ամբիոնի  
վարիչ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

 ՀԱՇՎԵԿՇՌՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ 

ԱԳՐՈԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Ագրոգործարարության ոլորտը ներկայանում է որպես գյուղա-
տնտեսության, վերամշակման արդյունաբերության, առևտրի և ագ-
րարային ենթակառուցվածքների համակցություն, որտեղ տնտեսա-
կան զարգացումներն ունեն պատճառահետևանքային փոխկա-
պակցություն: Հոդվածում քննարկվում են ագրոգործարարության 
տնտեսավարման տարբեր ոլորտների զարգացման ցուցանիշների 
պատճառահետևանքային փոփոխությունների կառավարչական հաշ-
վառման հնարավորությունները և հաշվեկշռման մոտեցումները: 

Հիմնաբառեր. ագրոգործարարության կայուն զարգացում, ցու-
ցանիշների հաշվեկշռված համակարգ, կառավարչական համա-
կարգված հաշվառում: 

 
Ագրարային ոլորտը միշտ էլ համարվել է տնտեսության զարգացման 

գերակա ճյուղ և ՀՀ կառավարությունը ներկայումս ընտրել է ոլորտի կա-
յուն զարգացման ռազմավարություն, որի իրականացումից ակնկալվում 
են մի շարք հիմնարար արդյունքները: Մասնավորապես, գյուղատնտե-
սության ապրանքայնության մակարդակը 2020 թվականին կհասնի 
մինչև 75 տոկոսի, որը հնարավորություն կտա էականորեն ավելացնել 
գյուղացիական տնտեսությունների դրամական հոսքերը և վերարտադ-
րողական կարողությունները: Խնդիր է դրվում 2020 թվականին ցանքա-
յին տարածքը հասցնելու 421.0 հազ. հա, որը կգերազանցի ներկա մա-
կարդակը շուրջ 39.0 տոկոսով [1]: Նույն ժամանակահատվածում կերա-
յին մշակաբույսերի տարածությունը կհասցվի 155.0 հազ., իսկ բազմամ-
յա տնկարկներինը՝ 86.2 հազ.  

Դրական տեղաշարժեր են նախատեսվում բուսաբուծության և անաս-
նապահության ներճյուղային կառուցվածքում: Բարձր բերքատու սորտերի 
շրջանացման և մշակության տեխնոլոգիաների արդիականացման շնոր-
հիվ կանխատեսվող ժամանակահատվածի վերջում հացահատիկային 
մշակաբույսերի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի բերքատվության թիրախային 
հավելաճը գնահատվել է համապատասխանաբար ՝ 44.6; 34.8 և 34.2 տո-
կոսով, իսկ պտղի և խաղողի բերքատվությունը՝ 36.7 և 12.5 տոկոսով: 
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Բնականաբար, ռազմավարական նման ծրագրեր իրականացնելիս 
զարգացումներ կնակատվեն ագրոգործարարության համակարգում 
ընդգրկված սննդի վերամշակման, ագրարային ենթակառուցվածքային, 
առևտրային, ֆինանսաբանկային գյուղատնտեսական, սարքաշինության 
ոլորտներում և անհրաժեշտություն կզգացվի կառավարչական հաշվառ-
ման միջոցով, արժևորելու ու վերլուծելու դրանցից յուրաքանչյուրում 
ձևավորված տնտեսական աճը: 

Կառավարչական համակարգված հաշվառման կազմակերպման 
արդյունավետությունը պայմանավորված է պատճառահետևանքային կա-
պերով ցուցանիշների ընտրությունից և արժևորումից: Ելնելով ագրարա-
յին ոլորտի յուրաքանչյուր կազմակերպության գործունեության առանձ-
նահատկություններից և առաքելությունից` այդ ցուցանիշների համա-
խումբը կարող է տարբեր կազմով ընդգրկվել հաշվառման համակարգ, և 
հետևաբար, դրանց ճիշտ ընտրությունը էական դերակատարում ունի 
կառավարչական որոշումների կայացման գործընթացում:  

Պատճառահետևանքային ցուցանիշների ընտրության և հաշվեկշռ-
ման գործընթացը բարդանում է տնտեսավարման համակարգում դրանց 
տարբեր դրսևորումներով: Նախևառաջ խնդիր է ծագում ցուցանիշները 
ներկայացնելու` ըստ երկարաժամկետ և կարճաժամկետ դրսևորումնե-
րով: Այսպես, եթե որպես գործարարության արդյունավետության 
առանցքային ցուցանիշ է հանդես գալիս իրացման շահութաբերությունը, 
ապա այն կարող է կարճ ժամանակահատվածում անընդհատ փոփո-
խության ենթարկվել մի շարք գործոնների ազդեցությամբ, ինչպիսիք են 
շուկայական գները, կազմակերպության մրցակցային դիրքերի վերադա-
սավորումները, մարքեթինգային քաղաքականության վերանայումները և 
այլն: Ուստի, միևնույն ցուցանիշը, չի կարող իր երկարաժամկետ արժե-
քային մեծությամբ հանդես գալ կարճաժամկետ կտրվածքով: Վերջինս, 
ելնելով տնտեսավարման կոնկրետ իրավիճակից, պետք է անընդհատ 
ճշգրտումների ենթարկվի, սակայն մշտապես ուղղորդվելով դեպի ռազ-
մավարական երկարաժամկետ թիրախային մեծությանը, որն էլ ենթադ-
րում է պատճառահետևանքային ցուցանիշների հաշվեկշռված խմբա-
վորում` ըստ իրենց երկարաժամկետ և կարճաժամկետ բնույթի [2]:  

Ճշգրտումների այս գործընթացը բարդանում է նաև նրանով, որ ագ-
րարային կազմակերպությունները իրենց ռազմավարական նպատակնե-
րի հասնելու համար, պայմանավորված մրցակցային իրավիճակների 
փոփոխություններից, կարող են հաճախակի վերանայել տնտեսավար-
ման մարտավարությունը, և դրան զուգահեռ` նաև արդյունավետության 
առանցքային ցուցանիշները ոչ միայն նախանշված մեծությունները` այլև 
կազմը: Հետևաբար, կառավարչական հաշվառման համակարգում ընդ-
գրկված պատճառահետևանքային ցուցանիշների հաշվեկշռված միջա-
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վայրը կարող է պարբերաբար խախտվել, երբ փոփոխվեն մարտավա-
րական կառավարման մոտեցումները [3]:  

Այսպես, եթե գործարարության սկզբնական շրջանում ռազմավարա-
կան թիրախ ընտրված կազմակերպության շահութաբերության ապահո-
վումը կատարվի ի հաշիվ իրացման շուկաների ընդլայնման և վաճառքի 
ծավալների ավելացման, ապա հետագայում, ելնելով ագրոգործարա-
րությունում նկատվող մրցակցային դիրքերի վերադասավորումներից, 
հնարավոր է կազմակերպությունը վերանայի վաճառքի մարտավարա-
կան կառավարման մոտեցումները, որակի բարելավման հաշվին բարձր 
գների սահմանման ուղիներ որոնելով: Բնականաբար, նման իրավիճա-
կում, ելնելով մարտավարական կառավարչական նոր որոշումներից, ան-
միջապես կփոփոխվեն տնտեսավարման արդյունավետության առանց-
քային ցուցանիշները, և այս առումով, ոչ միայն կբարդանա մեկ հար-
թությունում ռազմավարական և մարտավարական ցուցանիշների ներ-
դաշնակեցման գործընթացը, այլև կխախտվի ցուցանիշների պատճա-
ռահետևանքային կապերի սահմանված հաշվեկշիռը: 

Կառավարչական ցուցանիշների պատճառահետևանքային հաշվե-
կշռման գործընթացում անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև ագրոգործա-
րարության տնտեսավարման բարդ կառուցվածքը: Գյուղմթերքների ար-
տադրման, վերամշակման և վաճառահանման շղթան միևնույն ցուցա-
նիշների ձևավորման միջոլորտային ազդեցություն է առաջացնում. որը 
նույնպես խախտում է տնտեսավարման արդյունավետության առանցքա-
յին ցուցանիշների սահմանված հաշվեկշիռը: Այսպես, պահածոյագոր-
ծության տնտեսական ակտիվության ցուցանիշները կարող են կտրուկ 
անկում ապրել` ելնելով ագրարային ոլորտում բնակլիմայական անբա-
րենպաստ պայմաններից բխող բերքատվության նվազման, մթերումների 
թանկանցման պատճառով, կամ մանրածախ առևտրի շուկայում արտա-
սահմանից նույնատիպ պահածոների շուկա ինտերվենցիայի հետևանքով:  

Ուստի, ագրոգործարարության տնտեսավարման համակարգի միջո-
լորտային ներազդեցության գործոնները որոշիչ դերակատարում ունեն 
հաշվառման ենթարկվող կառավարչական ցուցանիշների պատճառա-
հետևանքային կապերի հաշվեկշռային կապերի ձևավորման շրջանա-
կում: Ընդ որում, եթե կառավարչական հաշվառմանը հաջողվում է ագրո-
գործարարության միջոլորտային կապերի համակարգումը պատճառա-
հետևանքային ցուցանիշերի միջոցով, ապա այդ համակարգը գործում է 
«հաղորդակից անոթների» սկզբունքով: Ինչպես հաղորդակից անոթնե-
րում հեղուկի սահմանված մակարդակը ապահովվում է մեկ անոթում 
ձևավորված կորստի չափով` մեկ այլ անոթում հեղուկի նույն քանակի 
ավելացումներով, այնպես էլ արդյունավետության առանցքային ցուցա-
նիշների միջոլորտային կապերի սահմանման պարագայում մեկ ոլորտում 
արձանագրված տնտեսավարման վատթարացումների արդյունքները հնա-
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րավոր է դառնում փոխհատուցել մյուս ոլորտների լրացուցիչ ձեռքբերումնե-
րով: Մեր օրինակում, պահածոյագործության ագրարային ոլորտում բնակ-
լիմայական պայմաններով արձանագրված շահույթի անկումը հնարավոր է 
փոխհատուցել ագրոարդյունաբերական համալիրի կազմում գործող պա-
հածոնների թողարկման գործարանի արտադրության կազմակերպման 
կառավարման մարտավարության բերելավումներով, որոնք ուղղված կլի-
նեն արտադրության ինքնարժեքի իջեցմանը և շահույթի աճին:  

Կառավարչական ցուցանիշների պատճառահետևանքային հաշվե-
կշռման հիմքում անհրաժեշտ է նաև նկատի ունենալ գործարարության 
մոտիվացիան: Եթե տնտեսավարման առաքելությունը հիմնականում 
կայուն գործառական ընթացք է հետապնդում, ապա որպես կառավար-
չական թիրախային ցուցանիշներ կընտրվեն ֆինանսական ապահովութ-
յան, շահութաբերության միջին նորմայի ապահովման և դրանց պատ-
ճառահետևանքային շրջանակում: Իսկ երբ ձեռնարկատիրության նպա-
տակը մրցակցային դիրքերի բարելավումն է, ագրոգործարարության 
զարգացումն ու խոշորացումը, ապա կառավարչական առանցքային ցու-
ցանիշների ձևավորման ծանրության կենտրոնը ընթացիկ գործառական 
ոլորտի բնութագրումներից տեղափոխվում է նորամուծական ներդրում-
ների արդյունավետության գնահատման ոլորտ, որպեսզի լիարժեք կա-
ռավարելի դառնա կապիտալ ներդրումների հատույցը և այն ուղղորդվի 
ռազմավարական հիմնական թիրախ համարվող տնտեսական գործու-
նեության մրցունակության բարձրացմանը [5]:  

Այսպես, տնտեսավարման կայուն ընթացքի ապահվման նկատառու-
մով ագրոգործարարությունում առաջնային կհամարվեն ագրարային և 
գյուղմթերքների վերամշակման ֆինանսական պաշարի, ինքնավարութ-
յան, իրացվելիության ցուցանիշները, իսկ խոշորամասշտաբ նորամուծա-
կան ծրագրեր իրականացնելիս կառավարչական հաշվառման համա-
կարգ կընդգրկվեն ագրոգործարարության յուրաքանչյուր ոլորտի գոր-
ծարար ակտիվության ցուցանիշների (շահութաբերություն, ակտիվների 
պտույտ, ներդրումների հատույց) պատճառահետաևանքային փոխկապ-
վածությունները: 

Սակայն, այս ոլորտում խնդիրը բարդանում է, որ նորամուծություն-
ների հատույցը բնութագրվում է ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ոչ ֆի-
նանսական ցուցանիշներով, որոնց կառավարչական հաշվառման պա-
հանջը բազմիցս քննարկվել է մասնագիտական գրականությունում: Այդ 
ցուցանիշների հաշվեկշռված պատճառահետևանքային կապերով ընդ-
գրկումը կառավարչական հաշվառման համակարգ և կրկնակի գրանց-
մամբ արձանագրումը հատուկ մեթոդաբանություն է պահանջում:  

Կառավարչական հաշվառման համակարգ ընդգրկվող հաշվեկշռված 
ցուցանիշները ծառայում են ներքին և արտաքին օգտագործողների շահե-
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րին: Ներքին օգտագործողների սպառման և կառավարչական որոշումնե-
րի կայացման նպատակով հնարավոր է կրկնակի գրանցման համակարգ 
ընդգրկել ագրոգործարարության շահութաբերությունը, կապիտալ ներդ-
րումների հատույցը և գործարար ակտիվությունը բնութագրող հաշվեկշռ-
ված ցուցանիշներ: Արտաքին օգտագործմանն սպասարկման ցուցանիշ-
ների գերակշիռ մասը ավանդաբար կազմել են ֆինանսական գործակից-
ները, որոնց գծով շեղումները նույնպես հնարավոր է արձանագրել և ներ-
կայացնել կրկնակի գրանցմամբ: Հատկանշականն այն է, որ արտաքին 
օգտագործողներին առնչվող հաշվեկշռված ցուցանիշները մասնագիտա-
կան գրականությունում առաջարկվում է չներառվել կառավարչական 
հաշվառման համակարգ, քանի որ դրանք առավելապես միտված են 
գնորդների, մատակարարների, ֆինանսական կազմակերպությունների 
տեղեկատվության ապահովմանը [6]: Սակայն, մեր կարծիքով, արտաքին 
օգտագործման ցուցանիշների հաշվեկշռումը և հաշվապահական հաշ-
վառման կողմից համակարգումը կարող է օգտակար լինել նաև շուկայում 
ագրոբիզնեսի մրցակցային դիրքերի բարելավման ուղղությամբ ամրա-
պնդման կառավարչական որոշումների կայացման համար:  

Հետևաբար, կառավարչական որոշումների կայացման տեսանկյու-
նից պատճառահետևանքային ցուցանիշների խմբավորումը նպատակա-
հարմար է իրականացնել նաև ագրոգործարարությունում ձևավորված 
տնտեսավարման իրավիճակը ախտորոշող և արդյունքային (հատույցի) 
բնութագրիչների կտրվածքով (տե՛ս Գծապատկեր 1): Եթե առաջին խում-
բը կառավարչական որոշումների կայացման գործընթացում տեղեկատ-
վություն է ներկայացնում, թե ինչ իրավիճակում ենք գտնվում (վճարունա-
կություն, ինքնավարություն, սնանկացման աստիճան և այլն), ապա երկ-
րորդ խումբը գնահատում է տնտեսավարման գործընթացում ընդգրկված 
պաշարների հատույցը (ռիսկային հնարավոր վնասների կանխարգելում, 
աշխատանքի արտադրողականություն, կապիտալահատույց և այլն):  

Կարևոր նշանակություն է ձեռքբերում կառավարչական ցուցանիշ-
ների դասակարգումը` ըստ ռազմավարական թիրախներին առնչվող 
սերտության աստիճանի, ինչպիսին են` «առաքելության կրիչները» և 
դրանց «ուղեկցող» ցուցանիշները: Փաստորեն, «գործարարության առա-
քելության կրիչները» ցուցանիշներն են, որոնք մենեջերներին առաջնոր-
դում են կազմակերպության առաքելության հասանելիությանը ուղղված 
կառավարչական որոշումներ կայացնելիս: Սակայն, դրանք հաշվե-
կշռված ցուցանիշների համակարգում առանձնացված չեն կարող հան-
դես գալ և, հետևաբար, «ուղեկցորդի» աջակցություն են ստանում այլ 
ցուցանիշների կողմից:  
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Գծապատկեր 1: Ցուցանիշների հաշվեկշռման առաջարկվող 
մեխանիզմը կառավարչական հաշվառման համակարգում 

 
Այսպես, եթե ագրոգործարարության առաքելությունն առաջիկա 

երեք տարիներին կապիտալահատույցի նվազագույն 15% մրցակցային 
մակարդակի ապահովումն է, ապա որպես առաքելության առանցքային 
կրիչներ գործարարության տարբեր ոլորտներում հանդես կգա «շա-
հույթ/սեփական կապիտալ» ցուցանիշը: Սակայն, առանցքային այդ ցու-
ցանիշի կառավարչական հաշվառմանը զուգահեռ, հաշվառվում են նաև 
այն ձևավորող այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են` իրացումից եկամու-
տը, արտադրության ինքնարժեքը, շահույթը և այլն, որոնք փաստորեն 
«ուղեկցողի դերակատարում» ունեն գործարարության առաքելությունը 
կրող ցուցանիշի ձևավորման գործընթացում: 

Հետևաբար, կառավարչական ցուցանիշների պատճառահետևան-
քային կապերի հաշվեկշռման համակարգը պետք է կառուցվի այնպես, 
որի այն ոչ միայն բացահայտի առաքելության նպատակին ուղղորդող 

Տնտեսական գործունեության 
հավասարակշռման գնահատում 

Գործարարության 
հեռահար թիրախներ 

- մրցունակություն
- կապիտալի 
- ներդրումների հատույց 
- գաղափարների գեներացիա

- իրացվելություն
- պարտավորությունների մարում 
- շահութաբերություն 
- ակտիվների ագտագործում 

Տնտեսական
առաջընթացի չափումներ

Գործարարության 
ֆինանսական իրավիճակ 

Ցուցանիշների հաշվեկշռում

Տնտեսական
կայունության չափումներ 
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առանցքային ցուցիչների վրա փոխկապակցված գործոնների ազդեցութ-
յունը, այլև հաշվառման ենթարկի դրանց արդյունքները այնպես, որ 
արդյունքում տեղեկատվական բազա ստեղծվի կառավարչական հաշ-
վետվություններ ներկայացնելու ռազմավարական ծրագրի ընթացքի 
ապահովման վերաբերյալ:  

Այս առումով, հիմնախնդիր է հանդիսանում արդյունավետության 
առանցքային ցուցանիշների, կամ գործարարության «առաքելության 
կրիչների» պատճառահետևանքային կապերով համակարգումն ու 
դրանց ներկայացումը կառավարչական հաշվառման շրջանակում, որը 
մեր կարծիքով, հնարավորություն կընձեռնի. 

առաջին` հնարավորինս կառավարչական որոշումներն ուղղորդելու 
գործարարության կազմակերպման առաքելության ապահովմանը և ռազ-
մավարական ու մարտավարական կառավարման ներդաշնակեցմանը, 

երկրորդ` պարբերաբար վերանայելու կազմակերպության տնտեսա-
վարման մարտավարությունը` ելնելով տնտեսական գործունեության հա-
մակարգում նկատվող փոփոխություններից և շուկայում մրցակցային 
դիրքերի վերադասավորումներից: 
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ԴԱՎԻԹ ՀԱԽՎԵՐԴՅԱՆ  

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի 
միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի 

դոցենտ, տնտեսագիտության դոկտոր 

ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ԱՃՆ ՈՒ 
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՈՒՄԸ12 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Հոդվածի հիմնական եզրահանգումն այն է, որ առաջիկա 20 
տարվա ընթացքում համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքը 
կկրի էական փոփոխություններ: Համաձայն երկարաժամկետ կան-
խատեսումների` զարգացող տնտեսություններն առաջիկա 20 տա-
րում կստեղծեն համաշխարհային ՀՆԱ-ի կեսից ավելին: Այս տե-
սանկյունից, համաշխարհային տնտեսությունը բնութագրող հիմնա-
կան միտումներից մեկը եկամուտների համահարթեցումն է: Համաշ-
խարհային տնտեսության ապագան մեծապես կախված կլինի երկ-
րում միջին եկամուտների համահարթեցման, ինչպես նաև տարբեր 
երկրների միջև փոխկախվածության ուժեղացման և եկամուտների 
վերաբաշխման (ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ ողջ աշխարհի 
բնակչության համար) ամենաբարձր և ամենացածր «ծայրակետերի» 
միջև խզման խորացման փոխազդեցության արդյունքներից: 

Հիմնաբառեր. համաշխարհային տնտեսություն, զարգացող 
երկրներ, եկամուտների համահարթեցում, տնտեսական աճ: 

 

Մարդկանց մեծ մասը գտնում է, որ մարդկությունն այսօր ապրում է 
ինտեգրված աշխարհում: Հետահայաց դիտարկելով ոչ վաղ անցյալի 
պատմությունը` ի՞նչ կարելի է ասել այդ ինտեգրման մասին: Առաջին 
արդյունքը, որն ի հայտ է գալիս նույնիսկ մասնակի դիտարկման դեպ-
քում, զարգացող երկրների տնտեսությունների առաջանցիկ աճն է:  

Առաջիկա 20 տարվա ընթացքում համաշխարհային տնտեսության 
կառուցվածքը կկրի էական փոփոխություններ: Համաձայն երկարաժամ-
կետ կանխատեսումների` զարգացող տնտեսությունները, որոնք դեռևս 
20 տարի առաջ չէին ստեղծում համաշխարհային ավելացված արժեքի 

                                            
12 Սույն հոդվածում §համահարթեցում¦ հասկացությունն օգտագործվում է 

եկամուտների մերձեցման, §կոնվերգենցիայի¦ իմաստով: 
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20%-ը, առաջիկա 20 տարում կստեղծեն համաշխարհային ՀՆԱ-ի կեսից 
ավելին: Ասիայի զարգացող երկրներում, որտեղ ապրում է 2,5 մլրդ 
մարդ, մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն զարգացած երկրների 1950 թ. ցուցանի-
շից կաճի մինչև 1990 թ. ցուցանիշը [7], [8]:  

Այս տեսանկյունից, համաշխարհային տնտեսությունը բնութագրող 
հիմնական միտումներից մեկը եկամուտների համահարթեցումն է: 1979 
թվականի Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Արթուր Լյուիսը նշում էր, որ 
վերջին 100 տարիներին զարգացող երկրներում արտադրության ծավալ-
ների աճը կախված է զարգացած երկրներում արտադրության աճի տեմ-
պերից: Զարգացած երկրներում աճի բարձր տեմպերին համապատաս-
խանում էին զարգացող երկրներում զարգացման համարժեք տեմպեր և` 
հակառակը: Արդյո՞ք անխուսափելի է այդ կապը [11]:  

Վերջին տվյալների համաձայն, չնայած պահպանված կապերին, 
կարևոր է տարբերակել երկարաժամկետ տրենդներն ու պարբերաշրջա-
նային փոփոխությունները: Մասնավորապես, 1990-ական թվականնե-
րից սկսած, մեկ շնչի հաշվով եկամուտների աճի տեմպերը զարգացող 
երկրներում կայուն կերպով աճել են և զգալիորեն գերազանցում են զար-
գացած երկրներում աճի տեմպերին: Սրանում է կայանում կարևոր կա-
ռուցվածքային տեղաշարժը համաշխարհային տնտեսությունում [3]: 

Եկամուտների համահարթեցման մյուս դրսևորումը խոշոր զարգա-
ցող երկրների տնային տնտեսությունների բարեկեցության աճն է: Խո-
շոր զարգացող երկրների ՀՆԱ-ի ծավալն արդեն համադրելի է զարգա-
ցած երկրների համանուն ցուցանիշին, իսկ հավելաճի տեմպերը դեռևս 
էականորեն բարձր են: Այս պայմաններում արտահանման շուկաները 
բավականին արագ դադարում են զարգացող տնտեսությունների համար 
վճռորոշ դեր խաղալուց և աստիճանաբար փոխարինվում են արագ 
աճող ներքին շուկայով: Այդ գործընթացը մոդեռնացման նախկին հաջո-
ղակ դեպքերի համար (Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, Թայվան) կան-
խորոշեց զարգացող տնտեսության կառուցվածքից անցում կատարել 
դեպի զարգացածը: Չինաստանում այդ գործընթացն արդեն սկսվել է, 
իսկ Հնդկաստանում և Հարավարևելյան Ասիայի զարգացող մյուս երկր-
ներում կսկսվի հաջորդ տասնամյակից: Դրա հետ մեկտեղ, ներկայումս 
Չինաստանի միջին տնային տնտեսության սպառման ստանդարտները 
հեռու են ոչ միայն միջին եվրոպականից, այլև միջին ռուսականից` 
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«շնորհիվ» երկրի տարբերի շրջանների միջև հսկայական խզման13: Սա-
կայն Հնդկաստանում և Հարավարևելյան Ասիայի զարգացող մյուս երկր-
ներում այդ ստանդարտներն ավելի ցածր են, և բնակչության եկամուտնե-
րը, ի տարբերություն Չինաստանի, աճում են ՀՆԱ-ից դանդաղ [2]: Խոշոր 
զարգացող երկրների տնային տնտեսությունների բարեկեցության աճի 
տրենդի զարգացման համար գոյություն ունեն երկու էական հիմքեր: 

Առաջին հերթին, սպառման ցածր ստանդարտները հարաբերակա-
նորեն «նոր զարգացած երկրներում» (ՌԴ, Մեքսիկա, Հարավային 
Կորեա): Տնային տնտեսությունների սպառման միջին ստանդարտները 
Չինաստանում հեռու են նույնիսկ նախկին ԽՍՀՄ միջինասիական երկր-
ների սպառումից [5], չխոսելով արդեն ՌԴ-ի մասին. հսկայական է երկ-
րի տարբեր շրջանների միջև խզումը: Սակայն Հնդկաստանում և Հա-
րավարևելյան Ասիայի զարգացող մյուս երկրներում այդ ստանդարտ-
ներն էլ ավելի ցածր են (բացառությամբ Թայլանդի և Մալայզիայի): Բա-
ցի դրանից, Չինաստանի և Հնդկաստանի բնակչության զգալի մասը 
(50%-ը` Չինաստանում և 65%-ը` Հնդկաստանում)` բնութագրվում է 
սպառման ավելի ցածր կայուն մակարդակով: Այսպիսով, այդ երկրնե-
րում առկա է զգալի ներուժ սպառման աճի համար [10]: 

Երկրորդ հերթին, խոշոր զարգացող երկրների ՀՆԱ-ի հավելաճի 
տեմպերը մինչ այժմ գերազանցում են զարգացած երկրների ՀՆԱ-ի հա-

                                            
13 Հայաստանի տնային տնտեսությունների միջին ամսական սպառողական 

ծախսերի մեծ մասը՝ 47.9%-ը բաժին է ընկնում սննդամթերքին: Երկրորդ տեղում 
ծառայություններին հատկացվող ծախսն է, որը կազմում է 30.1%, իսկ ոչ պարենային 
ապրանքների գծով միջին ամսական սպառողական ծախսերը կազմում են 17.9%: 
Տնային տնտեսություններում մեկ շնչին բաժին ընկնող միջին ամսական սպառողական 
ծախսը Հայաստանում կազմում է 36 հազար 792 դրամ: Սննդամթերքի վրա կատարված 
միջին ամսական ծախսը մեկ շնչի հաշվով կազմում 17 հազար 857 դրամ: Հայաստանում 
մեկ շնչին բաժին ընկնող միջին ամսական դրամական եկամուտները կազմում են 46 
հազար 806 դրամ: Քաղաքային բնակավայրերում այն ավելի բարձր է՝ 42 հազար 404 
դրամ, իսկ գյուղական բնակավայրերում կազմում է 34 հազար 771 դրամ: Հայաստանի 
բնակչության դրամական եկամուտների 13.3%-ը կազմում են տրանսֆերտները: 

2013 թվականին, նախորդ տարվա համեմատ, Հայաստանում արձանագրվել է 
բնակչության անվանական դրամական եկամուտների աճի միտում: Տնային 
տնտեսությունների մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական անվանական դրամական 
եկամուտներն աճել են 8.6%-ով: Սակայն դրամական եկամուտների աճին զուգընթաց 
գրեթե չի մեղմացել սոցիալական բևեռացումը: 2013 թվականին ամենաշատ 
ապահովված 10% բնակչության դրամական եկամուտները մեկ շնչի հաշվով 15.4 անգամ 
գերազանցել են ամենաքիչ ապահովված 10% բնակչության դրամական եկամուտներին: 
Սրան զուգահեռ, ավելացել են ծախսերը՝ 2013-ին ամսական միջին անվանական 
սպառողական ծախսերը տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով ավելացել են 5.4%-ով: 
http://www.lragir.am/index/arm/0/country/view/103241#sthash.a7lOifni.dpuf: 
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վելաճի տեմպերին, չնայած 2010-2011թթ. նրանց ծավալների համադրե-
լիության ձեռքբերմանը [1]: 

Համաշխարհային տնտեսության համահարթեցման նոր դարաշրջանն 
սկսվել է 1990-ական թվականների սկզբին, երբ զարգացող երկրների 
մեկ շնչի հաշվով եկամուտների աճի տեմպերը, ընդհանուր առմամբ, 
սկսեցին աճել ավելի արագ, քան զարգացած երկրներում: XX դարի 
սկզբից սկսած, աշխարհին բնութագրական կտրուկ տարանջատումը 
հարուստ և աղքատ երկրների, ներկայումս մեղմվում է: 

Գլխավոր հարցն այն է, թե կշարունակվի՞ արդյոք այդ նոր համա-
հարթեցումը և կբերի՞ արդյոք այն համաշխարհային տնտեսության ար-
մատական վերակառուցմանն առաջիկա 10-15 տարիների ընթացքում: 

Արդյունաբերական հեղաշրջումը և գաղութատիրությունը հանգեց-
րեցին հսկայական տարբերությունների [12]: XIX դարի սկզբից մինչև XX 
դարի կեսերը, մեկ շնչի հաշվով միջին եկամուտների խզումը հարուստ 
Հյուսիսի և աղքատ Հարավի միջև աճել է 3-4 անգամից մինչև 20-ապա-
տիկը [13]: Այս խզումը կրճատվեց Երկրորդ համաշխարհային պատե-
րազմի ավարտից և գաղութատիրական համակարգի փլուզումից հետո, 
սակայն հարաբերական եկամուտների միջև խզումը 1950-1990 թթ. 
մնաց կայուն: 

Վերջին 20 տարիներին զարգացող երկրներում մեկ շնչի հաշվով 
եկամուտներն աճել են համարյա 3 անգամ ավելի արագ, քան զարգա-
ցած երկրներում, չնայած 1997-1998 թթ. ասիական ճգնաժամին: Զար-
գացող երկրներում աճի տեմպերն արագացել են 1990-ական թթ., որին 
հետևել է թերզարգացած երկրների աճի տեմպերի արագացումը XXI դա-
րի սահմանագծին (տե՛ս Գծապատկեր 1): 

Եկամուտների համահարթեցումը բացատրվում է. 
առաջին հերթին` գլոբալացմամբ, որն ամուր տնտեսական կապերի 

և աճող օտարերկրյա ներդրումների միջոցով նպաստում է տնտեսական 
աճի տեմպերի վերականգնմանը` այլ երկրների կողմից նոու-հաուների և 
տեխնոլոգիաների ներմուծման ու ադապտացման չափով, 

երկրորդ` բազմաթիվ զարգացող երկրների ժողովրդագրական ան-
ցումով: Դրանով ուղեկցվում էր բնակչության աճի դանդաղումը, նպաս-
տում տնտեսության կապիտալատարության բարձրացմանը և մեկ շնչի 
հաշվով աճի տեմպերի արագացմանը: Դրա հետ մեկտեղ, այդ երկրների 
մեծ մասում սկսվեց, այսպես կոչված «ոսկեդարը», երբ տնտեսապես ակ-
տիվ բնակչության և բնակչության ընդհանուր թվի հարաբերակցությունը 
հասավ գագաթնակետին: Ընդ որում` ծերերի տեսակարար կշիռն աճեց 
զարգացած երկրներում, հատկապես Եվրոպայում և Ճապոնիայում, 
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համահարթեցման երրորդ գլխավոր պատճառը վերջին տասնամյա-
կում զարգացող երկրների եկամուտների ներդրվող տեսակարար աճն է 
ՀՆԱ-ում` 27%, զարգացած երկրների 20,5%-ի փոխարեն: 
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GDP_AD- զարգացած երկրների մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ, 
GDP_EM- զարգացող երկրների մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ 

Գծապատկեր 1: Զարգացած և զարգացող երկրների մեկ շնչի հաշվով 
ՀՆԱ-ի աճի տեմպերը 1981-2013թթ. (%) [4] 

 

Աշխատանքին տրամադրելով ավելի շատ կապիտալ` ներդրումները 
ոչ միայն բարձրացնում են աշխատանքի արտադրողականությունը, 
դրանք նաև կարող են բարձրացնել համախառն գործոնային արտադրո-
ղականությունը (կապիտալի և աշխատանքի արտադրողականությունը), 
ներդնելով արտադրության նոր գիտելիքներ և տեխնոլոգիաներ, նպաս-
տելով ցածր արտադրողականությամբ ոլորտներից բարձր արտադրո-
ղականությամբ ոլորտներ (օրինակ` վերամշակող արդյունաբերություն)` 
անցմանը (տեղաշարժին), որն արագացնում է տնտեսական աճի վերա-
կանգնումը: Այս երրորդ գործոնը` ներդրումների նորմի բարձրացումը, 
հատկապես կարևոր է Ասիայի համար (առավել ևս` Չինաստանի): 

Աճի տեմպերի տրենդներն Ասիայում բարձրացել են ավելի վաղ և 
ավելի մեծ չափով, քան զարգացող այլ երկրներում [3]: 

Ըստ որում` տնտեսությունների համադրելի չափերի պայմաններում 
արտահանումը կորցնում է աճի համար իր նշանակալի դերը: Օրինակ` 
2010թ. Չինաստանի զուտ արտահանումը կազմել է ՀՆԱ-ի ընդամենը 
4%-ը և ներքին պահանջարկի 8%-ը, իսկ 2011թ. ՀՆԱ-ի հավելաճի մեջ 
զուտ արտահանման ներդրումը նույնիսկ բացասական է եղել [6], [15]: 
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Արտահանման նվազող դերի պայմաններում խոշոր զարգացող 
տնտեսությունների աճի հիմնական գործոնը կդառնա ներքին պահան-
ջարկը: Միաժամանակ, փոփոխվող ժողովրդագրական կառուցվածքի և 
դրա հիման վրա ի հայտ եկող խնայողությունների պակասուրդի պայ-
մաններում ներդրումների ֆինանսավորումը կբարդանա, ի տարբերութ-
յուն տնային տնտեսությունների սպառման: 

Թույլ ազգային արժույթը դժվար թե խթանի աճի նոր աղբյուրներին: 
Առաջին հերթին` արտահանմանն ուղղված աճից վերակողմնորոշումը 
դեպի ներքին շուկային ուղղված աճի, ենթադրում է արտահանման հա-
մար գնային մրցունակության առաջնահերթության թուլացում: Երկրորդ` 
Չինաստանի և զարգացող մյուս երկրների համար արժույթների փոխար-
ժեքների ամրապնդման պայմաններում ավելի էժան է դառնում համաշ-
խարհային շուկաներից սարքավորումների և բարձրտեխնոլոգիական 
կոմպլեկտավորող նյութերի ներմուծումը: Երրորդ` էներգապաշարների 
սպառումն զգալիորեն կավելանա (տե՛ս Աղյուսակ 1) [16], իսկ խոշոր 
զարգացող երկրների մեծ մասը (բացառությամբ Բրազիլիայի) էներգա-
կիրների և հումքային պաշարների զուտ արտահանողներ են: Արժույթի 
փոխարժեքի ամրապնդումը թույլ կտա էժանացնել հումքի և էներգիայի 
օգտագործումը ներքին շուկայում: 

Այս բոլոր գործոնները, մասնավորապես, կազդեն Չինաստանի փո-
խարժեքային քաղաքականության վրա` հօգուտ յուանի բարձր ճկունութ-
յան (ամրապնդման): 

Աղյուսակ 1 
Էներգիայի օգտագործումն աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում 

(նավթային համարժեք, մլն. տոննա) [16] 
  

 1990 2000 2010 2020 2030 
Զարգացած երկրներ 4181,0 4615,7 4952,2 5245,0 5472,2 
Անցումային տնտե-
սությամբ երկրներ  

1738,8 1334,7 1474,1 1661,8 1891,9 

Զարգացող երկրներ  3056,2 4159,9 5325,8 6645,9 8182,6 
Ընդամենը` աշխարհում 8976,0 10110,3 11752,1 13552,7 15546,7 

 
Իր հերթին, 2000-2010թթ. տեմպերով աճի ապահովման համար 

անհրաժեշտ է զարգացող երկրներում վերականգնել տնային տնտեսութ-
յունների եկամուտների հավելաճի նախաճգնաժամային տեմպերը, 
որոնք դեռևս հարաբերականորեն ցածր են «նոր զարգացած երկրների»` 
Ռուսաստանի, Մեքսիկայի ու Հարավային Կորեայի նկատմամբ և որոնք 
տնային տնտեսությունների եկամուտների առումով միջանկյալ դիրք են 
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գրավում զարգացած և զարգացող երկրների միջև: Չինաստանում այդ 
խնդիրը լուծվում է այն դեպքում, երբ Հնդկաստանում բնակչության եկա-
մուտներն աճում են բավականին դանդաղ [1]: 

Անդրադառնալով զարգացած երկրներին` պետք է փաստել, որ 
տնային տնտեսությունների իրական տնօրինվող եկամուտները 2005-
2012 թթ., ընդհանուր առմամբ, նվազման միտում են դրսևորել, որտեղ 
իր առանձնահատուկ «հետագիծն է» դրսևորել հատկապես հետճգնա-
ժամային դինամիկան: Ընդ որում` առավել տպավորիչ է Էստոնիայի 
տնային տնտեսությունների եկամուտների անկումը, որը հիմնականում 
բացատրվում է ԵՄ տնտեսության հետ առանձնահատուկ կապերով և 
ֆինանսական շուկաների բարձր ինտեգրմամբ (տե՛ս Գծապատկեր 2): 

 
Գծապատկեր 2: Տնային տնտեսությունների իրական տնօրինվող 

եկամուտները՝ նվազեցված վերջնական սպառման ցուցանիշներով 
2005-2012 թթ․(տարեկան աճի տեմպերը, %) [9] 

 
Այսպիսով, զարգացող երկրների տնային տնտեսությունների բարե-

կեցության աճի գործոնի ազդեցությունը ենթադրում է. 
 զարգացող երկրների արտադրանքի իրացման համար ներքին 

շուկաների ստեղծման անհրաժեշտություն` արտաքին շուկաների կայու-
նացման կամ կրճատման պայմաններում, 

 էներգակիրների, հումքի և նյութերի, ինչպես նաև գյուղատնտե-
սական արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկի կարճատև աճ (խոշոր 
զարգացող երկրների գյուղական բնակչության` քաղաքային սպառման 
մակարդակին անցում կատարելու չափով), 
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 աշխատավարձի աճ և որպես հետևանք` աշխատանքի` որպես 
զարգացող երկրներում աշխատատեղերի մրցունակության գործոնի, 
ծախսերի նվազեցման ներուժի փոքրացում, 

  արժույթի փոխարժեքի արհեստական թուլացման` որպես արդ-
յունաբերական քաղաքականության գործիքի, նշանակության նվազում:  

Զարգացող երկրների տնտեսությունների բարեկեցության աստիճա-
նական աճի ազդեցության ներքո. 

 զարգացող երկրներում էապես կբարձրանա զարգացած երկրնե-
րի նկատմամբ ապրանքների և ծառայությունների, առաջին հերթին` ֆի-
նանսական ծառայությունների, դեղագործական արտադրանքի և գյու-
ղատնտեսական արտադրանքի պահանջարկը, 

 բարեկեցության աճը կխթանի զարգացող երկրներում աշխա-
տանքային ծախսումների աճը` նվազեցնելով դրանց արդյունաբերական 
արտադրանքի մրցունակությունը, որն էլ, իր հերթին, կօժանդակի զար-
գացած երկրների արդյունաբերական ոլորտում նոր աշխատատեղերի 
ստեղծմանը [2]:  

Կշարունակվի՞ արդյոք եկամուտների համահարթեցումը: 
Կանխատեսումները միշտ կարող են ոչ հավաստի (ռիսկային) լինել, 

և վերջին 20 տարում համահարթեցումն ապահոված գործոնները կարող 
են կորցնել իրենց նշանակությունը: 

Վերամշակող արդյունաբերությունում աճի տեմպերի վերականգնու-
մը գերազանցապես տեղի է ունեցել, և ցածր արտադրողականությամբ 
ոլորտներից դեպի բարձր արտադրողականությամբ ոլորտներ աշխա-
տուժի վերաբաշխումը նույնպես սպառել է իր ներուժի մի մասը (որոշ 
երկրներում վերամշակող արդյունաբերության աճի նույնիսկ բարձր տեմ-
պերն ստեղծեցին փոքրաթիվ աշխատատեղեր` դրանով իսկ բարձրաց-
նելով ցածր արտադրողականությամբ ոլորտներում աշխատանքի տեսա-
կարար կշիռը) [14] : 

Ընդհանուր առմամբ, թեկուզ առաջիկա 10-15 տարիների ընթացքում 
աճի հետագա վերականգնման զգալի ներուժ դեռևս առկա է: Ցածր ար-
տադրողական ոլորտներից դեպի բարձր արտադրողական ոլորտներ 
աշխատուժի վերաբաշխումը կարող է դանդաղել, սակայն ենթաոլորտ-
ներում՝ ֆիրմաների մակարդակով, այս գործընթացը կշարունակվի բա-
վականին կայուն տեմպերով: 

Ծառայությունների, էներգետիկայի և ենթակառուցվածքների ոլորտ-
ները նույնպես կարող են ունենալ զգալի ներուժ նոր տեխնոլոգիաների 
յուրացման գործում: Բացառությամբ Չինաստանի, ժողովրդագրական 
գործոնն առաջիկա ավելի քան 10 տարվա ընթացքում բարենպաստ ազ-
դեցություն կունենա զարգացող երկրների տնտեսությունների վրա` «ծե-
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րացող» հարուստ երկրների համեմատությամբ: Եվ վերջապես, զարգա-
ցած երկրների մեծ մասի կողմից կուտակած պարտքի չափազանց մեծ 
գործակիցը կսահմանափակի նրանց մակրոտնտեսական քաղաքակա-
նությունը և կզսպի ներդրումների ներգրավումը: 

Նույնիսկ փոքր-ինչ դանդաղած համահարթեցման շարունակումը 
կհանգեցնի համաշխարհային տնտեսության խորքային վերափոխումնե-
րին: 2025-2030 թթ. զարգացող երկրների մեծ մասում մեկ շնչի հաշվով 
եկամուտները կմոտենան զարգացած երկրների համանման ցուցանի-
շին, արտացոլելով ինչպես աճի դիֆերենցիալները, այնպես էլ դրանց 
արժույթների իրական փոխարժեքների բարձրացումը: Չինաստանի 
տնտեսությունը, անկասկած, կդառնա աշխարհում խոշորագույնը, իսկ 
Բրազիլիայի և Հնդկաստանի տնտեսություններն իրենց չափերով զգա-
լիորեն կգերազանցեն Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի տնտեսություն-
ներին14: Դեռևս արդյունաբերական հեղաշրջման ժամանակներից 
սկսած` աշխարհը հարուստ և աղքատ երկրների կտրուկ բաժանելու եր-
ևույթը կչեզոքանա և իր տեղը կզիջի ավելի շատ դիֆերենցված և բազ-
մաբևեռ համաշխարհային տնտեսությանը: 

Համաշխարհային տնտեսության ապագան մեծապես կախված կլի-
նի երկրում միջին եկամուտների համահարթեցման, ինչպես նաև տար-
բեր երկրների միջև փոխկախվածության ուժեղացման և եկամուտների 
վերաբաշխման (ինչպես երկրի ներսում, այնպես էլ ողջ աշխարհի բնակ-
չության համար) ամենաբարձր և ամենացածր «ծայրակետերի» միջև 
խզման խորացման փոխազդեցության արդյունքներից: 

Այս միտումները կհանգեցնեն քաղաքական, սոցիալական և աշխար-
հատնտեսական հետևանքների, որոնցից կախված կլինեն ապագա տնտե-
սական քաղաքականության հիմնական առանձնահատկությունները: 

                                            
14 Ի դեպ` Մեծ Բրիտանիայի 5 ամենահարուստ ընտանիքների ընդհանուր 
կարողությունն ավելի է, քան երկրի բնակչության ամենաաղքատ 20%-ի կարողությունը 
միասին վերցրած: Մեծ Բրիտանիայի 5 ամենահարուստ ընտանիքները 47 միլիարդ 
դոլար ունեն, իսկ ամենաաղքատ 12.6 միլիոն բրիտանացիները միասին այդքան չունեն: 
 http://www.lragir.am/index/arm/0/society/view/96407 
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В ближайшие 20 лет структура мировой экономики притерпит 

существенные изменения. Согласно долгосрочным прогнозам, разви-
вающиеся страны через 20 лет будут создавать не меньше половины 
мирового валового продукта. С этой точки зрения, одной из основных 
тенденций, характеризующих мировую экономику, является конвер-
генция доходов. Будущее мировой экономики во многом будет 
зависеть от взаимодействия между конвергенцией средних доходов по 
стране, усиления взаимозависимости разных стран и растущего 
разрыва между верхними и нижними «хвостами» распределения 
доходов, как внутри стран, так и для населения мира в целом. 
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During the next 20 years The structure of the world economy will be 

significantly changed. According to de long-term forecasts emerging 
countries over the next 20 years will create more than half of global GDP. 
From this point of view One of the main trends characterizing the global 
economy is income smooting. The future of world economy will depend of 
the results of average income smooting in the country, as well as of 
strengthening correlation and income redistribution between different 
countries (within the country and the entire world population too), as well as 
of the result of interaction deepening of gap between the highest and 
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական 

համալսարանի ասիստենտ,  
տնտեսագիտության թեկնածու 

ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ 

Հոդվածում ներկայացված է խտրականության հիմնահարցն աշ-
խատանքի շուկայում: Չնայած տղամարդկանց և կանանց իրավա-
հավասարության մասին ընդունված օրենքների, այնուհանդերձ մի 
շարք երկրներում, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետությու-
նում, պահպանվում է տղամարդկանց համեմատ կանանց ավելի 
ցածր զբաղվածության և վարձատրության մակարդակ, ինչով էլ 
պայմանավորված է ուսումնասիրվող հիմնախնդրի արդիականութ-
յունը: Կանանց և տղամարդկանց աշխատանքի վարձատրության 
տարբերությունները պայմանավորված են աշխատանքի շուկայում 
կանանց կողմնորոշվածությամբ, մարդկային կապիտալում ներդ-
րումային տարբերություններով, ինչպես նաև աշխատանքի շուկա-
յում կանանց նկատմամբ կիրառվող խտրականության քաղաքակա-
նությամբ: 

Հիմնաբառեր. աշխատանքի շուկա, աշխատավարձ, խտրակա-
նություն, աշխատատեղ, կրթական մակարդակ, եկամուտներ, մաս-
նագիտական առաջխաղացում: 

 
 Աշխատավարձի գենդերային անհավասարությունը սոցիալ-տնտե-

սական հետազոտությունների հրատապ խնդիրներից է: Նման հետազո-
տությունների շարժառիթներից են ուսումնասիրել կանանց և տղամարդ-
կանց աշխատանքի վարձատրության տարբերությունները, որոնք բնո-
րոշ են աշխարհի մի շարք երկրներին: Սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ 
կանանց և տղամարդկանց աշխատավարձերի միջև տարբերությունները 
ոչ միշտ են պայմանավորված գենդերային խտրականությամբ: Աշխա-
տանքի շուկայում կանանց կողմնորոշվածությունը հանդիսանում է այն 
հիմնական գործոններից մեկը, որն ազդում է աշխատանքի ընտրության, 
ինչպես նաև աշխատավարձի, հետևաբար եկամուտների մակարդակի 
վրա: Աշխատավարձի գենդերային անհավասարության հիմնախնդրին 
անդրադառնում են աշխարհի մի շարք երկրներ, փորձելով գտնել ուղի-
ներ այդ տարբերությունները վերացնելու կամ գոնե կրճատելու ուղղութ-
յամբ: Հարց է ծագում, իսկ ինչո՞ւ է կանանց աշխատանքի վարձատրութ-



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 

 

  

125 

յունն ավելի ցածր, քան տղամարդկանցը: Մասնագիտական գրակա-
նության մեջ, ընդհանուր առմամբ ձևավորվել է երեք հիմնական մոտե-
ցում [1, էջ 592]. 

 մարդկային կապիտալում կան կանանց ու տղամարդկանց 
ներդրումային տարբերություններ, 

 ըստ տնտեսության ոլորտների` կանանց ու տղամարդկանց 
զբաղվածության տարբեր մակարդակ,  

 աշխատանքի շուկայում կանանց նկատմամբ կիրառվում է խտրա-
կանության քաղաքականություն: 

Հետազոտությունները փաստում են, որ ցանկացած երկրում տնային 
տնտեսությունների մեջ զբաղված անձանց մեջ գերակշռում են կանայք, 
այդ իսկ պատճառով էլ, նրանք ավելի քիչ հնարավորություններ ունեն 
որակավորման բարձրացման, գիտելիքների ու աշխատանքային հմտութ-
յունների ձեռքբերման համար: Կանայք աշխատանքի ընթացքում որա-
կավորման բարձրացման վրա ավելի քիչ ֆինանսական ներդրումներ են 
կատարում, քանի որ նրանց աշխատանքային կարիերան, ի տարբե-
րություն տղամարդկանց, տևում է ավելի կարճ ժամանակահատված, ին-
չի պատճառն աշխատանքային գործունեության ընթացքում հնարավոր 
ընդմիջումների հավանականությունն է: Բացի այդ գործատուները ևս 
հակված չեն կանանց որակավորման բարձրացման համար ներդրում-
ներ կատարել,քանի որ հնարավոր է, որ կատարված ծախսերը չեն 
ապահովի սպասվելիք արդյունքը: 2012-ին ԱՊՀ և եվրոպական մի շարք 
երկրներում, ըստ տնտեսության ճյուղերի զբաղվածության, ուսումնասի-
րությունները ցույց են տվել, որ աշխատող կանայք կենտրոնացված են 
տնտեսության միայն որոշակի ճյուղերում: Այս դեպքում աշխատավար-
ձերի գենդերային տարբերությունները պայմանավորված են ճյուղային 
կամ ըստ մասնագիտությունների կանանց ու տղամարդկանց անհամա-
չափ բաշխվածությամբ: Կանայք նախընտրում են այնպիսի աշխատա-
տեղեր, որտեղ ավելի քիչ են աշխատանքային հմտություններին ներկա-
յացվող պահանջները, իսկ գործատուները գերադասում են աշխատան-
քի ընդունել տղամարդկանց` պատճառաբանելով, որ կանանց աշխա-
տանքից ուշանալու հավանականությունն ավելի մեծ է, բացի այդ նրանք 
ավելի պահանջկոտ են աշխատանքի պայմանների, սոցիալական փա-
թեթի նկատմամբ, նաև չեն ցանկանում արտաժամյա աշխատանքներ 
կատարել: Աշխատավարձի գենդերային տարբերությունների երրորդ մո-
տեցման համաձայն` աշխատանքի շուկայում կանանց և տղամարդկանց 
աշխատավարձի տարբերությունները պայմանավորված են առաջինների 
նկատմամբ կիրառվող խտրականության քաղաքականությամբ: Գենդե-
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րային խտրականությանը նվիրված մասնագիտական գրականության 
մեջ ձևավորվել է «ապակե առաստաղ» հասկացությունը [2, էջ 8, 9]: 
Դրա էությունն այն է, որ գենդերային խտրականության արդյունքում կի-
նն ավելի քիչ հնարավորություններ ունի հասնելու կարիերայի վերին մա-
կարդակին, քան «սահմանված մակարդակն է»: Այսինքն` նույն կրթական 
մակարդակը, որակավորումը, աշխատանքային փորձն ունեցող տղամար-
դիկ ունեն կարիերայի ավելի մեծ հնարավորություններ, քան կանայք: 

 Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց և տղամարդկանց 
օրենսդրական հավասարությունն ապահոված է ՀՀ սահմանադրու-
թյամբ, կանանց իրավիճակը բարելավելու և հասարակությունում իրենց 
դերը բարձրացնելու ՀՀ ազգային ծրագրի առկայությամբ, ինչպես նաև 
միջազգային մի շարք գործիքներով: 

2009-2012 թվականներին տնտեսության պետական, համայնքային 
և հասարակական հատվածներում ավելի մեծ տեսակարար կշիռ ունեն 
կանայք, քան տղամարդիկ, իսկ մասնավոր ոլորտում, ընդհակառակը, 
տղամարդկանց զբաղվածությունը մոտավորապես 10%-ով ավելի բարձր 
է: 2012ին 2009-ի համեմատ, պետական հատվածում զբաղված կա-
նանց տեսակարար կշիռն ավելացել է 3%-ով, համայնքային հատվածում` 
12%ով, հասարակական հատվածում` 9%-ով, իսկ մասնավոր հատվա-
ծում` 2,5%-ով [3, էջ 116]:  

 2012-ին զբաղվածությունն ըստ տնտեսական գործունեության տե-
սակների ուսումնասիրության արդյունքների (ընդամենի նկատմամբ)` 
կանանց 44%-ը զբաղված է գյուղատնտեսության ոլորտում, որտեղ միջին 
ամսական անվանական աշխատավարձն այդ ժամանակահատվածում 
կազմել է 77913 դրամ, իսկ տղամարդկանցը` 85558 դրամ (Կ/Տ կազմել է 
91.1%), նախորդ տարվա համեմատ նույն ոլորտում կանանց և տղա-
մարդկանց աշխատավարձերի հարաբերակցությումը կազմել է 80.4%  
[3, էջ 118]: Տնտեսության գործունեության այս տեսակում, ըստ սեռերի, 
աշխատավարձի մեծությունների միջև գոյություն ունեցող տարբերութ-
յունները բարելավել են 10.7%-ով: Նույն ժամանակահատվածում արդյու-
նաբերության մեջ զբաղված է եղել կանանց 7.4%-ը, ընդ որում՝ հանքա-
գործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման տնտե-
սական գործունեության մեջ միջին ամսական անվանական աշխատա-
վարձը կազմել է 258127 դրամ, կանանց միջին ամսական անվանական 
աշխատավարձը՝ 126699 դրամ, իսկ տղամարդկանցը` 282805 դրամ 
(Կ/Տ կազմել էր 44.8%): Նույնը չենք կարող ասել մշակող արդյունաբե-
րությանը, որտեղ միջին ամսական անվանական աշխատավարձը ցածր 
է` 110977 դրամ, ընդ որում կանանաց և տղամարդկանց աշխատավարձի 
հարաբերակցությունը կազմել է 64.9%: Ըստ տնտեսության գործունեութ-
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յան տեսակների` ամենաբարձր միջինամսական անվանական աշխա-
տավարձ արձանագրվել է ֆինանսական և ապահովագրական գործու-
նեության ոլորտում` 2012-ին 294502 դրամ, ընդ որում կանանց միջին 
ամսական անվանական աշխատավարձը` 219548 դրամ, իսկ տղամարդ-
կանցը` 383802 դրամ: Այս ոլորտում աշխատավարձի գենդերային տար-
բերությունը կազմել է 42.8%: Նույն թվականին առողջապահության և 
բնակչության սպասարկման ոլորտում աշխատավարձի գենդերային 
տարբերությունը կազմել է 36.3%: Անհրաժեշտ է նշել, որ կրթության, 
մշակույթի, ինչպես նաև սպասարկման ծառայությունների ոլորտում աշ-
խատավարձի գենդերային տարբերությունները տատանվում են 16-20%-ի 
միջակայքում: Սակայն, այս ոլորտներում աշխատավարձի մեծությունն 
արդեն իսկ ցածր է այլ ոլորտների համեմատ (2012-ին մշակույթի ոլոր-
տում աշխատող կանանց միջին ամսական անվանական աշխատավար-
ձը կազմել է 59777 դրամ): Հանրապետությունում միջին ամսական ան-
վանական աշխատավարձի ըստ սեռի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
եթե 2002-ին կանանց և տղամարդկանց աշխատավարձերի միջև տար-
բերությունը կազմել է 59.3%, ապա 2006-ին այն նվազել է` կազմելով 
40.8%, 2009-ին` 39.2%, 2010-ին` 35.9%, իսկ 2012-ին 35.6%: Ի տարբե-
րություն ԱՊՀ և եվրոպական մի շարք երկրների` ՀՀ-ում աշխատավարձի 
գենդերային տարբերությունը բավականին բարձր է: Պետք է նշել, որ 
այս տարբերությունն ամբողջությամբ պայմանավորված չէ կանանց 
նկատմամբ գոյություն ունեցող գենդերային խտրականությամբ: Գոյութ-
յուն ունեն մի շարք գործոններ, որոնք ազդում են կանանց աշխատա-
վարձի մակարդակի վրա: ՀՀ-ում կանայք ավելի շատ կենտրոնացված 
են գյուղատնտեսության, կրթության, առողջապահության, մշակույթի, 
սոցիալական սպասարկման ոլորտներում: Համեմատության համար 
ներկայացնենք աշխատավարձի գենդերային տարբերություններն ԱՊՀ 
և եվրոպական մի շարք երկրներում:  

 2012-ին Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատավարձերի գենդե-
րային տարբերությունը պայմանավորված էր նաև այն հանգամանքով, 
թե տնտեսության որ ճյուղերում են զբաղված կանայք: Ռուսաստանում 
«կանանց զբաղվածության ճյուղեր» են համարվում առողջապահությու-
նը, կրթությունը, մշակույթը, իսկ «տղամարդկանց զբաղվածության ճյու-
ղեր» են հանդիսանում շինարարությունը, տրանսպորտը, լեռնահանքա-
յին արդյունաբերությունը: 2012-ին ՌԴ-ում կանանց միջին ամսական աշ-
խատավարձը կազմել է տղամարդկանց աշխատավարձի 70%-ը, այ-
սինքն` աշխատավարձի գենդերային տարբերությունը կազմել է 30% [4]: 

 2009-ին Ղրղըզստանում կանանց տնտեսական ակտիվության և 
զբաղվածության վերաբերյալ տվյալները ցույց են տալիս, որ կանանց 
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մոտ վերոնշյալ ցուցանիշը մոտավորապես 30%-ով ցածր է տղա-
մարդկանց նույն ցուցանիշից [5, էջ 18-22]: Ղրղըզստանում գործատունե-
րի մեծամասնությունը հակված է բարձր որակավորում պահանջող 
պաշտոններում աշխատանքի ընդունման նախապատվությունը տալ 
տղամարդկանց: Այդ նույն միտումը դիտվում է նաև Սերբիայում: 
Ղրղըզստանում աշխատավարձի տարբերությունների վրա ազդում են մի 
շարք գործոններ՝ 

- Զբաղվածության ոլորտը և մասնագիտությունը. մասնավորապես 
առողջապահության, կրթության ոլորտներում աշխատավարձերը ցածր 
են, մինչդեռ այստեղ մեծ է կանանց տեսակարար կշիռը: 

- Բնակավայրը և կրթությունը. ուսումնասիրությունները ցույց են 
տալիս, որ մայրաքաղաքում աշխատավարձի գենդերային տարբե-
րությունները ցածր են (11%): Սա պայմանավորված է աշխատատեղերի 
բազմազանությամբ, ինչպես նաև մասնավոր հատվածում աշխա-
տավարձի ավելի բարձր մակարդակով: 

- Ընտանեկան դրությունը. ամուսնացած տղամարդկանց միջին ամ-
սական աշխատավարձն ավելի բարձր է, քան ամուրիներինը, իսկ 
ամուսնացած կանանց միջին ամսական աշխատավարձը մոտավո-
րապես 18%-ով ավելի ցածր է չամուսնացած կանանց աշխատավարձից, 
որը պայմանավորված է կրճատ աշխատօրվա տևողությամբ, ար-
տաժամյա աշխատանքների բացակայությամբ և այլն:  

Էստոնիայում 30-34 տարեկան տարիքային խմբում բարձրագույն 
կրթություն ունի յուրաքանչյուր երկրորդ էստոնուհին և յուրաքանչյուր 
չորրորդ էստոնացի տղամարդը, սակայն 2012-ին կանանց միջին ամսա-
կան աշխատավարձը 27.7%-ով ավելի ցածր է տղամարդկանց միջին ամ-
սական աշխատավարձից [6]:  

Կանանց և տղամարդկանց աշխատավարձի գենդերային բավականին 
մեծ տարբերություն է գրանցված Ադրբեջանում: 2012-ին, ըստ ՄԱԿ-ի 
ներկայացրած հաշվետվության տվյալների, Ադրբեջանում կանանց մի-
ջին ամսական աշխատավարձը կազմել է տղամարդկանց միջին ամսա-
կան աշխատավարձի 44%-ը [7]:  

 Համաձայն Income Data Services, Eurostat, ILO, Wage Indicator հա-
մացանցային կայքէջի տվյալների` ողջ աշխարհում տղամարդկանց և 
կանանց աշխատավարձերի տարբերությունը տատանվում է 13-23%-ի 
մակարդակում:  

Մի շարք երկրներում հասարակության ուշադրությունն այս խնդրի 
վրա սևեռելու համար օրացույցներում առանձնացնում են «հավասար 
աշխատավարձերի» օրը: Եվրոպայում «հավասար աշխատավարձ»-ի օրը 
նշում են մարտի 5-ին: Այս ամսաթիվն ընտրվել է ոչ պատահական 
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սկզբունքով: Ամսաթվի ընտրության էությունն այն է, որ մեկ տարվա ըն-
թացքում կինը պետք է տղամարդուց ավելի աշխատի միջինը 64 օր, որ-
պեսզի նրանց միջին ամսական աշխատավարձերը հավասարվեն [8]:  

2011-ին Եվրաստատի տվյալներով` եվրոպական երկրներում կա-
նանց և տղամարդկանց աշխատավարձերի անհավասարության հիմ-
նախնդիրները շատ արդիական են: 2011-ին եվրոպացի կանայք միջին 
հաշվով 16%-ով ավելի ցածր են վարձատրվել եվրոպացի տղամարդկան-
ցից: Աշխատավարձի ամենաբարձր գենդերային տարբերությունները 
նկատվել են Էստոնիայում, Ավստրիայում, Գերմանիայում (22-24%), իսկ 
ամենացածր տարբերությունները` Սլովենիայում, Լեհաստանում, Իտա-
լիայում, Լյուքսեմբուրգում (9%-ից ցածր):  

2006-ից սկսած համաշխարհային տնտեսական վեհաժողովի վերլու-
ծաբաններն աշխարհի մի շարք երկրների համար գնահատում են կա-
նանց և տղամարդկանց եկամուտների տարբերության կամ աշխատա-
վարձի վճարմանանհավասարության դասիչը (Gender Gap Index): GGI 
հաշվարկման նպատակն է որոնել գենդերային անհավասարության 
հաղթահարման ուղիներ: Ընդ որում` գենդերային անհավասարությունը 
գնահատվում է. 

• ըստ տնտեսության տարբեր ոլորտներում կանանց մասնակ-
ցության և հնարավորությունների, 

• ըստ կրթական մակարդակի, 
• ըստ առողջության և կյանքի սպասվող միջին տևողության, 
• ըստ քաղաքական գործընթացներին մասնակցության: 
 2013-ին համաշխարհային տնտեսական վեհաժողովի հաշվետ-

վությունում ներկայացված են 135 երկրի տվյալներ, որոնք վերաբերում 
են կանանց և տղամարդկանց եկամուտների անհավասարությանը: Հե-
տազոտության արդյունքներով ոչ մի երկիր չի հասել լիարժեք իրավա-
հավասարության: Ավելի մեծ առաջընթաց է արձանագրվել առողջապա-
հության և կրթության ոլորտներում, իսկ քաղաքական ոլորտում անհա-
վասարությունը զգալի բարձր է: 2006-2013 թթ. ընթացքում եկամուտ-
ների տարբերության կամ աշխատավարձի վճարման անհավասարութ-
յան դասիչի հաշվարկմամբ ավելի ցածր մակարդակ են գրանցել Իսլան-
դիան, Նորվեգիան, Ֆինլանդիան, Շվեդիան: Նույն հաշվետվության հա-
մաձայն, ըստ GGI–ի, Հայաստանը 2013-ին 135 երկրի մեջ զբաղեցրել է 
94-րդ տեղը, իսկ 2012-ին՝ 92-րդ տեղը: ԱՊՀ երկրներից Ղազախստանը 
զբաղեցնում էր 32-րդ հորիզոնականը, Մոլդովան` 52-րդ, Ռուսաստանը` 
61-րդ, Ուկրաինան` 64-րդ, Տաջիկստանը` 90-րդ, իսկ Ադրբեջանը` 99-րդ 
[9]: Տնտեսական մասնակցության ու հնարավորությունների ցուցանիշով 
Հայաստանը նույն երկրների շարքում 82-րդն է, կրթության մակարդա-
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կով` 29-րդ, առողջության և կյանքի տևողության ցուցանիշով` 131-րդ, 
իսկ քաղաքական իրավունքների և հնարավորությունների ցուցանիշով` 
115-րդ (ՀՀ ԱԺ-ում պատգամավորների միայն 11%-ն են կին): 

 Վերոնշյալ ուսումնասիրությունները վկայում են, որ աշխատավարձի 
գենդերային տարբերությունները ՀՀ-ում բավականին բարձր են: Հետ-
ևաբար անհրաժեշտ է միջոցառումներ ձեռնարկել այդ տարբերություն-
ները, եթե ոչ վերացնելու, ապա գոնե կրճատելու ուղղությամբ: Վերոնշ-
յալ խնդիրների լուծման համար, կարծում ենք պետք է կարևորվեն. 

- կրթության մատչելիությունը և դրա որակի բարձրացումը, 
- աշխատանքի տեղավորման գենդերային տարբերությունների կր-

ճատումը, 
- կանանց մասնագիտական առաջխաղացմանը նպաստող միջո-

ցառումների իրականացումը: 
Բացի այդ, եթե աշխատանքային տարիքում կանանց և տղամարդ-

կանց աշխատավարձերի միջև տարբերությունները մեծ լինեն, կուտա-
կային կենսաթոշակային համակարգում դրանք կվերածվեն «կենսաթո-
շակի գենդերային տարբերությունների»:  
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ПРОБЛЕМЫ ДИСКРИМИНАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА 
 

В статье представлены вопросы дискриминации на рынке труда. 
Несмотря на множество принятых законов о равноправии мужчин и 
женщин, все же в некоторых странах, в том числе и в РА, сохраняется 
более низких уровень занятости и заработной платы женщин по срав-
нению с мужчинами, чем и обуславливается актуальность темы иссле-
дования. Разница между оплатой труда женщин и мужчин обуслов-
лена соответствующей ориентацией женщин на рынке труда, разли-
чиями инвестиций в человеческий капитал, а также дискриминацион-
ной политикой по отношению женщин на рынке труда. 
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 DISCRIMINATION ISSUES IN LABOR MARKET 

 
 The article reads about discrimination issues in the labor market. 

Though there are a set of laws on men and women discrimination in the 
world in some countries such as the RA women employment level is lower 
as compared with men. This is the essence of the above mentioned actual 
problem. The difference between men and women payments depend on 
the women's orientation in the labor market and different investments in 
human resources, as well as the discrimination policy towards women in 
the labor market. 
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ՀԱՍՄԻԿ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի ասպիրանտ 

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՈՒՂՂԱԿԻ 
ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Հոդվածում ներկայացվում է ՀՀ տնտեսությունում վերջին 
տարիներին կատարված օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 
վիճակագրությունը, քննարկվում դրանց ներգավմանն ուղղ-
ված պետական քաղաքականության արդյունավետությունը, 
առկա խոչընդոտները, ինչպես նաև առաջարկվում որոշակի 
միջոցառումներ, որոնց իրականացումը գործնականում թույլ 
կտա բարձրացնել ՀՀ տնտեսության մրցունակությունն ու 
բարելավել ներդրումային միջավայրը: 

Հիմնաբառեր. ներդրումներ, օտարերկրյա ուղիղ ներդրում-
ներ, ներդրումային պետական քաղաքականություն, ներդրու-
մային գրավչություն: 

 
ՀՀ տնտեսությունում երկարատև կայուն տնտեսական աճի և այդ 

հիմքի վրա տնտեսական զարգացման հնարավորություններն էապես 
պայմանավորված են նաև օտարերկրյա ներդրումներով: Ներկայիս աշ-
խարհաքաղաքական իրավիճակում շրջափակված լինելով հարևան եր-
կու երկրների կողմից՝ ՀՀ-ն չի կարողանում օգտագործել իր աշխար-
հագրական դիրքը, ինչպես նաև բնական պաշարների բացակայությամբ 
էլ՝ ինքնուրույն չի կարող ապահովել կայուն ֆինանսկական հոսքեր: 
Նման պարագայում տնտեսության իրական հատվածում օտարերկրյա 
ուղիղ ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները բացառիկ կարևո-
րություն են ստանում: 

Այս տեսանկյունից անհրաժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրել 
ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում կատարվող արտասահմանյան 
ներդրումների ընդհանուր պատկերը, որոշել օտարերկրյա ուղիղ ներդ-
րումների (այսուհետև՝ ՕՈՒՆ) ներգրավմանն ուղղված պետական քաղա-
քականության արդյունավետությունն ու առկա խոչընդոտները:  

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տվյալներով՝ 2013 թվականին 
ՀՀ տնտեսության իրական հատվածում կատարված օտարերկրյա ներ-
դրումների հոսքը կազմել է 597.4 մլն. դոլար, որից ուղղակի ներդրում-
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ները 271.2 մլն. դոլար, սակայն ներդրումները նվազել են նախորդ տար-
վա նկատմամբ համապատասխանաբար 20.5 և 52.2 տոկոսով: Հաշվե-
տու ժամանակաշրջանում ներդրումները կատարվել են հիմնականում 
Արգենտինայից (117.9 մլն. դոլար), Ֆրանսիայից (99.1 մլն. դոլար), Ռու-
սաստանի Դաշնությունից (86.3 մլն. դոլար), և Կանադայից (53.6 մլն. 
դոլար): 2013 թվականին օտարերկրյա ներդրումները հիմնականում 
ուղղվել են «հանքագործական արդյունաբերության և հանքերի շահա-
գործում» (168.2 մլն. դոլար), «հեռահաղորդակցություն» (113.7 մլն. դոլար), 
«օդային տրանսպորտի գործունեություն» (108.9 մլն. դոլար) և «անշարժ 
գույքի հետ կապված գործունեություն» (46 մլն. դոլար) ոլորտները [1]: 

Ըստ պաշտոնական վիճակագրության՝ վերջին տասնամյակում 
ՕՈՒՆ հիմնական հոսքը Ռուսաստանից է, Ֆրանսիայից, ԱՄՆ-ից, Ար-
գենտինայից, Կանադայից, Լիբանանից, Գերմանիայից, իսկ ներդրում-
ների ամենամեծ ծավալը Հայաստանը ստացել է 2008 թ. [2, էջ 70]: Դա 
պայմանավորված էր հայաստանյան մի շարք խոշոր ձեռնարկություննե-
րի մասնավորեցմամբ և ապապետականացմամբ, հեռահաղորդակցութ-
յան օպերատորիների թվի ավելացմամբ, շինարարության ծավալների 
աննախադեպ աճով: Հաջորդ տարիներին ներդրումների ծավալները 
կրճատվեցին մեծապես պայմանավորված համաշխարհային տնտեսա-
կան ճգնաժամով: 

ՀՀ պետական քաղաքականությունը՝ ուղղված երկրի ներդրումային 
գրավչության բարձրացմանը, ենթադրում է համալիր մոտեցում. 1994 թ. 
հուլիսից գործում է «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքը, 
2011 թ. մայիսին ԱԺ կողմից ընդունվել է «Ազատ տնտեսական գոտինե-
րի մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ կառավարության կողմից առ այսօր նախագծ-
վել ու իրականացվում է գործարար միջավայրի բարելավման միջոցա-
ռումների 6 ծրագիր: ՕՈՒՆ ներգրավման միջոցառումների մասին 
դրույթները տեղ են գտել նաև կառավարության գործունեության 2012-
2017 թթ. ու 2013 թ., 2014 թ. ծրագրերում:  

ՀՀ կառավարության 2005թ. ապրիլի 21-ի № 15 նիստի արձանագ-
րային որոշմամբ հաստատվել է ՀՀ ներդրումային քաղաքականության 
հայեցակարգը: Վերջինս ներառում է ներդրումային քաղաքակակնութ-
յան առաջնահերթ միջոցառումներ, որոնց իրականացումը մեծապես 
կնպաստեր ՀՀ ներդրումային միջավայրի բարելավմանը [3]: Սակայն, 
չնայած դրան, որ փաստաթուղթը գրեթե 10 տարվա վաղեմության է, 
ըստ էության դրա դրույթները մնացել են անկատար: Դա վերաբերում է 
թե՛ օրենսդրության առանձին նորմատիվային ակտերի փոփոխությանը, 
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թե՛ միջազգային համաձայնագրերից բխող ՀՀ պարտավորությունների 
կատարմանը, թե՛ ՀՀ տարածքային համաչափ զարգացմանը:  

Ներդրումների ներգրավման վրա ազդող գործոնների շարքում ներ-
կայումս կարևորվում և առանձնանում են ինստիտուցիոնալ գործոնները 
(վարչարարություն, գրանցում, լիցենզավորում, տեսչական ստուգումներ 
և այլն) [4, էջ 30]: Սակայն որևէ երկրի տնտեսությունում ՕՈՒՆ ներգ-
րավմանն ուղղված պետական քաղաքականության արդյունավետությու-
նը պարզելու համար պետք է հաշվի առնել ոչ միայն երկրում գործող ի-
րավական ակտերը, իրագործվող խթանիչ ծրագրերը կամ վիճակագրա-
կան տվյալները, այլև տվյալ երկրի դիրքերը միջազգային տարբեր հեղի-
նակավոր գործակալությունների կողմից հրապարակված վարկանիշա-
յին աղյուսակներում:  

Ըստ տնտեսական ազատության դասիչի, որը կազմվում է հեղինա-
կավոր «Wall Street Journal» պարբերականի և «Heritage Foundation» հե-
տազոտական կենտրոնի հետ համատեղ, Հայաստանը 2014 թ. 178 երկ-
րի շարքում գտնվում է 41-րդ հորիզոնականում՝ որակավորվելով որպես 
տնտեսապես չափավոր ազատ երկիր [5]: Տնտեսական ազատության 
դասիչը հաշվարկվում է՝ ըստ 10 բաղադրատարրերի` գործարարություն 
վարելու, առևտրի, հարկային, ֆինանսական, ներդրումային ազատութ-
յան և այլն, որոնք գնահատվում են 1-100 սանդղակով, որտեղ 100-ը հա-
մապատասխանում է առավելագույն ազատության, իսկ 0-ն ազատութ-
յան կատարյալ բացակայությունն է [6, էջ 1324]:  

Տարածաշրջանի կտրվածքով ՀՀ ներդրումային գրավչությունն 
ուսումանասիրելիս պետք է հաշվի առնել նաև հարևան երկրների վար-
կանիշնեը: Համաձայն տնտեսական ազատության դասիչի՝ Հայաստանը 
զիջում է միայն Վրաստանին (22), և առաջ է գտնվում մյուս հարևաննե-
րից (Թուրքիա՝ 64, Ադրբեջան՝ 81, Իրան՝ 173): Համաձայն մեկ այլ՝ Հա-
մաշխարհային բանկի Doing Business Report ամենամյա հետազոտութ-
յան, որն ուսումնասիրում է 189 երկրում ձեռնարկատիրական գործու-
նեություն ծավալելու պարզությունը՝ ըստ 10 հիմնական ցուցանիշների, 
Հայաստանը 2014 թ. զբաղեցրել է 37-րդ տեղը, 2013-ին՝ 40–րդ [7]: Այս-
պիսով, Հայաստանը բարելավվել է դիրքը 3 հորիզոնականով, հետևա-
բար կարելի է եզրակացնել, որ ՀՀ կառավարության վարած ներդրումա-
յին քաղաքականությունը բերել է որոշակի արդյունքների: Համաձայն 
նույն աղբյուրի՝ Հայաստանն իր հարևան երկրներից կրկին զիջում է 
միայն Վրաստանին. վերջինս 2014թ. վարկանշային աղյուսակում զբա-
ղեցնում է 8-րդ, Թուրքիան՝ 69-րդ, Ադրբեջանը՝ 70-րդ, Իրանը՝ 152-րդ 
տեղերը [7]: 
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Արձանագրելով ներդրումների ծավալների անկումն ու ՀՀ ներդրու-
մային գրավչության մասին վարկանիշի աճը՝ կարելի է բախվել հակա-
սական եզրակացության. ինչու Հայաստանը, բարելավելով իր գործա-
րար միջավայրը, կրճատում է տնտեսության մեջ ՕՈՒՆ ծավալները: Այս-
տեղից թերևս կարելի է եզրակացնել, որ Հայաստանն իրավական առու-
մով կատարելագործել է գործարար միջավայրը, սակայն գործնականում 
առկա են վերոնշյալ ինստիտուցիոնալ խոչընդոտները: Այս առումով 
կարևորվում է կառավարման ձևերի ու մեթոդների, ինչպես նաև կառու-
ցակարգերի ճիշտ ընտրության հիմնախնդիրը, որն առավելագույնս 
կնվազեցներ շուկայի ձախողումները և տնտեսությունը կուղղորդի դեպի 
սահմանադրական հուն [8, էջ 472- 489]: 

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները դիտարկելով քաղաքական 
հարթության մեջ՝ ակնհայտ է դառնում, որ ՕՈՒՆ ներգրավմանն ուղղված 
քաղաքականության հաջողությունը կախված է ոչ միայն ծրագրային 
դրույթների բովանդակությունից, այլև տվյալ երկրի արտաքին քաղաքա-
կանությունից: Շատ հաճախ ներդրումները, վարկերը կամ դրանց մա-
սին խոստումները երկրների քաղաքականության վրա ազդելու հզոր 
տնտեսական լծակ են: Որպես կանոն, այս կամ այն քաղաքական-տնտե-
սական, տարածաշրջանային միությանը միանալը երաշխավորում է 
հստակ ծավալի ներդրումներ որոշակի երկրում:  

Ուսումնասիրելով ՀՀ խոշոր հարկատուների ցանկը՝ տեսնում ենք, 
որ հիմնական խոշոր ընկերություններն աշխատում են հենց արտասահ-
մանյան կապիտալով [9]: Բացառություն են կազմում թերևս ներկրող ըն-
կերությունները: Փաստորեն, ՕՈՒՆ հիմնական մասն ուղղվում է խոշոր 
ձեռնարկություններին, այլ ոչ թե ՓՄՁ ոլորտ: Հետևաբար, ռազմավարա-
կան նշանակության բազմաթիվ ձեռնարկություններ գտնվում են այլ 
երկրների անուղղակի վերահսկողության ներքո:  

Սա բավականին մտահոգիչ փաստ է, քանի որ ռազմավարական 
նշանակության ձեռնարկությունները հանձնելով արտասահմանյան ըն-
կերությանը՝ թեկուզև խոշոր ներդրումների դիմաց, Հայաստանը տնտե-
սական գերհզոր լծակներ է տալիս այլ երկրների՝ ազդելու Հայաստանի 
թե՛ ներքին, թե՛ արտաքին քաղաքականության վրա:  

Այսպիսի քաղաքականությունն իր մեջ պարունակում է մեկ այլ 
սպառնալիք ևս, որն է՝ ֆինանսների արտահոսքը: Ժամանակի ընթաց-
քում այն պետությունը, որը հենվում է միմիայն արտասահմանյան ներ-
դրումների վրա, հայտնվում է ֆինանսական ծուղակում՝ դժվարանալով 
կազմակերպել սեփական ծախսերը [10]: Անհեռանկար է մշակել այնպիսի 
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պետական տնտեսական քաղաքականություն, որի ֆինանսական կայու-
նությունը երաշխավորում է միջազգային կազմակերպություններց, մի-
ջազգային բանկերից, այլ պեություններից կամ ինստիտուտներից 
ստացվող դրամաշնորհներով, վարկերով կամ ուղղակի ներդրումներով: 
Քանի որ երբ ներդրումն արվում է «դրսից», եկամուտների զգալի մասը 
ևս գնում է դուրս: Այս առումով ՀՀ-ն բացառություն չի կազմում. համա-
ձայն «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի՝ 
օտարերկրյան ներդրողի շահույթը (եկամուտը) հարկերը վճարելուց և ՀՀ 
օրենսդրությամբ սահմանած այլ վճարումները կատարելուց հետո մնում է 
ներդրողի տնօրինության ներքո [11]: Փաստորեն ՀՀ օրենսդրությունը ևս 
ապահովում է ներդրողի՝ շահույթի տնօրինման ազատությունը:  

Վերոնշյալ մոտեցումները, սակայն, ոչ մի կերպ չեն բացառում ներ-
դրումները ‹‹մեծ գործարարությունում››: Անշուշտ, ներդրումներն այստեղ 
էլ են հարկավոր, բայց դրանք կարող են շրջանցել ռազմավարական 
նշանակության ոլորտները և ուղղվել նորաստեղծ ձեռնարկություններ, 
ֆրանչայզինգով աշխատող ընկերություններ, ինչպես նաև ՀՀ կառավա-
րության կողմից գերակա ճյուղ հայտարարաված ՏՏ և զբոսաշրջության 
ոլորտները: 

Ստեղծված իրավիճակում կարելի է հավասարակշռության հասնել 
ներդրումների պետական ֆինանսավորմամբ, ինչի շնորհիվ նախ ստաց-
ված եկամուտը կմնա երկրի ներսում՝ ապահովելով ընթացիկ ծախսերը 
և հետագա կապիտալ ներդրումները կրկին Հայաստանի տնտեսությու-
նում, ապա կհանդիսանա ազգային անվտանգության և տնտեսական 
ինքնուրույնության երաշխիք: Հասկանալի է, որ ներկայիս տնտեսական 
իրավիճակում սուղ ֆինանսական հնարավորություններով դա չափա-
զանց հավակնոտ գաղափար է, այնուամենայնիվ ՀՀ տնտեսության 
ռազմավարական նշանակության խոշոր ձեռնարկությունները պետք է 
պատկանեն Հայաստանին: Շատ երկրներում ՕՈՒՆ ներգրավման 
զսպումը կամ արգելափակումը ռազմավարական նշանակության ոլորտ-
ներում կարգավորվում է օրենսդրությամբ՝ այդպիսով ներդրողների առաջ 
հստակ սահմանափակումներ դնելով այդ ոլորտներ մուտք գործելիս [12]:  

Վերջին տարիներին ՀՀ կառավարությունն ակտիվացրել է գործու-
նեությունը՝ ուղղված երկրի տնտեսության մեջ ՕՈՒՆ ներգրավմանը: 
Հայկական զարգացման գործակալությունն արտասահմանյան ներդրող-
ներին մատնանշում է մի շարք պատճառներ, թե ինչու ներդնել Հայաս-
տանում: Սակայն փաստարկներից առավել հիմնավորված կարելի է հա-
մարել միայն մի քանիսը (արտահանումը մաքսատուրքից ազատված է, 
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արտարժույթի ազատ փոխարկում, շահույթի ազատ վերադարձն ու դրա-
մական փոխանցումների անսահմանափակությունը) [13]:  

Ինչպես տեսնում ենք, ներկայում ՀՀ կառավարությունը դեռ բավա-
կանին անելիք ունի ներդրումային միջավայրը շտկելու և գործարար 
ոլորտը բարեփոխելու: Ֆորմալ բարեփոխումներից բացի, պետք է հա-
մակարգային փոփոխություններն զգացվեն հենց գործնականում: Այս 
առումով նպատակահարմար ենք գտնում մշակել ու գործադրել ինստի-
տուցիոնալ բարեփոխումներ, որոնք թույլ կտան՝ 

 վերացնել տնտեսական մոնոպոլիաները, 
 թեթևացնել ՓՄՁ ոլորտի հարկային բեռը, տրամադրել լրացուցիչ 

վարկային արտոնություններ, 
 օրենսդրորեն հստակեցնել/կրճատել տեսչական ստուգումները, 
 պարզեցնել փաստաթղթային պահաջները, ներդնել լրիվ էլեկտ-

րոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգ թե՛ Երևանում, թե՛ 
մարզերում (գործարարության գրանցում, հայտերի ներկայացում, հար-
կային հաշվետվություններ, գույքագրում, լիցենզավորում և այլն), 

 կրճատել պետական և մունիցիպալ ծառայության մատուցման 
ժամկետները (թույլտվությունների/արտոնագրերի տրամադրում, սեփա-
կանաշնորհման գործընթաց և այլն), 

 բարձրացնել կոմունալ ծառայությունների որակը և հասանելիութ-
յունը ՀՀ ողջ տարածքում: 

Այս միջոցառումների լիակատար իրականացման շնորհիվ, ինչպես 
նաև ցուցաբերելով համալիր մոտեցում ՕՈՒՆ ներգրավման ուղղված 
պետական քաղաքականությանը՝ Հայաստանը կբարձրացնի իր տնտե-
սական մրցունակությունը և հանդես կգա որպես ներդրումների համար 
հուսալի երկիր և երկարաժամկետ գործընկեր:  
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печит рост конкурентоспособности экономики РА и улучшит инвес-
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ՄԱՐԻԱՆԱ ՔՈՉԱՐՅԱՆ 
Հայաստանի պետական 

տնտեսագիտական համալսարանի 
կառավարման ամբիոնի ասիստենտ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՆ ՈՐՊԵՍ ԳԻՏԱՏԱՐ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԻՄՔ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԵՐԱԿԱ ՃՅՈՒՂ 

Համաշխարհային տնտեսության մեջ տեղեկատվական տեխնո-
լոգիաների բուռն զարգացումը հանգեցրել է մի նոր երևույթի` գի-
տատար տնտեսության առաջացմանը, որը հետարդյունաբերական 
տնտեսության և նորարարական տնտեսության զարգացման հա-
ջորդ փուլն է: Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլո-
գիաները գիտատար տնտեսության հիմքն են և վերջին տարիներին 
ընդունվում են որպես տնտեսական կայուն աճի ու զարգացման 
արդյունավետ գործիք, քանի որ հնարավորություն են տալիս տեղե-
կատվությունը փոխանցել համեմատաբար ոչ թանկ և արդյունա-
վետ ձևով: 

Հիմնաբառեր. տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, հեռահաղոր-
դակցություն, գիտատար տնտեսություն, տեղեկատվության փո-
խանցում: 

 
XX դարի վերջին և XXI դարի սկզբին տեղեկատվական տեխնոլո-

գիաների բուռն զարգացումը հանգեցրեց համաշխարհային տնտեսութ-
յան մեջ նոր երևույթի` գիտատար տնտեսության առաջացմանը, որն 
ավանդական տնտեսության համեմատությամբ հիմնված է գիտելիքի ու 
գիտության, տեխնոլոգիաների անընդհատ կատարելագործման, նորա-
րարական հոսքերի, գիտատար արտադրանքի թողարկման ու արտա-
հանման վրա:  

Մի շարք հեղինակների կարծիքով` գիտատար տնտեսության հիմ-
նասյուներն են տնտեսական և ինստիտուցիոնալ ռեժիմը, կրթությունը և 
հմտությունները, մարդկային կապիտալը, ներդրումային համակարգը, 
տեղեկատվական ու հեռահաղորդակցական ենթակառուցվածքները: 

Նախկին խորհրդային երկրներում համակարգային վերափոխումնե-
րի փորձը ցույց տվեց, որ միայն ազատական տնտեսությանը համապա-
տասխանող պետական ինստիտուտների ներմուծմամբ, տնտեսության և 
մասնավորապես` արտաքին առևտրի ազատականացմամբ հնարավոր 
չէ ստեղծել մրցունակ, կայուն զարգացող տնտեսություն և բարեկեցիկ 
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հասարակություն: Դրա համար պահանջվում է այդ կառույցների արդյու-
նավետ գործառություն, մարդկանց, կազմակերպությունների բնականոն 
գործունեության և փոփոխություններին արագորեն հարմարվելու համար 
խթաններ: Տնտեսական խթանների և ինստիտուցիոնալ ռեժիմի հետ 
կապված փոփոխությունների ազդեցությունն անհատների և կազմակեր-
պությունների վրա դրսևորվեց հատկապես XX դարի երկրորդ կեսին: 

Տնտեսական ազատականության աստիճանով, ըստ «The Heritage» 
հիմնադրամի, ՀՀ համարվում է տնտեսական առումով «հիմնականում 
ազատ երկիր»: Ըստ 2012 թ. «The Heritage» հիմնադրամի և «Wall street 
Journal» ամսագրի պատրաստած տնտեսության ազատության համաթվի` 
ՀՀ-ն գտնվում է 39-րդ տեղում` 179 երկրի շարքում [1]: Նշենք, որ մեր եր-
կիրն այս առումով զգալի առաջընթաց է գրանցել 1997 թ. ի վեր:  

Առաջատար երկրներում գիտության և բարձրագույն կրթության 
զարգացումը տնտեսության առաջընթացի հիմնական երաշխիքն է: Գի-
տության, հատկապես հիմնարար գիտության զարգացումը, գիտատար 
ապրանքի, բարձր տեխնոլոգիական տնտեսության ստեղծման գլխավոր 
գործոնն է: Փաստ է, որ զարգացած երկրների հաջողության անկյունա-
քարը հիմնարար գիտությունների ու բարձր տեխնոլոգիաների վրա 
հիմնված տնտեսությունն է: 

Գիտության և բարձրագույն կրթության զարգացումը խիստ կենսա-
կան նշանակություն ունի հատկապես բնական պաշարներով ոչ հա-
րուստ, բարդ աշխարհաքաղաքական խնդիրներ ունեցող Հայաստանի 
համար: Հիմնարար գիտությունների և բարձր տեխնոլոգիաների զար-
գացումն արդյունավետ և մրցունակ հիմք է գիտատար ապրանքի վրա 
հիմնված տնտեսության հիմնադրման և արդի մարտահրավերների հաղ-
թահարման համար: Երկրի գիտության ոլորտի զարգացումը կոչված է 
ապահովելու ՀՆԱ-ի կայուն աճ: Պետության կողմից գիտության կառա-
վարումը պետք է ներդաշնակվի կրթության և մշակույթի ոլորտներում ի-
րականացվող քաղաքականության հետ: 

Գիտատար տնտեսության կառուցման գործում կենտրոնական դեր է 
հատկացվում նաև մարդկային կապիտալին: ՄԱԿ-ի մարդկային կապի-
տալի վերաբերյալ զեկույցներից հետևում է, որ դրա տեսակարար կշիռն 
այնպիսի զարգացած երկրներում, ինչպիսիք են` ԱՄՆ-ը, Ֆինլանդիան, 
Գերմանիան, Ճապոնիան, Շվեյցարիան կազմում է ազգային հարստութ-
յան մինչև 80 տոկոսը [2]։  

Վերջին տարիներին Հայաստանի բնակչությունը պակասել է` 
հիմնականում արտագաղթի և ծնելիության նվազման պատճառով: Ինչ-
պես կանխատեսել են Համաշխարհային բանկի փորձագետները, այդ 
միտումները կպահպանվեն ապագայում ևս և 2005 – 2050 թթ. բնակ-
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չությունը կնվազի 24%-ով, որն էլ կազդի կրթական ծառայությունների 
նկատմամբ պահանջարկի վրա: Ըստ կանխատեսումների` ենթադրվում 
է, որ 5 - 14 տարեկան բնակչությունը տարեկան կնվազի 0.83 %-ով, որի 
հետևանքով 2005 - 2050թթ. 47%-ով կպակասի հիմնական կրթությանը 
հետամուտ լինող պատանիների թիվը [3]: 

Այդ միտումները բացասական ազդեցություն կթողնեն մարդկային 
ներուժի` որպես երկրի մարդկային կապիտալի աղբյուրի վրա` այդպիսով 
սահմանափակելով գիտատար տնտեսության հիմնասյուներից մեկի 
հնարավորությունները` վտանգելով մյուս հիմնասյուների հետ միասին 
ներդաշնակ զարգանալու հնարավորությունները: Դա կլինի ամենամեծ 
մարտահրավերը Հայաստանի համար ոչ միայն տնտեսության զարգաց-
ման, այլև ընդհանուր առմամբ ազգային անվտանգության տեսանկյունից: 

XX դարի սոցիալ-տնտեսական առավել նշանակալից գիտատեխնի-
կական խոշորագույն նորամուծությունների բազմազանությամբ հան-
դերձ` ժամանակաշրջանի գլխավոր նվաճումն ազգային ներդրումային 
համակարգի ձևավորումն է, որում առանձնահատուկ դեր ունեն գիտա-
հետազոտական և տեխնոլոգիական մշակումներ իրականացնող հաս-
տատությունները:  

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաները գի-
տատար տնտեսության հիմքն են և վերջին տարիներին ընդունվում են 
որպես տնտեսական կայուն աճի ու զարգացման արդյունավետ գործիք, 
քանի որ հնարավորություն են տալիս տեղեկատվությունը փոխանցել 
համեմատաբար ոչ թանկ և արդյունավետ ձևով:  

Վերջին տարիներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաները դարձել են 
ՀՀ տնտեսության հիմնական ոլորտներից մեկը` նպաստելով երկրում 
տեխնոլոգիական նորարարության և արտադրողականության բարձրաց-
մանը: Տեղեկատվական ու հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
ոլորտն ունի կարևորագույն միջոլորտային գործառույթ, որը թույլ է տա-
լիս ձեռնարկություններին մրցունակ լինելու համաշխարհային շուկայում:  

Նշենք, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Հայաս-
տանն իր հարևան ԱՊՀ և Մերձավոր Արևելքի երկրների շարքում հա-
մարվում է առաջատարներից մեկը: Դրա հիմքը թերևս ստեղծվել էր այն 
ժամանակ, երբ Խորհրդային Հայաստանը դարձավ նախկին ԽՍՀՄ գի-
տական, գիտահետազոտական և բարձր տեխնոլոգիաներ արտադրող 
հիմնական հանգույցը: 1991 թ. ձեռք բերված անկախությունն իր հետ բե-
րեց լիովին նոր հնարավորություններ ոլորտի և, մասնավորապես, ձեռ-
ներեցների ու ՏՏ մասնագետների համար: Խոշորածավալ արտադրա-
կան գործունեությունից ոլորտի մասնագիտացումը փոխվեց դեպի ծրագ-
րային ապահովման և ծառայությունների հատվածի: Վերջին տասը տա-
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րիների ընթացքում այս հատվածն արձանագրել է, հիրավի, լուրջ 
առաջընթաց` ապահովելով 27% տարեկան աճ [4]:  

Կարևորելով ոլորտի նշանակությունը, անփոխարինելի դերը գիտա-
տար տնտեսության զարգացման մեջ` ՀՀ կառավարությունը 2000 թ. 
հայտարարեց ՏՀՏ ոլորտը` որպես Հայաստանի տնտեսության զարգաց-
ման գերակա ճյուղերից մեկը: Այդ նույն տարվա հուլիսին մասնավոր 
հատվածի ներկայացուցիչները ստեղծեցին Տեղեկատվական տեխնոլո-
գիաների ձեռնարկությունների միությունը, որը կոչված է համախմբելու 
ոլորտի շահերի պաշտպանությանն ուղղված ջանքերը, աջակցելու մաս-
նավոր ձեռնարկություններին և խթանելու հետազոտական աշխատանք-
ները հիշյալ ոլորտում: Հետագայում, 2008 թ. կառավարությունն ընդու-
նեց ոլորտի զարգացման նոր ռազմավարություն, որտեղ դիտարկվում են 
ենթակառուցվածքի, կադրերի, կրթության, վենչուրային ֆինանսավոր-
ման և այլ կարևոր բնագավառներին առնչվող խնդիրներ: 

ՀՀ կառավարության 2008-ի օգոստոսի 28-ի «Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման» հայեցակարգով նախանշվում 
են այն հիմնական միջոցառումները, որոնք պետք է իրականացվեն 
մինչև 2018 թ.` երկրում մրցունակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ոլորտ ձևավորելու համար [5]։ Աշխարհի զարգացած և զարգացող երկր-
ների լավագույն փորձի վերլուծության և համադրման հիման վրա մշակ-
վել և 2010 թվականի փետրվարի 25-ին ՀՀ կառավարության հավանութ-
յանն է արժանացել «Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային 
հասարակության ձևավորման» հայեցակարգը։ 

Կարևորվում է նաև ՀՀ կառավարության և «Microsoft» միության 
միջև կնքված համագործակցության հուշագիրը, որի շրջանակում 2011 թ. 
մայիսին Երևանում բացվեց «Microsoft» ներդրումային կենտրոնը [6]:  

2011-ի նոյեմբերին Երևանի պետական համալսարանում բացվեց 
հայ-հնդկական ՏՀՏ գերազանցության կենտրոնը, որը ՀՀ կառավա-
րության և Հնդկաստանի կառավարության համատեղ ծրագիրն է, իրա-
կանացվում է «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի (Հա-
յաստան) ու C-DAC կենտրոնի (Հնդկաստան) կողմից, հնդկական կառա-
վարության` տարածաշրջանում իրականացվող ՏՀՏ ոլորտի ամենախո-
շոր ներդրումն է:  

Նշանակալից է նաև Ֆինլանդիայի կառավարության, Nokia ընկե-
րության և Համաշխարհային բանկի կողմից ԱՊՀ տարածաշրջանում 
հայտարարված մրցույթում «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնա-
դրամի հաղթանակը, ինչի արդյունքում Հայաստանում 2011 թ. ձևավորվել 
է «Մոբայլ» լուծումների տարածաշրջանային լաբորատորիա` Արևելյան 
Եվրոպայի, Հարավային Կովկասի և Միջին Ասիայի երկրների համար: 
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Այն կդառնա աշխարհի համար նախատեսվող հինգ հիմնական լաբորա-
տորիաներից մեկը, ուղղված ստեղծելու բարենպաստ միջավայր մոբայլ 
լուծումների ոլորտում նորամուծությունների խթանման, գաղափարների 
ու արդյունքների առևտրայնացման, տեխնիկական և կառավարման 
հմտությունների զարգացման, տարածաշրջանային ձեռնարկությունների 
և մասնագետների միջև կապերի հաստատման, ներդրումների ներգրավ-
ման համար:  

2011 թ. նաև պաշտոնապես հայտարարվեց աշխարհի խոշոր ճար-
տարագիտական կազմակերպություններից մեկի` սինգապուրյան ST 
Kinetics (Singapore Technologies Kinetics Ltd) ընկերության մուտքը 
Հայաստան: ST Kinetics-ը Հայաստանում բացել է մասնաճյուղ, որի ա-
ռաջնային ծրագիրն է հետազոտությունների և մշակումների լաբորատո-
րիայի և ինքնավար մեքենաների ու սարքավորումների պլատֆորմի հիմ-
նումը: Նշված տարում ստորագրվել է համագործակցության հուշագիր` 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և CISCO ընկերության 
միջև, որի շրջանակում CISCO ընկերությունը կաջակցի Հայաստանում մի 
շարք ծրագրերի իրականացմանը, մասնավորապես` CISCO Lab-ի հիմ-
նադրմանը [7]: 

Նշենք, որ հայկական ՏՏ ոլորտն ունի հետագա զարգացման և աճի 
համար կարևոր բոլոր նախադրյալները, ինչը պայմանավորված է մի 
շարք գործոններով և առավելություններով, որոնցից կարող ենք նշել 
համաշխարհային չափանիշներին համապատասխանող գիտահետազո-
տական ներուժ ինֆորմատիկայի, ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բնագա-
վառներում, բարձրակարգ մասնագետներ` տեխնիկական հմտություննե-
րով ու օտար լեզվի իմացությամբ, ՏՏ և հարակից այլ մասնագիտացում-
ներով բուհական հզոր ծրագրեր, էժան աշխատուժ ու ցածր գործառա-
կան ծախսեր, պետության զգալի աջակցություն ոլորտին և պատրաս-
տակամություն բարելավելու ներդրումային դաշտը, ՏՏ ոլորտի կայուն ու 
շարունակական աճ, ուժեղ և հաջողակ սփյուռքի ներկայություն Եվրո-
պայում, Հյուսիսային Ամերիկայում, խոշոր տրանսազգային ընկերութ-
յունների հետ համագործակցության մեծ փորձ, մտավոր սեփականութ-
յան պաշտպանությանն ուղղված օրենքներ ու նորմատիվային ակտեր: 

«Տնտեսություն և արժեքներ՚ հետազոտական կենտրոնը» որպես 
համաշխարհային տնտեսական վեհաժողովի Համաշխարհային մրցու-
նակության կենտրոնի գործընկեր կազմակերպություն Հայաստանում, 
ներկայացրել է ՀՏՖ «2013 թ. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հա-
մաշխարհային զեկույց»-ի հիմնական արդյունքները, որում Հայաստանի 
Հանրապետությունը 144 երկրի շարքում զբաղեցնում է 82-րդ տեղը` 
գրանցելով մրցունակության ցուցանիշների համեստ բարելավում [8]: 
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Նշենք, որ զեկույցի հիմքում ընկած է ցանցային պատրաստվածութ-
յան համաթիվը, որը ցույց է տալիս երկրների տեղեկատվական և հեռա-
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացումներին մասնակցելու ու 
դրանցից օգտվելու պատրաստվածության աստիճանը, ինչն էլ նպաս-
տում է մրցունակության բարձրացմանը: Այս տարի զեկույցը գնահատել 
է աշխարհում 144 տնտեսությունների ՏՏ մրցունակությունը՝ ընդգրկված 
երկրների քանակն ավելացնելով երկուսով:  

Համաշխարհային պրակտիկայում գիտատար տնտեսության ընդ-
հանրացված գնահատման համար օգտագործվում են «գիտելիքի տնտե-
սության համաթիվը» (ԳՏՀ) և «գիտելիքի համաթիվը» (ԳՀ): Այս համա-
թվերը, ի տարբերություն ՀՆԱ-ի ցուցանիշի, բնութագրում են այդ նույն 
ՀՆԱ-ն մեծացնելու կամ զարգացած տնտեսություն ունենալու երկրի 
ներուժը: 

«Գիտելիքի տնտեսության համաթիվ» ցուցանիշով 2012 թ. Հայաս-
տանն աշխարհի 146 երկրի շարքում զբաղեցրել է 71-րդ հորիզոնականը` 
10 տեղով զիջելով 2008 թվականի համեմատ [9]: Գիտելիքի տնտեսութ-
յան համաթվի (5.08) վրա էական բացասական ազդեցություն է թողել 
տեղեկատվական ենթակառուցվածքի կամ, ընդհանուր առմամբ, տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների տարածման վիճակը բնութագրող փոքր 
համաթիվը` 3.35: Միաժամանակ այդ համաթվի վրա դրական ազդե-
ցություն է ունեցել կրթության համաթիվը` 6.96 [10]: Այս համաթվերը ՀԲ-ն 
սկսել է հաշվարկել 1995 թ., երբ ակնհայտ դարձավ գիտելիքի կարևո-
րությունը տնտեսության զարգացման համար: Այժմ անվիճելի փաստ է, 
որ գիտելիքին և նորագույն տեխնոլոգիաները կյանքի կոչելուն առավել 
մեծ նշանակություն տվող երկրները ոչ միայն առավել արագ են զարգա-
նում, այլև առավել հեշտությամբ են հաղթահարում տնտեսական ճգնա-
ժամերը:  

Նշենք, որ համաթիվը ներառում է բազմաթիվ գործոնների քանակա-
կան գնահատականը: Այդ գործոնները հիմնականում նախորդ տարինե-
րի` արդեն հրապարակված ցուցանիշներով են առանձնացվում: Այսինքն` 
2012 թ. համաթիվն իր մեջ կրում է հիմնականում 2011 թ. տվյալները:  

Այսպիսով` կարող ենք փաստել, որ հատկապես վերջին տարիներին 
մեր տնտեսության «գիտատարության» աստիճանը զգալիորեն նվազել է, 
այն պարագայում, երբ աշխարհում հակառակ միտումն է նկատվում: 

Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
զարգացումը Հայաստանի նման սահմանափակ բնական պաշարներով 
երկրի համար իրական հնարավորություն է մարդկային կապիտալը վե-
րածել տնտեսական առավելության` խթանելով երկրի զարգացումը: 
Մասնավորապես` տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արդյունաբերութ-
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յան և տնտեսության այս կարևոր ոլորտում մեծ է օտարերկրյա ներդ-
րումների ներգրավման համար բարենպաստ իրավական դաշտի ապա-
հովման դերը: 

Վերջին տարիներին ՀՀ կառավարության գործունեության առաջ-
նայնություններից մեկը եղել և մնում է ՏՏ-ի զարգացումը: Ինչպես ար-
դեն նշեցինք ՏՏ ոլորտը Հայաստանում իշխանությունները հռչակել են 
որպես գերակա, սակայն այն խթանող պետական ծրագրերը խիստ ան-
բավարար են այդ ոլորտի ողջ ներուժի բացահայտման և առաջանցիկ 
զարգացման համար: Մինչդեռ լինելով գիտատար, գիտության և կր-
թության զարգացումը խթանող, տրանսպորտային ծախսեր չպահանջող, 
տնտեսության ու կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը 
նպաստող ոլորտ` ՏՏ-ն ունի զարգանալու առավել մեծ հեռանկար և ա-
մենաբարձր մակարդակով խրախուսման առավել մեծ կարիք: Այս բնա-
գավառը Հայաստանի տնտեսության մեջ ամենաբարձր հավելյալ արժեք 
ձևավորող ոլորտն է, ինչով էլ լիովին հիմնավորված հայտնվել է երկրի 
տնտեսության զարգացման գերակայությունների շարքում: Սակայն վեր-
լուծությունները ցույց են տալիս, որ ՏՏ ոլորտից մեր հավակնություններն 
ու ակնկալիքները կարող են արդարանալ միայն զարգացման հետևողա-
կան, նպատակային քաղաքականություն վարելու դեպքում, երբ ոլորտի 
հիմնախնդիրները, համաշխարհային և տարածաշրջանային զարգա-
ցումների թելադրանքից ելնելով, արագ լուծումներ ստանան, ապահովեն 
խոշոր արտասահմանյան ընկերությունների մուտքը և նոր ներդրումնե-
րի հոսքը Հայաստան: Տեխնոլոգիաների սրընթաց զարգացման դա-
րաշրջանում ՏՀՏ ներդրումն ու կիրառումն այսօր օբյեկտիվ անհրաժեշ-
տություն են, ինչն իր հերթին, նպաստում է գիտության, մշակույթի ու յու-
րաքանչյուր անհատի առաջընթացին և, վերջապես, գիտատար տնտե-
սության զարգացմանը:  

Այսպիսով, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլո-
գիաների արդյունաբերության զարգացումն ու տեղեկատվական հասա-
րակության կայացումը կարևորագույն խթան են աշխարհի բոլոր զար-
գացած երկրների տնտեսության մրցունակության և արտադրողակա-
նության բարձրացման, կառավարման, ներդրումային և գիտակրթական 
համակարգերի, ինչպես նաև համապատասխան ենթակառուցվածքների 
զարգացման համար, ճանաչվել են գերակա ճյուղ և գիտատար տնտե-
սության կառուցման հիմնաքար:  

Մենք պետք է ձգտենք ցուցադրելու հայկական ՏՏ ոլորտի ձեռքբե-
րումները և նվաճումները՝ հիմք ստեղծելով նորարարությունների, ար-
տադրողականության բարձրացման և ՏՏ ոլորտի ու առավել լայն հան-
րության միջև կապերի ամրապնդման համար: Այս ոլորտի հիմնա-
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խնդիրները լուծելու համար կարևորվում է ՏՏ ոլորտի զարգացմամբ հա-
ջողությունների հասած երկրների և համապատասխան միջազգային կա-
ռույցների հետ համագործակցության հաստատման և ընդլայնման միջո-
ցով նշված երկրների փորձի ներդրումը, սփյուռքահայության հետ համա-
գործակցության ընդլայնումը, ներդրումների ներգրավումը, նպատակա-
յին երկարաժամկետ ծրագրերի իրականացումը և միջազգային ճանա-
չում ունեցող ՏՏ առաջատար կազմակերպությունների ներգրավումը՝ 
վերջիններիս փորձի, հեղինակության ու կապերի շնորհիվ Հայաստանի 
վարկանիշի բարձրացումը և Հայաստանի՝ որպես տարածաշրջանային 
ՏՏ հանգույցի ձևավորումը: 
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Бурное развитие информационных технологий в мировой эконо-
мике привело к новому явлению – появлению наукоемкой экономики, 
которая является следующим этапом развития постиндустриальной и 
инновационной экономики. 

Информационные и телекоммуникационные технологии – основа 
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տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ԴԵՐՆ ՈՒ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ  

ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

Սույն հոդվածում ներկայացվել են ռազմավարական պլանա-
վորման կառուցակարգերը, դրանց դերն ու նշանակությունը տնտե-
սության պետական կարգավորման գործում: Հոդվածում վերլուծվել 
է ռազմավարական պլանավորման դերը զարգացած երկրներում, 
գնահատվել են դրանց ազդեցությունը մակրոտնտեսական քաղա-
քականության մշակման և տնտեսության գերակա ուղղությունների 
բացահայտման նպատակով: 

Հիմնաբառեր. ռազմավարական պլանավորում, տեսական 
կառուցվածք, պահանջմունքներ, միկրոմակարդակ, մակրոմակար-
դակ տնտեսական օրինաչափություն, պաշարներ, մեթոդաբանա-
կան մոտեցումներ, առևտրային կազմակերպություն: 

 
Ռազմավարական պլանավորման գործընթացը, որպես կանոն, 

բաղկացած է տարբեր փուլերից, որոնք փոխկապակցված են միմյանց: 
Հատկանշական է, որ ամեն մի նախորդող փուլ իր մեջ ներառում է հա-
ջորդ փուլին վերաբերող տեղեկություններ, իսկ փուլային տրամաբա-
նությունն ինքնին չի բացառում խնդիրը նկարագրելու համար նախորդ 
փուլերին վերադառնալու, անհրաժեշտության պարագայում միջավայրի 
ներքին և արտաքին գործոնների վերագնահատում, այլընտրանքային 
տարբերակների նոր դիտարկումներ, այսինքն` մշակման մեկ գործըն-
թաց, որը, ըստ էության, ունի բազմապատկական բնույթ, ինչն ուղղված 
է ռազմավարության կազմակերպման լավագույն տարբերակի ընտրութ-
յանը: Այս ամենն իր հերթին, անմիջականորեն կապված է պետական 
քաղաքականության և դրա տրամաբանության հետ: Ինչպես ռազմավա-
րական պլանավորման, այնպես էլ տնտեսական քաղաքականության 
տրամաբանության կազմակերպման բաղկացուցիչ և կարևորագույն մա-
սերից է հանդիսանում հետադարձ կապի ապահովումը, որի նպատակն 
է հանդիսանում ձևակերպված խնդրի (նպատակակետի) և կենսագոր-
ծունեության արդյունքների, ինչպես նաև անհրաժեշտության պարագա-
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յում` նպատակակետի ճշգրտում, կամ էլ քաղաքականության կազմա-
կերպման իրականացման բարելավում [1]: 

Ռազմավարական պլանավորման մեթոդաբանության մշակման ժա-
մանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել դրա` որպես առանձին գիտություն, 
դերն ու նշանակությունը: Ուստի, հարկ ենք համարում ընդգծել վերջինիս 
կառուցվածքում տեսական և մեթոդաբանական ուղղվածությունները` 
ըստ բաղադրիչների և մասերի: 

Օրինակ` Գծապատկեր 1-ից կարող ենք եզրակացնել, որ սոցիալ-
տնտեսական բաղադրիչը համարվում է պլանավորման տեսական կառուց-
վածքը, որի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվում երկրում մակրոտնտե-
սական ցուցանիշների զարգացման միտումները, որոնք էական ազդեցութ-
յուն են ունենում բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման վրա: 

 
Գծապատկեր 1: Պլանավորման` որպես գիտություն, տեսական և 

մեթոդաբանական կառուցվածքը [2] 

Միաժամանակ, նույն կառուցվածքի մեթոդաբանական բաղադրիչի 
ժամանակ մշակվում են տնտեսական քաղաքականության ուղղվածութ-
յունները` հարկաբյուջետային, դրամավարկային, արտաքին առևտրի, 
որոնք իրենց ազդեցություններն են ունենում երկրի տնտեսության զար-
գացման վրա: Ավելին, պլանավորման մեթոդաբանական կառուցված-
քում մշակվում են հայեցակարգեր` տնտեսության առանձին ոլորտների 
զարգացման համար, որոնք գիտականորեն հիմնավորվում են` հաշվի 
առնելով տնտեսական օրինաչափությունները: Այդ հիմքերով, բացա-
հայտվում են տնտեսության զարգացման առանձնահատկությունները, 

Տեսություն Մեթոդաբանություն 
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որոնց նկատմամբ էլ կիրառվում է պետական կառավարման համակար-
գում տնտեսական գործիքներ և լծակներ: 

Այսպիսով, պլանավորման` որպես առանձին գիտություն, առանձնա-
ցումը կառավարման տեսությունից, կարելի է ասել, հետապնդում է մեկ 
նպատակ՝ այն է. պլանավորումից առանձնացնել ռազմավարական պլա-
նավորման համակարգը: Այն ձևավորվում է իր առջև սահմանված 
սկզբունքների, տնտեսությունը համակարգող ցուցանիշների և կիրառ-
ման մոտեցումների ամփոփման արդյունքում: 

 

 
Գծապատկեր 2: Ռազմավարական պլանավորման 

մեթոդաբանությունը [3] 

Այսպես, Գծապատկեր 2-ից կարող ենք եզրակացնել, որ ռազմավա-
րական պլանավորման մեթոդաբանության մշակման և հետագայում 
դրա կառավարման արդյունավետությունից ելնելով, իրականացվում են 
հետևյալ քայլերը [4]` 

1. դիտարկվում է տվյալ երկրի տնտեսությունն ու դրա կառուցվածքը, 
2. մշակվում են սկզբունքներ տնտեսության տվյալ ոլորտի զարգաց-

ման համար, 
3. ընտրվում են տեսական ու գործնական մեթոդներ, որոնց միջո-

ցով հիմնավորվում է տնտեսության ընտրված ոլորտի զարգացման գե-
րակայությունները կատարված ծախսերի և բյուջեի դիմաց, 

4. առաջարկվում է կիրառել մեթոդաբանական մոտեցումներ տնտե-
սության այլ ոլորտների զարգացման համար: 

Ռազմավարական պլանավորման դերը միկրոմակարդակում տնտե-
սական օրինաչափությունների համակարգման տեսանկյունից որոշակի 

Ռազմավարական պլանավորման 
մեթոդաբանություն 
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նպատակների և պահանջմունքների ու ռեսուրսների փոխհամաձայնեց-
ված կառուցակարգ է, որը ներկայացված է Գծապատկեր 3-ում: 

  
Գծապատկեր 3: Ռազմավարական պլանավորման կառուցակարգը 

միկրոմակարդակում [5] 
Նախքան մակրոմակարդակում ռազմավարական պլանավորման 

կառուցակարգի վերլուծություն իրականացնելը, անհրաժեշտ ենք համա-
րում դասակարգել ռազմավարական պլանավորման ցուցանիշները, ո-
րոնց համակարգման միջոցով էլ մշակվում են ռազմավարական պլան-
ներ երկրի տնտեսության զարգացման համար: Բացի այդ, ռազմավա-
րական պլանավորման և դրա կառավարման արդյունավետությունից ել-
նելով առաջարկում ենք առևտրային կազմակերպություններում ներդնել 
ռազմավարական պլանավորման փուլերը կանոնակարգող կառուցա-
կարգ, որը ներկայացված է Գծապատկեր 4-ում: 

 
Գծապատկեր 4: Ռազմավարական պլանավորման փուլերը 

կանոնակարգող կառուցակարգ [6] 

Կազմակերպու-
թյան առաքելու-
թյան սահմանում 

Կազմակերպու-
թյան նպատակ-

ների որոշում 

Արտաքին 
գործոնների 

վերլուծություն 

SWOT 
իրականացում և 
համեմատական 

գնահատում 

Ռազմավարական 
գնահատում 

Ռազմավարու-
թյան իրացում  

Ռազմավարու-
թյան 

ընտրություն 

Ռազմավարու-
թյան այլընտ-

րանքի որոշում 

1.Նպատակների 
սահմանում 

2.Վերլուծություն 

3.Պահանջմունքների 
գնահատում 

4.Ռեսուրսների 
գնահատում 

5.Պահանջմունքների և 
ռեսուրսների 

փոխհամաձայնեցում 
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Վերլուծենք մեր կողմից մշակված Գծապատկեր 4-ը: Այսպես, միկ-
րոմակարդակում առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական, 
կադրային, պաշարային և այլ հոսքերի արդյունավետ պլանավորման ու 
կառավարման համար, անհրաժեշտ է նախ և առաջ, սահմանել դրանց 
նպատակների շրջանակը, ինչպես նաև որոշել դրանցից գերակա կամ 
առաջնահերթ նպատակները, որոնք նպաստում են կառավարչական 
որոշումների արդյունավետության բարձրացմանը: Այլ խոսքերով` ՀՀ 
առևտրային կազմակերպություններում առաջարկված կառուցակարգի 
կիրառությունը կարող է ապահովել տնտեսական արդյունավետության 
բարձր արդյունքներ, եթե իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները [7]` 

1. նոր հնարավորությունների մշակում, 
2. արտադրական հզորությունների ընդլայնում, 
3. կազմակերպության գործունեության ուղղվածության բազմազա-

նեցում (դիվերսիֆիկացիա), 
4. գործող տեխնոլոգիաների հիմնարար փոփոխություն` բարձր 

տեխնոլոգիաներ ներդնելու համար: 
Ինչ վերաբերում է տնտեսության ռազմավարական պլանավորման 

հիմնախնդիրներին, անհրաժեշտ է հաշվի առնել բնորոշող հետևյալ ցու-
ցանիշները, որոնք բերված են Գծապատկեր 5-ում` 

 բնեղեն և արժեքային, 
 ընդհանուր և մասնավոր, 
 որակական և քանակական, 
 վերջնական և միջանկյալ, 
 հաստատող և հաշվարկային, ինչպես նաև տեղեկատվական, 
 ծավալային և ցանցային,  
 բացարձակ և հարաբերական: 
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Գծապատկեր 5: Ռազմավարական պլանավորման ցուցանիշների 

դասակարգումը [8] 
Ռազմավարական պլանավորման ցուցանիշների դասակարգումից 

հետո միայն հնարավոր է իրականցնել ռազմավարական պլանավորման 
կառուցակարգի գործադրման հնարավորությունները մակրոմակարդա-
կում, ինչպես նաև վերլուծել դրա մեթոդաբանական մոտեցումները: Օրի-
նակ` մակրոմակարդակում ռազմավարական պլանավորման մեթոդա-
բանական մոտեցումների մեջ կենտրոնական դերում է համակարգային 
մոտեցումը, որը կապող օղակ է հանդիսանում` 

1. համակարգային մեթոդի, 
2. դինամիկ մեթոդի, 
3. ծրագրային մեթոդի, 
4. մուլտիպլիկատիվ մեթոդի, 
5. նորմատիվային մեթոդի, 
6. տնտեսման կամ խնայողության կուտակման մեթոդի համար: 
Այսպիսով` ռազմավարական պլանավորումը, նախ և առաջ ենթադ-

րում է նպատակների հստակեցում և խնդրի ձևակերպում [9], ինչպես 
նաև դրա իրականացման վրա ներքին և արտաքին գործոնների ազդե-
ցությունը [10]: Վերջիններից առավել կարևորվում են միաժամանակ ինչ-

Ռազմավարական 
պլանավորման ցուցանիշները 

Բնեղեն

Արժեքային 

Ընդհանուր 

Մասնավոր

Որակական

Քանակական 

Վերջնական 

Միջանկյալ

Հաստատող 

Հաշվարկային 

Տեղեկատվական

Ծավալային 

Ցանցային 

Բացարձակ 

Հարաբերական 



Տնտեսագիտություն (Կառավարում) 
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պես տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական, սոցիալական, ժողովրդա-
գրական, իրավական, մշակութային, տեխնոլոգիական, աշխարհաքա-
ղաքական և այլ խնդիրները [11]: 
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В данной статье представлены механизмы стратегического 
планирования, их роль и значение в государственном урегулировании 
экономики. В статье анализируется роль стратегического планиро-
вания в развитых странах, дается оценка их влияния на разработку 
макроэкономической политики и определения приоритетных направ-
лений экономики. Проведен сравнительный анализ с целью опреде-
ления и обоснования стратегических приоритетов с точки зрения 
развития экономики РА. 
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Ի ր ա վ ա գ ի տ ո ւ թ յ ո ւ ն  

 
ԱՐՄԵՆ ԵԶԵԿՅԱՆ 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
իրավագիտության ամբիոնի վարիչ, 

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ 

Հետազոտության հիմնական նպատակն է հանրային ծառայող-
ների դասային աստիճանների վերաբերյալ օրենսդրական նորմերի ու 
տեսական գրականության վերլուծությունը` վեր հանելով առկա 
խնդիրները, թերություննները և առաջարկել լուծումներ այդ խնդիրնե-
րի լուծման համար: Վերը նշված խնդիրների իրավական կարգավոր-
ման տեսական և գործնական առավել հանգամանալից վերլուծության 
անհրաժեշտությունից ելնելով մեր կողմից կկիրառվեն որոշակի հե-
տազոտական մեթոդներ, որոնց կիրառումը նպատակ է հետապնդում 
ապահովել հետազոտության և առանձին վերցրած դրա գիտական 
արդյունքների օբյեկտիվությունն ու արժանահավատությունը: 

Հիմնաբառեր. հանրային ծառայություն, հանրային ծառայութ-
յան դասային աստիճան, կոչում, հատուկ կոչում, հատուկ դասային 
աստիճան: 

 
2011թ. մայիսի 26-ին ընդունված «Հանրային ծառայության մասին» 

ՀՀ օրենքով համախմբվեցին Հայաստանի Հանրապետությունում նախ-
կինում (և այժմ էլ) տարբեր օրենսդրական ակտերով սահմանված գրեթե 
բոլոր պաշտոնները: Անշուշտ, օրենքում թեև հպանցիկ կերպով, սակայն 
անդրադարձ կատարվեց նաև հանրային ծառայողների դասային աստի-
ճաններին ընդհանրապես: Եվ որպեսզի հասկանալ, թե ում են վերաբե-
րում և ում վրա են տարածվում հանրային ծառայողների դասային աս-
տիճանները, անհրաժեշտ է հասկանալ նախևառաջ, թե ով է համարվում 
հանրային ծառայող: Ելնելով նույն օրենքի 3-րդ, 4-րդ հոդվածների տրա-
մաբանությունից՝ պետք է նշել, որ հանրային ծառայությունն ընդգրկում է 
պետական ծառայությունը, համայնքային ծառայությունը, այսինքն` պե-
տական (քաղաքական (բացառությամբ համայնքի ղեկավարի պաշտո-
նի), հայեցողական (իր բացառություններով), քաղաքացիական, պետա-
կան ծառայության) և համայնքային պաշտոնները: Սրանցից յուրաքանչ-
յուրի բնորոշումը և հստակ պաշտոնների թվարկումը տրված են նույն 
օրենքով, հավելենք միայն, որ օրենքի 2-րդ հոդվածի համաձայն այս 
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օրենքի գործողության ոլորտը տարածվում է նաև ՀՀ Նախագահի,  
ԱԺ-ի, Կառավարության, ՍԴ-ի, նախարարությունների, Կառավարութ-
յանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների, օրենքով ստեղծ-
ված մշտապես գործող մարմինների (հանձնաժողովների, ծառայություն-
ների, խորհուրդների), ԿԲ-ի, Ազգային անվտանգության խորհրդի, դա-
տախազության, նախարարությունների կառավարման ոլորտում գործող 
պետական մարմինների, մարզպետարանների, քաղաքապետարանների 
և գյուղապետարանների, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատա-
կազմերում, քննչական կոմիտեի ու դատական դեպարտամենտներում 
հանրային ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված 
պաշտոն զբաղեցնող անձանց վրա: Իսկ բարձրաստիճան պաշտոնա-
տար անձանց (որոնց մանրամասն թվարկումը տրվում է նույն օրենքով) 
վրա այս օրենքը տարածվում է միայն օրենքով ուղղակիորեն նախատես-
ված դեպքերում: Ըստ էության՝ այս շարքում օրենքով ուղղակիորեն նա-
խատեսված բոլոր դեպքերը (բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց 
թվարկումը նույնպես տրված է նույն օրենքով) ներառվում են նույն օրեն-
քով նախատեսված պետական և համայնքային պաշտոնների ցանկում: 
Իսկ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում տեխ-
նիկական սպասարկում իրականացնող անձինք չեն հանդիսանում հան-
րային ծառայողներ: 

Ըստ էության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային ծառա-
յության դասային աստիճանների (կոչումների) հասկացությունը և էութ-
յունն իրենց արմատներն են առնում դեռևս մինչհեղափոխական կայսե-
րական Ռուսաստանի, այնուհետև՝ ԽՍՀՄ-ի (որը սկզբում հիմնովին վե-
րացրեց, սակայն հետագայում (մասնավորապես համաշխարհային պա-
տերազմից հետո) ըստ էության ամբողջությամբ ընդունեց նախկին կայ-
սերական Ռուսաստանի դասային աստիճանները և կոչումները) պատ-
մական ակունքներից: Այս իրավիճակը շարունակվեց մինչև 1954 թվա-
կանը, երբ ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահի հրամանագրով վե-
րացվեցին նաև համապատասխան մարմինների ծառայողների կոչումնե-
րը: Դրանից հետո մինչև ԽՍՀՄ փլուզումը հանրային ծառայողների հետ 
հարաբերությունները կարգավորվում էին հիմնականում աշխատանքա-
յին օրենսդրությամբ, ինչպես նաև ԽՍՀՄ-ի կողմից վավերացված մի 
շարք միջազգային պայմանագրերով: ԽՍՀՄ-ի վերջին տարիներին նա-
խաձեռնվեց «ԽՍՀՄ-ում պետական ծառայության մասին» օրենքի (հետա-
գայում` ԽՍՀՄ օրենսդրության հիմունքները պետական ծառայության մա-
սին, որով ԽՍՀՄ-ի հետ մեկտեղ առանձին սուբյեկտների մակարդակով 
պետք է ստեղծվեր պետական ծառայություն) մշակում, որը չընդունվեց, 
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սակայն մեծ նշանակություն ունեցավ հետխորհրդային հանրապետութ-
յուններում «հանրային ծառայության» ձևավորման համար [14]: 

Խոսելով հանրային ծառայության դասային աստիճանի (կոչման) 
մասին՝ ընդհանուր առմամբ կարելի է բնորոշել որպես ատեստավորման 
կամ պետական որակավորման քննության հիման վրա անհատապես 
շնորհվող աստիճան (կոչում), որը համապատասխանում է նրա ծառայո-
ղական դիրքին (զբաղեցրած պաշտոնին), մասնագիտական մակարդա-
կին և լրացուցիչ մասնագիտական պատրաստությանը, երկարամյա ծա-
ռայությանը, որոշակի գերատեսչությանը պատկանելուն, վաստակների 
առկայությանը [13]: Պետական ծառայողների որակավորման աստիճան-
ները ցույց են տալիս պետական ծառայողների մասնագիտական պատ-
րաստության մակարդակի համապատասխանությունը պետական ծա-
ռայության համապատասխան խմբերի պետական պաշտոններին ներ-
կայացվող որակավորման պահանջներին [4]: Հանրային ծառայության 
դասային աստիճանի (կոչման) օրենսդրական հասկացությունը տրված է 
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 
8-րդ կետում, որն այն սահմանում է որպես հանրային ծառայողին իր 
զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխան շնորհվող որակավորման 
չափանիշ, և հետևաբար, այս բնորոշումը տարածվում է վերը նշված 
հանրային ծառայության սուբյեկտների վրա: Մեկ բան պարզ է, որ այն 
կարող է շնորհվել միայն ծառայության պաշտոն զբաղեցնող համապա-
տասխան ծառայողին, իսկ ծառայության կադրերի կարճաժամկետ կամ 
երկարաժամկետ ռեզերվներում գտնվելու ժամանակահատվածում հա-
մապատասխան ծառայողին չի կարող շնորհվել դասային աստիճան, 
ծառայողը չի կարող զրկվել դասային աստիճանից կամ իջեցվել դասա-
յին աստիճանը [12]: Սույն օրենքի 8-րդ հոդվածը սահմանում է, որ հան-
րային ծառայության դասային աստիճանների (կոչումների) սահմանման, 
ինչպես նաև դրանք շնորհելու, իջեցնելու, դրանցից զրկելու հետ կապ-
ված հարաբերությունները կարգավորվում են պետական ծառայության 
առանձին տեսակները, ինչպես նաև համայնքային ծառայությունը կար-
գավորող Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով և այլ իրավական 
ակտերով, իսկ հանրային ծառայության առանձին տեսակների դասային 
աստիճանների (կոչումների) համապատասխանությունը սահմանում է 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Այսինքն՝ տվյալ թե-
մայի շրջանակներում հանրային ծառայության դասային աստիճաններին 
(կոչումներին) անդրադառնալու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել 
համայնքային, պետական ծառայության առանձին տեսակները կարգա-
վորող օրենքները, իսկ ինչ վերաբերում է հանրային տարբեր ծառայութ-
յուններում դասային աստիճանների համապատասխանությանը (որի 
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սահմանման կարևորությունը հատկապես մեծանում է, երբ մեկ ծառա-
յությունից մեկ այլ ծառայության անցնելիս համապատասխան դասային 
աստիճանը շնորհելու խնդիր է առաջանում, թեև այն հիմնականում լուծ-
վում է պաշտոնը շնորհելիս համապատասխան դասային աստիճանը 
(կոչումը) շնորհելով, ապա դա սահմանվում է Կառավարության 2011թ. ո-
րոշման հավելվածով [9]: Ընդ որում՝ որոշումը փոփոխության կարիք է 
զգում. օրինակ` հատուկ քննչական ծառայության ծառայողներին շնորհ-
վում են ոչ թե դասային աստիճաններ` ինչպես գրված է հավելվածում, 
այլ կոչումներ, և այլն: 

Միևնույն ժամանակ այստեղ ներառված չէ Ազգային անվտանգութ-
յան խորհրդում հանրային ծառայության անցած անձանց դասային աս-
տիճանները (կամ կոչումները): Ազգային անվտանգության խորհրդի աշ-
խատակազմի դեպքում «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության մա-
սին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածի համաձայն նույն օրենքը տարածվում է 
նաև այդ մարմնի վրա (հետևաբար նաև դասային աստիճանների մա-
սով): Նշված մարմինների գործունեությունը կարգավորվում է մի շարք 
ենթաօրենսդրական ակտերով, որոնց շարքում կարելի է նշել ՀՀ 
Նախագահի 2008թ. հրամանագիրը, որին կից գաղտնի հավելվածը 
սահմանում է Ազգային անվտանգության ծառայության կանոնադրությու-
նը (իսկ դրանով նշված հարաբերությունը չի կարող կարգավորվել) [5], 
իսկ երկրորդ դեպքում` ՀՀ Նախագահի 2008թ. կարգադրությունը, որի 
երկու գաղտնի հավելվածներով սահմանվում են Ազգային անվտանգութ-
յան խորհրդի աշխատակազմի կանոնադրությունը և կառուցվածքը [11], 
ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը (փաստացի չի գործում) [6], ՀՀ Նախա-
գահի 2007 թ. հրամանագիրը [7] և այլն, սակայն դրանցից ոչ մեկով 
փաստորեն նշված հարաբերությունը չի կարգավորվում ու չի կարող 
կարգավորվել: Առկա է նաև «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 
անվտանգության խորհրդի աշխատակազմի քաղաքացիական հատուկ 
ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի ընդհանուր նկարագիրը 
հաստատելու մասին» ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի  
2008 թ. որոշումը, որով սահմանվում են պաշտոնները, սակայն կրկին 
չկա անդրադարձ դասային աստիճաններին: 

Ընդ որում՝ տեղին է նաև նշել, որ Կառավարության առանձին որոշ-
մամբ է սահմանվում նաև հանրային ծառայության առանձին տեսակնե-
րի պաշտոնների խմբերի համապատասխանությունը [8], իսկ պաշտոն-
ների և համապատասխան դասային աստիճանների (կոչումների, և այլն) 
համապատասխանությունը նույնպես (իսկ դասային աստիճանների (կո-
չումների) շնորհման կարգը և պայմանները` նաև) որոշվում են ենթաօ-
րենսդրական ակտերով [10]: 
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Այս ոլորտում առկա են մի շարք տարօրինակ դրույթներ պարունա-
կող նորմատիվ իրավական ակտեր, որոնք, մասամբ կամ ամբողջութ-
յամբ, ենթական են ուժը կորցրած ճանաչման: Օրինակ` ՀՀ կառավա-
րության N 351 որոշումը, որով մի շարք հարցերի հետ մեկտեղ կարգա-
վորվում է նաև ՀՀ արդարադատության նախարարության ԴԱՀԿ ծառա-
յությունում ըստ զբաղեցրած պաշտոնի հատուկ և դասային հասանելիք 
(առավելագույն) կոչումների շնորհումը, այն դեպքում, երբ «Դատական 
ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքով դասային կոչում կամ հատուկ կոչում հասկացություններ նա-
խատեսված չեն, այլ առկա է միայն կոչում տերմինը: Հետևաբար այդ 
մասով այն ենթակա է ուժը կորցրած ճանաչման: 

Կամ ասենք ՀՀ Գերագույն խորհրդի նախագահության «Հայաս-
տանի Հանրապետության դատախազության, արդարադատության նա-
խարարության, դատարանների, պետական նոտարիատի աշխատող-
ներին դասային կոչումներ շնորհելու, դրանց համապատասխան դրա-
մական հավելավճարներ տալու մասին» կանոնադրության մասին  
հմ. Հ.ՆԽ-571-I որոշումը, որը համենայն դեպս դասային կոչումների, 
դրանք շնորհող մարմինների, շնորհման կարգի, պայմանների մասերով 
փաստացի չի գործում: 

Անդրադառնալով այն հարցին, թե որ դեպքում են համապատաս-
խան հանրային ծառայությունում առկա դասային աստիճաններ, իսկ որ 
դեպքում կոչումներ, ինչպես նաև լույս սփռելով հանրային ծառայության 
ոլորտում առկա բազմաբնույթ և խրթին օրենսդրական ակտերին՝ կարե-
լի է առանձնացնել հետևյալ խմբերը. 

1. «Զինվորական ծառայության անցնելու մասին», «Ոստիկանությու-
նում ծառայության մասին», «Փրկարար ծառայության մասին», «Ազգային 
անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» (այստեղ, ինչպես 
զինվորականների դեպքում շնորհվում են զինվորական կոչումներ), «Հա-
տուկ քննչական ծառայության մասին», «Քրեակատարողական ծառա-
յության մասին», «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահո-
վող ծառայության մասին», «Քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքնե-
րով համապատասխան հանրային (պետական) ծառայողներին շնորհ-
վում են կոչումներ: 

2. «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով մաքսային ծառա-
յողներին շնորհվում են հատուկ կոչումներ: 

3. «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով հարկային ծառա-
յողներին շնորհվում են հատուկ կոչումներ, ինչպես նաև աշխատանքում 
ցուցաբերած առանձնահատուկ ծառայությունների, մարդկային և մաս-
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նագիտական բարձր հատկանիշների համար հարկային ծառայողներին 
շնորհվում են դասային կոչումներ: 

4. «Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով դիվանա-
գետներին շնորհվում են դիվանագիտական աստիճաններ` հանրային 
(պետական) ծառայության հատուկ դասային աստիճաններ: 

Հետաքրքիր է, որ «Հյուպատոսական ծառայության մասին« ՀՀ 
օրենքում և «Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում 
բազմաթիվ տեղերում նշված է, որ հյուպատոսական ծառայությունը հան-
դիսանում է պետական ծառայության բաղկացուցիչ մաս և գործում է ՀՀ 
արտաքին գործերի նախարարության կազմում, թեև այդ մասին նշված 
չէ «Հանրային ծառայության մասին» օրենքում: Այնուամենայնիվ հարց է 
առաջանում հյուպատոսական ծառայության մեջ գտնվող պաշտոնատար 
անձանց դասային աստիճանների վերաբերյալ, քանզի օրենքներից ոչ 
մեկում դրանց մասին հիշատակում իսկ չկա: Այն դեպքում, երբ հյուպա-
տոսական ծառայությունը գործում է դիվանագիտականի հետ մեկտեղ 
որևէ կոնկրետ երկրում, ապա գուցե կարելի է բավարարվել այն ենթադ-
րությամբ, որ դասային աստիճաններ նրանց չի շնորհվում: Սակայն, 
կարծես թե նման ենթադրություն չի կարելի անել, երբ «Հյուպատոսա-
կան ծառայության մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն հյուպատո-
սական հիմնարկի ղեկավարի կողմից են իրականացվում դիվանագի-
տական պարտականությունները: Կամ ինչ պետք է հասկանալ 11-րդ 
հոդվածի ներքո, որտեղ նշված է, որ դիվանագիտական ներկայացուց-
չությունների հյուպատոսական բաժնի աշխատակիցները համարվում են 
դիվանագիտական ներկայացուցչության աշխատակիցներ և օգտվում են 
համապատասխան արտոնություններից: Արդյո՞ք այս դեպքում խոսքը 
վերաբերում է նաև նրանց կողմից դիվանագիտական աստիճաններ 
ստանալու հնարավորության մասին: 

5. «Համայնքային ծառայության մասին», «Դատական ծառայության 
մասին», «Քաղաքացիական ծառայության մասին», «Քաղաքացիական 
հատուկ ծառայության մասին», «Դատախազության մասին», «ՀՀ ԱԺ 
աշխատակազմում պետական ծառայության մասին», «Քննչական կոմի-
տեի դեպարտամենտում պետական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքնե-
րով, «ՀՀ Սահմանադրական դատարանի կանոնակարգ» ՍԴ որոշմամբ 
համապատասխան հանրային ծառայողներին շնորհվում են դասային 
աստիճաններ: 

Եթե ելնենք ՀՀ կառավարության 2011թ. հմ. N 1797-Ն որոշումից, 
ապա կարելի է նշել, որ ՀՀ արդարադատության նախարարությունում 
(որպես այլ նախարարություններից բացառություն) շնորհվող դասային 
աստիճանները համընկնում են դատախազական համակարգում շնորհ-
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վողների հետ: Սակայն այդ մարմնի դասային աստիճանների հետ կապ-
ված հարաբերությունները կարգավորող որևէ նորմատիվ իրավական 
ակտ, ըստ էության, գոյություն չունի: 

Պետք է նշել, որ դեռևս ուժի մեջ է և ուժը կորցրած չի ճանաչվել 
«Հայաստանի Հանրապետության դատախազության, արդարադատութ-
յան նախարարության, դատարանների, պետական նոտարիատի աշխա-
տողների դասային կոչումներ սահմանելու մասին» 1993թ. օրենքը, սա-
կայն այն փաստացի չի գործում: «Դասային կոչում» տերմինը ներկա-
յումս գոյություն չունի, և նրանում նշված մարմինների դասային աստի-
ճանները (կոչումները) սահմանվում են այլ իրավական ակտերով: Նշված 
օրենքն ընդունվել է նախկին ԽՍՀՄ դատախազության մարմինների 
«դասային կոչումների» շնորհման կարգը չեղյալ համարելու և մինչև 
օրենքի ընդունումը «շնորհված դասային կոչումները համապատասխա-
նեցվել է սույն օրենքով սահմանված դասային կոչումներին»: Օրենքն 
ուժի մեջ է դրվել ՀՀ Գերագույն խորհրդի համապատասխան օրենքի կի-
րարկման կարգի մասին որոշմամբ [2]: 

«Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածով նախկինում նա-
խատեսվում էր նոտարներին դասային աստիճաններ, սակայն հոդվածն 
ուժը կորցրած ճանչվեց 2004 թ. օրենքով [3]: 

Ինչպես դասային աստիճանների, այնպես էլ կոչումների պարագա-
յում փոխվում են համապատասխան դասային աստիճանի (կոչման) 
սկզբնաբառերը, ինչպես այդ մասին նշված է «Զինվորական ծառայութ-
յան անցնելու մասին» ՀՀ օրենքի 29րդ հոդվածում: Մասնավորապես` 
սույն հոդվածի ուժով ավիացիայի (միայն բարձրագույն սպայական 
կազմինը), արդարադատության, բժշկական ծառայության զինվորական 
կոչումներին համապատասխանաբար ավելացվում են «ավիացիայի», 
«արդարադատության», «բժշկական ծառայության» բառերը: 

Պետք է նշել, որ յուրաքանչյուր օրենսդրական ակտում, որը կարգա-
վորում է համապատասխան ոլորտը, պարտադիր չէ նշել այդ օրենքում 
կիրառվող սկզբնաբառի ավելացումը դասային աստիճաններից կամ կո-
չումներից առաջ: Օրինակ` «Քաղաքացիական հատուկ ծառայության 
մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված քաղաքացիական հատուկ ծառա-
յության 1-ին դասի պետական խորհրդականը «Քաղաքացիական ծառա-
յության մասին» օրենքով դառնում է քաղաքացիական ծառայության 1-ին 
դասի պետական խորհրդական և այլն: Բացի այդ, ելնելով տվյալ հարա-
բերությունը կարգավորող տարբեր իրավական ակտերի համապատաս-
խան դրույթների ուսումնասիրությունից, պետք է փաստել որ համապա-
տասխան դասային աստիճանները կամ կոչումները չեն փոխվում կամ 
չնչին փոփոխությունների են ենթարկվում (օրինակ՝ համեմատած մյուս-
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ների մի քանի դասային աստիճանով կամ կոչումով պակաս են լինում), 
սակայն փոխվում են դրանց սկզբնաբառերը [1]: 

Այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է նշել, որ թեև տարբեր մարմիններում 
տարբեր են համապատասխան դասային աստիճանները (կոչումները) 
շնորհող (իջեցնող) անձինք, դասային աստիճանների (կոչումների) 
սկզբնաբառերը, սակայն ամեն դեպքում անհրաժեշտ է նշել, որ բարձրա-
գույն դասային աստիճաններն ու կոչումները (իրենց համապատասխան 
սկզբնաբառերի տարբերություններով) շնորհում է, իջեցնում է, ինչպես 
նաև դրանցից զրկում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը:  

Դրանք են` 
● պետական խորհրդականի դասային աստիճանը, 1-ին դասի պե-

տական խորհրդականի դասային աստիճանը, 2-րդ դասի պետական 
խորհրդականի դասային աստիճանը, 3-րդ դասի պետական խորհրդա-
կանի դասային աստիճանը (դրանց սկզբնաբառերով), 

● դատական ծառայության բնագավառում` 1-ին դասի բարձրագույն 
խորհրդականի դասային աստիճանը, 2-րդ դասի բարձրագույն խորհր-
դականի դասային աստիճանը, 

● քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում` Հայաստանի Հանրապե-
տության պետական ծառայության 1-ին դասի բարձրագույն խորհրդակա-
նի դասային աստիճանը, Հայաստանի Հանրապետության պետական ծա-
ռայության 2-րդ դասի բարձրագույն խորհրդականի դասային աստիճանը, 

● բարձրագույն դիվանագիտական աստիճանները` Հայաստանի 
Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի աստիճանը, Հա-
յաստանի Հանրապետության արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախա-
րարի աստիճանը, 

● բարձրագույն կոչումները` բանակի գեներալը (միայն զինծառայող-
ների պարագայում, առանց անգամ զինվորական ծառայության ընդհա-
նուր օրենսդրությունից առանձնահատկություններով օժտված համապա-
տասխան ծառայության մարմինների), գեներալ-գնդապետը (միայն զին-
վորական, ազգային անվտանգության և ոստիկանության համակարգե-
րի համար), գեներալ-լեյտենանտը (նախորդ երեք մարմիններում, ՀՀ 
ԱԻՆ փրկարար ծառայությունում, Քննչական կոմիտեում, Հատուկ 
քննչական ծառայությունում, քրեակատարողական ծառայությունում (հա-
տուկ կոչումների պարագայում` մաքսային մարմիններում), գեներալ-մա-
յորը (նաև մնացած մարմիններում): 

Այս կանոնից բացառություն նախատեսվում է Սահմանադրական 
դատարանի կանոնակարգով, որի համաձայն` արդարադատության 
բարձրագույն պետական խորհրդականի դասային աստիճանը, արդա-
րադատության 1-ին դասի պետական խորհրդականի դասային աստի-
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ճանը, արդարադատության 2-րդ դասի պետական խորհրդականի դա-
սային աստիճանը շնորհում, իջեցնում, դասային աստիճաններից զրկում 
է Սահմանադրական դատարանի նախագահը: 

Նմանտիպ է կարգավորումը նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում, որ-
տեղ բարձրագույն խմբի որակավորման աստիճանները շնորհվում են 
Նախագահի կողմից [15], իսկ ընդհանրապես որակավորման աստիճան-
ների խմբերը հինգն են (կրտսեր և առաջատար խմբերի միջև առկա է 
նաև ավագ խումբը) [16]: 

Եթե ընդհանրացնելու լինենք, ապա կարելի է ասել, որ` 
1) ինչպես հանրային ծառայության առանձին տեսակների պաշտոն-

ների դեպքում, այնպես էլ դասային աստիճանների (կոչումների) խմբերի` 
դրանք ընդհանուր առմամբ կարելի է դասակարգել` 

ա) բարձրագույնի, բ) գլխավորի, գ) առաջատարի, դ) կրտսերի, 
2) ընդհանուր առմամբ համապատասխան հանրային ծառայողի 

նկատմամբ որպես տույժ կարող է կիրառվել դասային աստիճանի (կոչ-
ման) իջեցումը, որպես խրախուսանքի միջոց` դրա վաղաժամկետ կամ 
արտահերթ շնորհումը (հերթական կարգով շնորհելուց բացառություն, 
սակայն` սահմանափակ թվով), իսկ համապատասխան դասային աստի-
ճանից (կոչումից) զրկման հիմքը հիմնականում համընկնող նմանօրի-
նակ հիմքերով պաշտոնից ազատումն է, 

3) յուրաքանչյուր դասային աստիճանը կամ կոչումը համապատաս-
խանում է որոշակի պաշտոնին տվյալ կոնկրետ հանրային ծառայության 
շրջանակներում, 

4) հիմնականում համապատասխան պաշտոնի նշանակվելիս, եթե 
հանրային ծառայողն ունի դրան համարժեք դասային աստիճանից (կո-
չումից) ավելի ցածր, ապա համապատասխանը նրան շնորհվում է, այդ 
թվում` կրտսեր խմբի ամենացածր պաշտոնին նշանակվելիս համապա-
տասխանաբար շնորհվում է ամենացածր դասային աստիճանը (կոչումը), 

5) հանրային ծառայողը հանրային ծառայության այլ պաշտոնի տե-
ղափոխվելիս, պաշտոնից ազատվելիս հիմնականում պահպանում է իր 
դասային աստիճանը (կոչումը), իսկ երբեմն, օրենքով նախատեսված 
դեպքերում, հանրային ծառայությունում որոշակի պաշտոն զբաղեցրած 
և համապատասխան դասային աստիճան (կոչում) ունեցող անձին այդ 
համակարգում պաշտոնի անցնելիս նրան շնորհվում է նախկին դասային 
աստիճանին (կոչմանը) համարժեք կոչում [16]: 
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ, «Քաղաքացիական ծառա-
յության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածներ և այլն։ 

2. ՀՀ Գերագույն խորհրդի «ՀՀ դատախազության, արդարադատության 
նախարարության, դատարանների, պետական նոտարիատի աշխատողների 
դասային կոչումներ սահմանելու մասին» ՀՀ օրենքի կիրարկման կարգի մասին 
Հ.Ն-0854-I որոշումը: 

3. «Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատա-
րելու մասին» ՀՕ-108-Ն ՀՀ օրենքը: 

4. «Ռուսաստանի Դաշնության պետական ծառայության հիմունքների մա-
սին» ՌԴ օրենքը, հոդված 7, 1-ին մաս, երկրորդ պարբերություն: 

5. ՀՀ Նախագահի «Ազգային անվտանգության խորհրդի կանոնադրությունը 
հաստատելու մասին» ՆՀ-128-Ն հրամանագիրը: 

6. ՀՀ Նախագահի «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին առընթեր 
ազգային անվտանգության կազմը համալրելու մասին» ՆՀ-154 հրամանագիրը: 

7. ՀՀ Նախագահի «Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարության 
գործունեությունը կազմակերպելու մասին» ՆՀ-150-Ն հրամանագիրը: 

8. ՀՀ կառավարության «Հանրային ծառայության առանձին տեսակների 
պաշտոնների խմբերի համապատասխանությունը սահմանելու մասին» N 1796-Ն 
որոշումը: 

9. ՀՀ կառավարության «Հանրային ծառայության առանձին տեսակների 
դասային աստիճանների (կոչումների) համապատասխանությունը սահմանելու 
և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» 
2011թ. N 1797-Ն որոշումը: 

10. ՀՀ կառվարության N 550-Ն, N 1934-Ն, N 530-Ն, N 991-Ն որոշումները, 
ՀՀ արդարադատության նախարարի հմ. 15-Ն հրամանը, ՀՀ ԱԱԾ տնօրենի  
N 4-Ն հրամանը և այլն: 

11. ՀՀ Նախագահի ««Ազգային անվտանգության խորհրդի աշխատակազմ» 
պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու և աշխատակազմի կանոնադ-
րությունը և կառուցվածքը հաստատելու մասին» ՆԿ-139-Ն կարգադրությունը: 
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13.  Комментарий к Федеральному закону “Об основах государственной 

службы Российской Федерации” и законодательству о государственной 
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will use some research methods, the implementation of which has a goal to 
ensure the objectivity and clarity of scientific research and its results.  
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ԴԻԱՆԱ ՋԱՎԱԴՅԱՆ  

  ՀՀ կենտրոնական բանկի իրավախորհրդատու,  
հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի ասպիրանտ  

ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 

ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Հոդվածը վերաբերում է դատարանի կողմից փորձագետի եզ-
րակացության գնահատման առանձնահատկություններին: Փորձա-
գետի եզրակացությունը տարբերվում է այլ ապացույցներից իր գի-
տական հագեցվածությամբ, մասնագիտական վերլուծություններով 
և հետզհետե առավել արժեքավոր ապացույց է դառնում գիտական 
առաջընթացին համընթաց: Հոդվածում ներկայացվում են եզրակա-
ցության գնահատման իրավական հիմքերը, ինչպես նաև գիտա-
կան չափանիշները, մասնավորապես՝ ապացույցի թույլատրելիութ-
յունը, վերաբերելիությունը, արժանահավատությունը: Հոդվածն 
առանձնացնում է նաև դատարանի կողմից փորձագետի եզրակա-
ցության գնահատման փուլում իրազեկ անձանց կողմից փորձագե-
տի եզրակացության վերանայման կարևորությունը:  

Հիմնաբառեր. փորձագետ, գնահատում, հարցաքննություն, 
ապացույց, արժանահավատություն, օբյեկտիվ, մեթոդներ, մրցակ-
ցություն, գիտական չափանիշներ, օրենսդրություն, եզրակացություն: 

 
Փորձագետի եզրակացությունը հանդիսանում է քաղաքացիական դա-

տավարությամբ ամրագրված ապացույցների տեսակներից մեկը և գնա-
հատվում է քաղաքացիական դատավարությամբ սահմանված կարգով:  

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 53-րդ 
հոդվածի 1-ին մասի՝ դատարանը յուրաքանչյուր ապացույց գնահատում 
է գործում եղած բոլոր ապացույցների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ 
հետազոտության վրա հիմնված ներքին համոզմամբ: Նույն հոդվածի 2-րդ 
մասի համաձայն դատարանի համար որևէ ապացույց նախապես հաս-
տատված ուժ չունի, բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:  

ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 127-րդ հոդվածի 2-րդ 
մասը նույնպես սահմանում է ապացույցների գնահատման նմանատիպ 
մոտեցում: Մասնավորապես՝ հետաքննության մարմնի աշխատակիցը` 
քննիչը, դատախազը, դատավորը, ղեկավարվելով օրենքով, ապացույց-
ները գնահատում են ապացույցների համակցության մեջ` դրանց բազ-
մակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննության վրա հիմնված իրենց ներքին 
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համոզմամբ: Սակայն նույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանվում է, որ յու-
րաքանչյուր ապացույց ենթակա է գնահատման` վերաբերելիության, 
թույլատրելիության, իսկ ապացույցներն իրենց համակցությամբ` գործի 
լուծման համար բավարարության տեսանկյունից: Ապացույցների գնա-
հատման այս չափանիշները՝ վերաբերելիությունը, թույլատրելիությունը 
քաղաքացիական դատավարությամբ սահմանված չեն: Սակայն տեսութ-
յան մեջ դրանք հանդիսանում են ապացույցի գնահատման չափանիշներ 
և մեր կարծիքով օրենսգրքով դրանց սահմանված չլինելը չի կարող խո-
չընդոտել դատարանի կողմից ապացույցի գնահատման գործընթացում 
դատարանի կողմից այդ չափանիշներն հաշվի առնելուն:  

Համաձայն ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի  
62-րդ հոդվածի 3-րդ մասի`  փորձագետի եզրակացությունը հետազոտվում 
է դատական նիստում և գնահատվում մյուս ապացույցների հետ: Որպես 
փորձագետի եզրակացության գնահատման բաղկացուցիչ փուլ՝ օրենսդ-
րությամբ ամրագրված է փորձագետին հարցեր տալու հնարավորությունը: 
Մասնավորապես՝ ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի  
62-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն դատարանը կարող է հրավիրել 
գրավոր եզրակացություն ներկայացրած փորձագետին դրա վերաբերյալ 
բանավոր բացատրություններ տալու համար, եթե գործի հանգամանքնե-
րից բխում է դրա անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը: 

Դատարանը հրավիրում է գրավոր եզրակացություն ներկայացրած փոր-
ձագետին դրա վերաբերյալ բանավոր բացատրություններ տալու համար, 
եթե այդ մասին միջնորդել են կողմերը կամ միջնորդել է կողմերից մեկը: 

Միևնույն ժամանակ փորձագետի եզրակացության գնահատման 
ժամանակ դատարանը կարող է գտնել, որ եզրակացությունը թերի է 
կամ հակասական, անարժանահավատ է կամ բավարար չափով հիմնա-
վորված չէ: Այս դեպքերում օրենսգրքով նախատեսվում է լրացուցիչ կամ 
կրկնակի փորձաքննություն նշանակելու հնարավորություն:  

Նույն հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն փորձագիտական եզրակա-
ցության պարզ կամ ամբողջական չլինելու դեպքերում դատարանը կա-
րող է նշանակել լրացուցիչ փորձաքննություն` դրա կատարումը հանձնա-
րարելով միևնույն կամ մեկ այլ փորձագետի (մասնագիտացված փորձա-
գիտական հաստատության) [1]: 

Համաձայն ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի  
62-րդ հոդվածի 5-րդ մասի` եթե դատարանի կամ դատավարության 
մասնակիցների մեջ կասկածներ են առաջանում փորձագիտական եզ-
րակացության արժանահավատության կամ հիմնավորվածության վերա-
բերյալ, կամ առկա են հակասություններ մի քանի փորձագետների եզ-
րակացություններում, ապա դատարանը միևնույն հարցերի վերաբերյալ 
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կարող է նշանակել կրկնակի փորձաքննություն, որի կատարումը հանձ-
նարարվում է մեկ այլ փորձագետի (փորձագետների, մասնագիտացված 
փորձագիտական հաստատության) [1]: 

Համաձայն ՀՀ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի  
62-րդ հոդվածի 6-րդ մասի`  լրացուցիչ կամ կրկնակի փորձաքննությունը 
նշանակվում է դատարանի որոշմամբ, որում շարադրվում են նաև դա-
տարանի պատճառաբանությունները` նախկինում տրված փորձագիտա-
կան եզրակացությունների հետ նրա անհամաձայնության վերաբերյալ: 

Այսպիսով, օրենսդրությամբ ամրագրված են ապացույցների գնա-
հատման կարգը և հիմնական սկզբունքները: Սակայն ապացույցների 
գնահատման սկզբունքների դեպքում էլ՝ դատարանը գործնականում 
ապացույցները պետք է գնահատի նաև հաշվի առնելով տեսության մեջ 
առկա գիտական չափանիշները:  

Դատարանը փորձագետի եզրակացությունը գնահատելիս պետք է 
հաշվի առնի փորձագետի որակավորումը, ճշտի, թե արդյո՞ք նրան 
տրամադրվել են բավարար նյութեր և հետազոտության համապատաս-
խան օբյեկտներ: Քանի որ փորձագետի եզրակացությունը գործով 
ապացուցներից մեկն է հանդիսանում, այն դատարանը գնահատում է 
ապացույցների գնահատման ընդհանուր սկզբունքների հիման վրա և 
որևէ առավելություն չունի այլ ապացույցների նկատմամբ [7]:  

Սակայն, աjնուհանդերձ փորձագետի եզրակացությունը, որպես կա-
նոն, տարբերվում է այլ ապացույցներից իր գիտական հագեցվածութ-
յամբ, մասնագիտական վերլուծություններով և երբեմն ոչ մատչելի մաս-
նագիտական շարադրանքով: Այդ պատճառով, այն գնահատելիս, դա-
տավորը պետք է առաջնորդվի տեսության մեջ առկա գիտական չափա-
նիշներով և հնարավորինս մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերի 
ապացույցի այս տեսակի բովանդակությունը ընկալելու և գնահատելու 
ուղղությամբ:  

Այժմ անդրադարձ կատարենք փորձագետի եզրակացության գնա-
հատման չափանիշներին: Տեսության մեջ ապացույցների վերաբերյալ 
տրվում է հետևյալ բնորոշումը. ապացույցների գնահատումն ապացույց-
ների վերաբերելիությանը, ապացուցման միջոցների թույլատրելիությա-
նը, նրանց արժանահավատությանը, բավարարությանը և փոխադարձ 
կապի որոշմանն ուղղված տրամաբանական ակտ է, որը ենթարկվում է 
իրավական կարգավորման [5]: 

Տեսական գրականությունում առանձնացվում են փորձագետի եզ-
րակացության գնահատման հետևյալ տարրերը՝ վերաբերելիություն, 
թույլատրելիություն, արժանահավատություն, ապացուցողական նշանա-
կություն [8]: 
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Ապացույցի վերաբերելիությունը գործի համար նշանակություն ունե-
ցող հանգամանքները հաստատելու միջոց հանդիսանալու ապացույցի 
հնարավորությունն է: Այլ կերպ ասած, վերաբերելիությունն ապացույցի 
պիտանիությունն է ըստ բովանդակության: Փորձագետի եզրակացութ-
յան վերաբերելիությունն այլ ապացույցների նման որոշվում է իր բովան-
դակությամբ, այսինքն՝ այն փաստերով, որոնք այն հաստատում է: Եվ 
այդ առումով նրա վերաբերելիության որոշումն որևէ առանձնահատ-
կություն չունի և որոշվում է ապացույցների վերաբերելիության ընդհա-
նուր կանոններով: Միևնույն ժամանակ, փորձագետի վերաբերելիության 
որոշումն ունի մեկ առանձնահատկություն: Այն կախված է հետազոտվող 
օբյեկտի վերաբերելիությունից: Եվ եթե վերջինը չի հաստատվում, ապա 
փորձագետի եզրակացությունը նույնպես կորցնում է այդ հատկանիշը: 

Ապացույցի թույլատրելիությունն ենթադրում է ապացույցի պիտա-
նիություն ըստ ձևի: Թույլատրելիությունը ներառում է ապացույցների 
հետ աշխատանք, որը, որպես կանոն, ուղղակի նախատեսված է օրեն-
քով: Կարելի է տարանջատել փորձագետի եզրակացության թույլատրե-
լիության հետևյալ հատկանիշները՝  

Փորձաքննության անցկացման իրավասու սուբյեկտ: Փորձագետը, 
որին հանձնարարվել է փորձաքննության իրականացումը, պետք է բավա-
րարի երկու պահանջի՝ լինի իրավասու և շահագրգիռ չլինի գործի ելքի մեջ:  

Դատական փորձաքննության ընդհանուր սահմանները պետք է 
պահպանված լինեն: Դատական փորձաքննությունը կարող է նշանակվել 
միայն այնպիսի հարցերի լուծման համար, որոնք պահանջում են հա-
տուկ գիտելիքներ: Եթե փորձագետը պատասխանում է այնպիսի հարցե-
րի, որոնք չեն կարող լուծվել դատական փորձագետի կողմից և դուրս են 
գտնվում դատական փորձագետի ընդհանուր իրավասությունից, ապա 
եզրակացությունը ճանաչվում է անթույլատրելի:  

Փորձաքննության իրականացման դատավարական ձևի պահպա-
նումը մեկ այլ կարևոր պայման է: Այդ կարգի էական խախտումները կա-
րող են հանգեցնել եզրակացությունն անթույլատրելի ճանաչելուն:  

Փորձագիտական հետազոտության օբյեկտների թույլատրելիությու-
նը նույնպես կարևոր հանգամանք է: Եթե այդպիսի օբյեկտը ճանաչվի 
անթույլատրելի, ապա այդ հատկությունը կկորցնի նաև եզրակացութ-
յունն անկախ իր գիտական հիմնավորվածությունից: Գործնականում 
այդպիսի դեպքեր շատ են լինում:  

Փորձագիտական հետազոտության ընթացքի և արդյունքների 
պատշաճ դատավարական ձևակերպման պահանջի էական խախտում-
ները նույնպես կարող են հանգեցնել փորձագետի եզրակացության ան-
թույլատրելիության [8]: 
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Փորձագետի եզրակացության արժանահավատության գնահատումը 
հանդիսանում է ապացույցի այս տեսակի գնահատման առավել բարդ 
բաղադրիչը: Իրավամբ, բարդ մեթոդների կիրառմամբ իրականացված 
հետազոտության արդյունքում ստացված հետևության արժանահավա-
տությունը և հիմնավորվածությունը գնահատելը համապատասխան գի-
տելիք չունեցողի համար (որպես կանոն հումանիտար գիտությունների 
տիրապետող անձի) բավականին բարդ խնդիր է հանդիսանում: Այնուա-
մենայնիվ, արժանապատվության գնահատումն որոշակի չափանիշնե-
րով հնարավոր է դառնում:  

Յու. Օրլովն առանձնացրել է այդ գնահատման հետևյալ բաղադրիչ-
ները՝ փորձագետի կիրառած մեթոդիկայի հուսալիությունը, փորձագե-
տին տրամադրված նյութի բավարարություն և բարձր որակ, փորձագե-
տի անցկացրած հետազոտության ամբողջականություն, ելակետային 
տվյալների ճշգրիտ լինելը, եզրակացության մեջ փորձագետի հետևութ-
յունների փաստարկված լինելը, եզրակացության համաձայնեցվածութ-
յուն (հակասող չլինելը) գործում առկա ապացուցների հետ (այդ թվում՝ 
այլ եզրակացությունների):  

Փորձագետի կիրառած մեթոդիկայի հուսալիությունը կարող է գնա-
հատվել նույնիսկ ձևական հիմքերով, օրինակ՝ այն մշակած հաստա-
տության հեղինակությունը, ում կողմից և երբ է փորձարկվել, որ մար-
մինն է հավանություն տվել ու թույլատրել կիրառումը և այլն: Որպես կա-
նոն՝ այդ տվյալները ներկայացվում են եզրակացությունում, ինչը հեշ-
տացնում է դրա գնահատումը: Եզրակացությունում պետք է հղումներ 
տրվեն այն նորմատիվ փաստաթղթերին ու մեթոդական ուղեցույցներին, 
որոնցով ղեկավարվել է փորձագետը և գրական աղբյուրները, որոնք կի-
րառվել են հետազոտության իրականացման ընթացքում [9]: Փորձագի-
տական հետազոտությունների նոր մեթոդների մասին տեղեկատվությու-
նը, դրանց հնարավորություններն ու հուսալիությունը հաճախ հրապա-
րակվում են մասնագիտական մամուլում:  

Պետք է նշել, որ փորձագետները (առնվազն պետական դատական 
փորձագիտական հաստատություններում) իրականացնում են հետազո-
տություններ նախապես մշակված մեթոդաբանություններով, որոնք ար-
դեն փորձարկվել և հաստատվել են: Գործնականում, որպես կանոն, վի-
ճարկվում են նոր, գործնականում չփորձարկված մեթոդները: Սակայն, 
առավել հաճախ, կասկածի տակ է դրվում ոչ թե փորձագիտական մեթո-
դաբանության գիտական հիմնավորվածությունը, այլ որոշակի դեպքում 
դրա կիրառման իրավաչափությունը: Օրինակ՝ ավտոմեքենայի և տրակ-
տորի բախման գործով կրկնակի ավտոտեխնիկական փորձաքննություն 
նշանակվեց այն պատճառով, որ փորձագետը, պատասխանելով հար-
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ցին՝ ինչ հեռավորության վրա է գտնվել ավտոմեքենան բախման տեղից 
վարորդի ռեակցիան սկսելու պահին, կիրառել է հեռավորության որոշ-
ման այն բանաձևը, երբ վրաերթն իրականցվում է արգելակումից հետ: 
Իսկ տվյալ դեպքում վրաերթ-բախումը տեղի է ունեցել արգելակման ըն-
թացքում, և հետևաբար՝ տվյալ բանաձևը կիրառելի չէ:  

Կարևոր չափանիշ է նաև փորձագետին տրամադրված նյութի բա-
վարարությունը և բարձր որակը: Եթե փորձագետի կողմից ուսումնասիր-
ված նյութերը չեն բավարարում այս պահանջին, ապա եզրակացության 
արժանահավատությունը կարող էր կասկածի տակ դրվել: Օրինակ՝ դա-
տական-ավտոտեխնիկական փորձաքննության ժամանակ վրաերթի 
կանխման տեխնիկական հնարավորության վերաբերյալ արված հետ-
ևությունը համարվում է արժանահավատ միայն այն դեպքում, երբ իրա-
կանացվում է հետիոտնի փաստացի արագության որոշում կամ նրա՝ վա-
րորդի տեսադաշտում գտնվելու փաստացի ժամանակի որոշում, և այդ 
տվյալները տրամադրված են փորձաքննության իրականացմանը:  

Հաջորդ բաղադրիչը փորձագետի անցկացրած հետազոտության 
ամբողջականությունն է: Հետազոտության ոչ ամբողջական լինելը կա-
րող է հանգեցնել կրկնակի փորձաքննության նշանակման, քանի որ այն 
կասկածի տակ է դնում արված հետևությունների արժանահավատությու-
նը: Այն կարող է արտահայտվել հետազոտության որոշակի մեթոդների 
չկիրառմամբ (օրինակ՝ փորձագիտական փորձ), հետազոտական որոշա-
կի գործողությունների չկիրառմամբ (փորձագիտական կրակոցների ոչ 
բավարար քանակ) կամ ոչ բավարար քանակությամբ կատարմամբ, 
փորձագետին տրամադրված օբյեկտների և նյութերի ոչ ամբողջական 
հետազոտությամբ: 

Փորձագետի եզրակացության համար հիմք դարձած ելակետային 
տվյալները պետք է ճշգրիտ լինեն: Այս չափանիշն առանձնահատուկ է 
ավտոտեխնիկական փորձաքննության համար, մասնավորապես՝ այն 
հարցը որոշելիս, թե արդյոք վարորդը տեխնիկական հնարավորություն 
ուներ կանխելու վրաերթը: Փորձագետի այդ հետևությունն ամբողջութ-
յամբ կախված է նրանից, թե ինչ տվյալներ են ներկայացված փորձագե-
տին (օրինակ՝ տրանսպորտային միջոցների և հետիոտնի շարժման 
արագության), և եթե այդ տվյալները փոխվում են դատարանում (օրի-
նակ, եթե պարզվի, որ տուժողը ոչ թե անցել է փողոցը, այլ վազել է), 
ապա կարող է փոխվել նաև փորձագետի հետևությունը: Բնական է, որ 
փորձագետի հետազոտությունն այդպիսի փորձաքննությունների պարա-
գայում կախված է նրան տրամադրված ելակետային տվյալների ճշգրիտ 
լինելուց: Հետևաբար, եթե նրան տրամադրված տվյալները չեն համա-
պատասխանում իրականությանը, ապա փորձագետի եզրակացությունն 
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անարժանահավատ կլինի նույնիսկ, եթե նա իր հաշվարկների մեջ սխալ-
ներ թույլ չի տվել: Հետևաբար նման եզրակացությունների արժանահա-
վատության գնահատումը կախված է ելակետային տվյալների ճշգրիտ 
լինելը գնահատելուց:  

Եզրակացության մեջ փորձագետի հետևությունները պետք է փաս-
տարկված լինեն: Փորձագետի փաստարկների բացակայությունը կամ 
ցածր որակը (բացթողումներ, հակասություններ, անորոշություններ) 
կասկածի տակ են դնում փորձագետի եզրակացության արժանահավա-
տությունը: Սակայն այս թերությունները, որպես կանոն, միանգամից չի 
հանգեցնում եզրակացության անարժանահավատությանը, քանի որ 
դրանք կարող են վերացվել փորձագետի հարցաքննության միջոցով: Եվ 
այն դեպքերում, երբ փորձագետը չի կարողացել հիմնավոր բացատրութ-
յուններ տրամադրել և լրացուցիչ փաստարկներ բերել, կարող է նշանակվել 
կրկնակի փորձաքննություն այդ եզրակացության անհիմն լինել հիմքով:  

Եզրակացությունը պետք է համաձայնեցված լինի (չհակասի) գոր-
ծում առկա ապացույցների հետ (այդ թվում՝ այլ եզրակացությունների 
հետ): Փորձագետի եզրակացության արժանահավատության մեջ կաս-
կածները կարող են առաջ գալ այն դեպքերում, երբ հետևությունները 
հակասում են գործով առկա այլ ապացույցներին: Այդ դեպքերում լրիվ 
հնարավոր է կրկնակի փորձաքննության նշանակումը, նույնիսկ եթե եզ-
րակացությունն ինքնին որևէ կասկած չի հարուցում [8]:  

Եզրակացության արժանահավատության գնահատման առնչութ-
յամբ տեղին է Տ.Վ. Սախնովայի մոտեցումը, որն եզրակացության գի-
տական հիմնավորվածության գնահատումը դիտում է որպես եզրակա-
ցության արժանահավատության գնահատման բաղկացուցիչ մաս: Ըստ 
նրա` «գնահատել փորձագետի եզրակացության արժանահավատությու-
նը` նշանակում է գնահատել փորձագետի հետևությունների համապա-
տասխանությունն իրականությանը և այս տեսանկյունից՝ փորձագետի 
կողմից կիրառված մեթոդիկայի հուսալիությունը»: Եզրակացության ար-
ժանահավատության գնահատման բովանդակությունը ներառում է նաև 
կիրառված մեթոդների հուսալիությունը, իսկ կիրառված մեթոդների հու-
սալիությունն ինքնին, եզրակացության գիտական հիմնավորվածության 
գնահատման չափանիշներից է:  

Հարկ է նաև նկատել, որ փորձագետի եզրակացության գիտական 
հիմնավորվածությունն ու արժանահավատությունը սերտորեն կապված 
են նաև գնահատման ենթակա եզրակացության թույլատրելիության 
հետ: Փորձագետի եզրակացության` որպես ապացույցի թույլատրելիութ-
յունը կարևոր պայման է դրա արժանահավատության գնահատման հա-
մար: Օրինակ` փորձագետի եզրակացության արժանահավատությունը 
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կախված է այն մեթոդների արժանահավատությունից, որոնք կիրառվել 
են հետազոտության ժամանակ [6]: 

Կարևորվում է նաև փորձագետի եզրակացության ապացուցողական 
նշանակության գնահատումը: Ապացույցի ապացուցողական ուժն իրե-
նից ներկայացնում է ապացույցի հիմնավորվածությունը, արժեքը, հեղի-
նակավոր լինելը: Հավասար չափով արժանահավատություն ունենալով՝ 
ապացույցները կարող են ունենալ տարբեր ապացուցողական նշանա-
կություն: Ակնհայտ է, որ փորձագետի հետևության ապացուցողական 
նշանակությունն արյան խմբի համապատասխանության վերաբերյալ 
կամ մատնահետքի նույնացման վերաբերյալ տարբեր է: Առաջին դեպ-
քում խմբային պատկանելության հավաստում է, որն ունի անձի մաս-
նակցության հավաստման մոտավորապես ¼ հավանականություն, իսկ 
մյուս դեպքում որոշակի անձի անհատական նույնականացում է հանդի-
սանում: Ուղղակի ապացույցները հաճախ ունենում են առավել մեծ 
ապացուցողական նշանակություն, քան անուղղակի ապացույցները 
(միևնույն արժանահավատության դեպքում):  

 Դատարանը փորձագետի եզրակացությունը գնահատելիս ի տար-
բերություն այլ ապացույցների գնահատման, օրինակ՝ վկայի ցուցմունք, 
որևէ փաստաթուղթ և այլն, կարող է առավել շատ դժվարություններ ու-
նենալ: Պատճառն այն է, որ փորձագետի եզրակացության շարադրանքը 
հաճախ լինում է խիստ մասնագիտական, կիրառված հետազոտություն-
ների մեթոդներն էլ կարող են բարդ ընկալվել գնահատող դատարանի 
կողմից, քանի որ կարող են պահանջել մասնագիտական որոշակի 
պատրաստվածություն: Այս առումով ուշադրության են արժանի մի շարք 
երկրներում տրված լուծումները: Մասնավորապես՝ Ճապոնիայում նոր 
բարեփոխված համակարգի ներքո Գերագույն դատարանը վարում և 
պահպանում է որպես փորձագետ հանդես գալու ցանկություն ունեցող 
փորձագետ հանձնակատարների ռեգիստր [4]: Ներկայումս այդ ցուցակը 
ներառում է 180 փորձագետ հանձնակատարներ, որոնք ընտրվել են 
«տարբեր ոլորտներում գործող բարձրակարգ տեխնիկական փորձա-
գետներից, մասնավորապես՝ առաջադեմ գիտնականներից, հանրային 
հետազոտական ինստիտուտների կամ մասնավոր կորպորացիաների 
հետազոտողներից, արտոնագրված փաստաբաններից և այլն»: Փորձա-
գետ հանձնակատարներն աշխատում են մասնակի դրույքով երկու տա-
րով կնքվող պայմանագրի հիման վրա: Այս նոր համակարգի ներքո դա-
տարանը, որն ունի փորձագետի օժանդակության կարիք, կարող է փոր-
ձագետ նշանակել փորձագետ հանձնակատարների ռեգիստրում գրանց-
ված փորձագետներից՝ որպես այլընտրանք ավանդական գործընթա-
ցին: Նշանակված փորձագետ հանձնակատարը օժանդակում է դատա-
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վորին տեխնիկական հարցերի վերաբերյալ՝ գնահատելով ապացույցը 
կամ ակտիվ մասնակցություն ունենալով գործում՝ հարցեր տալով փոր-
ձագետներին:  

Նմանատիպ մոտեցում առկա է նաև Ռուսաստանի Դաշնությունում, 
որտեղ կողմերի մրցակցությունն ամրապնդող և ապացուցման գործըն-
թացի օբյեկտիվացմանը նպաստող ինստիտուտ է մասնագետի ինստի-
տուտը, որը ներդրված է նաև քաղաքացիական դատավարությունում 
ՌԴ Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի 
ներմուծմամբ: Այդ կերպ օրենսդիրը թեև անուղղակի, սակայն ընդունում 
է, որ գիտական հիմնավորվածության, արժանահավատության և լիար-
ժեքության տեսանկյունից փորձաքննության հետևությունների գնահա-
տումը դատարանի համար բարդ խնդիր է հանդիսանում, որի լուծումն 
անհնար է առանց դատարանում իրազեկ անձանց իրական մրցակցութ-
յան: Նման մրցակցության տարրերից է Ռուսաստանի Դաշնությունում 
փորձագետի եզրակացության՝ իրազեկ անձի կողմից վերանայման տա-
րածված պրակտիկան: Այդ վերանայման իրականացման նախաձեռնող, 
որպես կանոն, հանդես են գալիս փաստաբանները համաձայն «Փաս-
տաբանական գործունեության և փաստաբանության մասին» ՌԴ դաշ-
նային օրենքի 6-րդ հոդվածի: Հարկ է նկատել, որ փորձագետի եզրա-
կացության վերանայումը հանդիսանում է հատուկ գիտելիքների կիրառ-
ման ոչ դատավարական ձև, սակայն արդյունքում ձեռքբերված արդյուն-
քը կարող է ներառվել գործի նյութերում քննիչի կամ դատարանի կող-
մից՝ որպես մասնագետի եզրակացություն: Տվյալ դեպքում մասնագետը, 
որը ներգրավվում է եզրակացության վերաբերյալ կարծիք ներկայացնե-
լու համար չի իրականացնում փորձագետի եզրակացության՝ որպես գոր-
ծով ապացույցի գնահատում, որը դատարանի իրավունքն է: Նա ուղղա-
կի իրականացնում է փորձագետի եզրակացության վերլուծություն՝ նրա 
գիտական և մեթոդական հիմնավորվածության, դատական փորձաքն-
նության ընդհանուր տեսությամբ մշակված առաջարկությունների, նման 
փաստաթղթերի նկատմամբ դատական-փորձագիտական գործունեութ-
յունը կարգավորող օրենսդրության պահանջների պահպանման տե-
սանկյունից: 

Ներկայացված միջազգային փորձը, մեր կարծիքով, կարող է կիրա-
ռելի լինել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում, քանի որ ներկա գի-
տական առաջընթացի լույսի ներքո փորձագետի եզրակացությունում 
արտացոլվում են գիտական առավել բարդ ու նորագույն հետազոտութ-
յունների մեթոդներ, որոնք գնահատելիս լրացուցիչ մասնագիտական 
կարծիքի անհրաժեշտություն է առաջանում:  
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ԱՆԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  

Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի ասպիրանտ, 
սահմանադրական և մունիցիպալ իրավունքի ամբիոնի 

դասախոս, ՀՀ դատական դեպարտամենտի 
կազմակերպաիրավական վարչության ավագ մասնագետ  

ՆՈՐ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՔՈՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ 
ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ` ՄԱՐԴՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 

ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  
ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ 

Հոդվածը նվիրված է նոր հանգամանքների հիմքով դատական 
ակտերի վերանայման ինստիտուտի և անհատական դիմումների 
հիման վրա իրականացվող սահմանադրական որոշակի վերահս-
կողության ինստիտուտի փոխհարաբերակցության և առանձնա-
հատկությունների հետ կապված արդի հիմնահարցերի ուսումնասի-
րությանը: Մասնավորապես, հետազոտվել են ՀՀ օրենսդրությու-
նում ամրագրված կարգավորումները, ձևավորված դատական 
պրակտիկան, ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշումներն ու 
իրավական դիրքորոշումները, ինչի արդյունքում վեր են հանվել առ-
կա խնդիրները և առաջարկվել են նոր հանգամանքների ինստի-
տուտի արդյունավետ իրականացմանն ուղղված հնարավոր ուղիներ: 

Հիմնաբառեր. նոր հանգամանք, դատական ակտերի վերանա-
յում, սահմանադրական արդարադատության իրավունք: 

 
Վերջին ժամանակաշրջանում առանձնահատուկ հրատապություն է 

ձեռք բերել դատական իշխանության համակարգի այլ մարմինների հետ 
սահմանադրական դատարանի փոխհարաբերությունների պարզաբան-
ման հիմնախնդիրը: Դա առանձնապես պայմանավորված է նրանով, որ 
կոնկրետ վերահսկողության գործերով կայացված որոշումների կատար-
ման ապահովման գլխավոր պատասխանատուները հենց ընդհանուր ի-
րավասության դատարաններն են, իսկ կատարման ապահովման երաշ-
խիքները` օրենսդրական այնպիսի լուծումները, որոնք միտված կլինեն 
սահմանադրական դատարանի համապատասխան որոշման հիման 
վրա մարդու խախտված սահմանադրական իրավունքների վերականգ-
մանը` առավելագույնս բացառելով սուբյեկտիվ հայեցողական մոտեցում-
ների դրսևորումը: 

Մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավունքի իրա-
կանացման լույսի ներքո` ՀՀ սահմանադրական դատարանի և դատա-
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կան իշխանության գործառույթ իրականացնող այլ մարմինների առն-
չության և փոխհարաբերակցության կարևորագույն հիմնախնդիրներից 
մեկը կապված է սահմանադրական դատարանի որոշումների` որպես 
նոր հանգամանքների, հիման վրա գործերի վերանայման հետ [1]: 

Անվիճելի է, որ Սահմանադրության հիմնարար սկզբունքներով 
առաջնորդվելով` սահմանադրական դատարանն իր իրավասության 
սահմաններում ապահովում է ինչպես անձանց (ֆիզիկական ու իրավա-
բանական) խախտված իրավունքների ու ազատությունների վերականգ-
նումը, այնպես էլ սահմանադրական կարգի հիմունքների կայունութ-
յունը, որը պարտավորեցնում է հանրային իշխանության իրավասու մար-
միններին ձեռնարկել արդյունավետ միջոցներ` կատարելու սահմա-
նադրական դատարանի որոշումների պահանջները, այդ թվում, ան-
շուշտ, դատարաններին` նոր հանգամանքների հիմքով վերանայելու 
անձանց նկատմամբ կայացված դատական ակտերը: 

Հարկ է ընդգծել, որ ՀՀ սահմանադրական դատարանի որոշման` 
որպես նոր հանգամանքի, հիման վրա դատական ակտերի վերանայու-
մը, հատկապես սահմանադրական դատարանի առկա լիազորություննե-
րի շրջանակներում, համարվում է վերջինիս որոշումների կատարման ա-
պահովման առանցքային երաշխիք, ինչի իրականացումը, սակայն, հա-
յաստանյան իրականությունում, դեռևս արմատավորման խնդիր ունի [2]: 

Սահմանադրական-արդարադատական մարմինների կառուցակար-
գային դերի, ընդունած որոշումների իրավաբանական բնույթի և կա-
տարման վերաբերյալ Ժողովրդավարություն իրավունքի միջոցով եվրո-
պական հանձնաժողովի (Վենետիկի հանձնաժողով) դիրքորոշումների 
ուսումնասիրությունը հանգեցնում է այն եզրակացությանը, որ անհատա-
կան դիմումների հիման վրա ընդունված որոշումները պետք է արդյունա-
վետ ազդակ հանդիսանան ընդհանուր իրավասության դատարաններում 
անձանց նկատմամբ գործերի վարույթը նորոգելու կամ սկսված վարույ-
թը կարճելու համար, ինչպես նաև պետք է նախատեսվեն իրավական 
գործուն միջոցներ` այդպիսի որոշումներով պատասխանող կողմից ար-
դարացի հատուցում պահանջելու ուղղությամբ [3]: 

ՀՀ սահմանադրական դատարանը գտել է, որ իրավական ակտերի 
սահմանադրականության որոշման վերաբերյալ գործերով արտահայտ-
ված իրավական դիրքորոշումների հիման վրա անհրաժեշտ օրենսդրա-
կան ընթացակարգերով դատական ակտերի վերանայումը Սահմանադ-
րության գերակայությունը և անմիջական գործողությունը երաշխավորող 
արդյունավետ միջոց է, հետևաբար` նաև սահմանադրաիրավական պա-
հանջ [4]: 
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Ըստ այդմ` հարկ է նկատել, որ սահմանադրական դատարանի կող-
մից ՀՀ սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչված կամ ՀՀ 
սահմանադրությանը հակասող մեկնաբանությամբ կիրառված դրույթնե-
րի վրա հիմնված դատական ակտերի վերանայման հիմնախնդիրները 
բացառիկ կարևորություն ունեն հիշյալ մարմնի գործունեության արդյու-
նավետությունն ապահովելու տեսանկյունից: Ակնհայտ է, որ վերջինս 
կարող է երաշխավորված համարվել սոսկ այն դեպքում, երբ առկա է 
սահմանադրական արդարադատության միջոցով անձի խախտված 
իրավունքների պաշտպանության իրական հնարավորություն, և պատա-
հաբար չէ, որ հենց այդ տրամաբանությունն է ընկած քննարկվող որո-
շումների հիման վրա դատական ակտերի վերանայման ինստիտուտի 
հիմքում: Կարող ենք փաստել, որ նոր հանգամանքների հիմքով դատա-
կան ակտերի վերանայման ինստիտուտն անձանց խախտված իրա-
վունքների վերականգման իրավական անհրաժեշտ և կարևոր միջոց է, 
որի օգնությամբ որոշակիորեն առարկայանում է նաև մարդու սահմա-
նադրական արդարադատության իրավունքի էությունը: 

Միաժամանակ նկատենք, որ սահմանադրական որոշակի վերահս-
կողության դեպքում առաջին պլան է մղվում նաև անձի անհատական 
շահերի պաշտպանության խնդիրը, ինչին համահունչ` ՀՀ ներպետական 
օրենսդրությունը նախատեսել է շահագրգիռ անձի անհատական դիմու-
մի հիման վրա ընդունված` սահմանադրական դատարանի որոշման 
արդյունքում տվյալ դիմողի առնչությամբ կայացված դատական ակտի 
վերանայման հնարավորությունը, ինչը լիարժեքություն և արդյունավե-
տություն է հաղորդում սահմանադրական դատարանում անհատական 
դիմումի հիման վրա անձի սահմանադրական իրավունքների` որպես 
անմիջականորեն գործող իրավունքների պաշտպանությանը: 

Միևնույն ժամանակ, հարկ ենք համարում հիշեցնել, որ «Սահմա-
նադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքում (այսուհետև՝ Օրենք), ՀՀ 
քրեական և քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերում 2011թ. 
կատարված փոփոխություններն ու լրացումներն էական առաջընթաց 
քայլ էին մեր երկրում նոր հանգամանքների ինստիտուտի զարգացման և 
դրա արդյունքում` մարդու սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության 
առումով: Այսպես, 2011թ. հոկտեմբերի 26-ին «Սահմանադրական դա-
տարանի մասին» ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխությունների ու լրա-
ցումների արդյունքում Օրենքի 69-րդ հոդվածի 12-րդ մասով սահման-
վեց, որ սույն հոդվածում նշված գործերով` դիմողի նկատմամբ կիրառ-
ված օրենքի դրույթը Սահմանադրությանը հակասող և անվավեր ճանաչ-
վելու դեպքում, ինչպես նաև այն դեպքում, երբ սահմանադրական դա-
տարանը, որոշման եզրափակիչ մասում բացահայտելով օրենքի դրույթի 
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սահմանադրաիրավական բովանդակությունը, այն ճանաչել է Սահմա-
նադրությանը համապատասխանող և միաժամանակ գտել է, որ այդ 
դրույթը նրա նկատմամբ կիրառվել է այլ մեկնաբանությամբ, դիմողի 
նկատմամբ կայացված վերջնական դատական ակտը նոր հանգամանքի 
ի հայտ գալու հիմքով ենթակա է վերանայման` օրենքով սահմանված 
կարգով [5]: 

Դրանից զատ, Օրենքի 64-րդ հոդվածում ևս կատարվեց լրացում, 
համաձայն որի` սահմանադրական դատարանի որոշումը սույն օրենքի 
10-րդ գլխով նախատեսված դեպքերում, ի թիվս այլնի, պարունակում է 
նշում վարչական կամ դատական ակտերի` օրենքով սահմանված կար-
գով վերանայման ենթակա լինելու մասին: Սահմանադրական դատա-
րանի կողմից կայացվել են այդօրինակ նշումներ պարունակող մի շարք 
որոշումներ. օրինակ` ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2012թ. մարտի 
6-ի ՍԴՈ-1010 որոշման եզրափակիչ մասի 3-րդ կետում նշվում է, որ դի-
մողի նկատմամբ կայացված վերջնական դատական ակտը նոր հանգա-
մանքի ի հայտ գալու հիմքով ենթակա է վերանայման` օրենքով սահ-
մանված կարգով ... : Մեկ այլ որոշման (2012թ. հուլիսի 18-ի ՍԴՈ-1038) 
եզրափակիչ մասում վիճարկվող իրավադրույթի ՀՀ Սահմանադրությա-
նը համապատասխանությունը փաստելով հանդերձ, սահմանադրական 
դատարանը որոշել է, որ քաղաքացի Գալուստ Շիրինյանի գործով ըն-
դունված վերջնական դատական ակտը նոր հանգամանքների հիմքով օ-
րենքով սահմանված կարգով ենթակա է վերանայման: Նմանաբովան-
դակ նշումներ առկա են նաև ՀՀ սահմանադրական դատարանի 2012թ. 
դեկտեմբերի 18-ի ՍԴՈ-1063 որոշման 3-րդ կետում, 2013թ. սեպտեմբե-
րի 24-ի ՍԴՈ-1115 որոշման 2-րդ կետում, 2013թ. հոկտեմբերի 11-ի ՍԴՈ-
1120 որոշման 2-րդ և 3-րդ կետերում: 

Միևնույն ժամանակ, հարկ է նկատի ունենալ այն ցավալի իրողութ-
յունը, որ չնայած վերը նշված փոփոխությանը, վերջինիս առնչությամբ 
ՀՀ օրենսդրության մեջ ընդհանուր առմամբ չի դրսևորվել ամբողջական 
մոտեցում, և այն անհրաժեշտ ուշադրության չի արժանացել քննարկվող 
կարգավորումներին առնչվող այլ իրավադրույթների շրջանակներում: 
Այս կապակցությամբ ՀՀ սահմանադրական դատարանն արդարացիո-
րեն գտել է, որ խնդրին ամբողջական լուծում տալու համար վերանայ-
ման անհրաժեշտություն ունի նաև ՀՀ դատական օրենսգրքի 15-րդ հոդ-
վածի հայեցակարգային մոտեցումը: Տվյալ հոդվածի 4-րդ մասի իրավա-
փիլիսոփայությունը, վերջին հաշվով, հանգում է նրան, որ ՀՀ-ում 
օրենսդրական կարգավորման մակարդակով ճանաչվում է միայն Մար-
դու իրավունքների եվրոպական դատարանի և ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 
նախադիպային իրավունքը: Նման իրավակարգավորումը բացարձակա-
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պես ընդունելի չէ և լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում ՀՀ սահմանադրա-
կան դատարանի իրավական դիրքորոշումների իրականացման, ինչպես 
նաև մարդկանց սուբյեկտիվ իրավունքների պաշտպանության հարցում: 
Հետևաբար, ՀՀ օրենսդրության բնագավառում անհրաժեշտ է ամբող-
ջական ու հետևողական մոտեցում դրսևորել նաև հիշյալ հիմնախնդրի 
կարգավորման առումով: 

Սույն աշխատանքի շրջանակներում հարկ ենք համարում նաև ներ-
կայացնել ՀՀ սահմանադրական դատարանի կողմից արված որոշ այլ 
շեշտադրումներ` անձի սահմանադրական արդարադատության իրա-
վունքի և նոր հանգամանքների ինստիտուտի փոխհարաբերակցության 
դիտակետից: Մասնավորապես, Հայաստանի Հանրապետությունում նոր 
հանգամանքների ինստիտուտի գործարկման հետ կապված առաջանում 
է հետևյալ հիմնախնդիրը. 

այսպես, մարդու սահմանադրական արդարադատության իրավուն-
քի արդյունավետ իրականացումն ապահովելու տեսանկյունից սահմա-
նադրական դատարանի որոշումների կատարման համատեքստում ա-
ռանցքային հարցադրումներից մեկը սահմանադրական դատարանի 
կողմից հակասահմանադրական ճանաչված նորմի իրավաբանական ու-
ժը կորցնելու պահի որոշումն է [6], այսինքն` այն հարցի որոշումը, թե որ 
պահի հետ է անհրաժեշտ կապել շահագրգիռ անձանց համար սահմա-
նադրական դատարանի որոշման ուժի մեջ մտնելը. այդ պահն արդյո՞ք 
որոշման կայացման պահն է, թե որոշմամբ հետաձգված պահը: Ն.Բոն-
դարը, ուսումնասիրելով ՌԴ իրավական դաշտը, նշում է, որ ո՛չ Սահմա-
նադրությունը, ո՛չ ՌԴ համապատասխան օրենքը նորմատիվ ակտի կամ 
դրա մի մասի ուժը կորցնելու պահի մասին որևէ ցուցում չեն պարունա-
կում: «Սահմանադրական դատարանի մասին» Ռուսաստանի դաշնային 
սահմանադրական օրենքի 79-րդ հոդվածի 1-ին մասով նշվում է հրապա-
րակման պահից որոշման ուժի մեջ մտնելու հանգամանքը, ինչը կոնկրե-
տացնում է միայն որոշման ուժի մեջ մտնելը: Առավել օպտիմալ և տրա-
մաբանական կլիներ այդ դեպքում ելնել այն հանգամանքից, որ որոշման 
ուժի մեջ մտնելը և հակասահմանադրական ճանաչված ակտն ուժը 
կորցրած ճանաչելը, ընդհանուր կանոնի համաձայն, ժամանակային 
առումով համընկնող հասկացություններ են: Սակայն դա բացարձակ 
կանոն չէ, քանի որ, կախված կոնկրետ գործի քննության և դրա արդ-
յունքում կայացվող ակտի առանձնահատկություններից, որոշ դեպքերում 
սահմանադրական դատարանի որոշման մեջ կարող են նաև տեղեկութ-
յուններ պարունակվել դրա ուժի մեջ մտնելու մասին, ինչպես նաև այն 
կատարելու և բողոքարկելու կարգի, ժամկետների և յուրահատկություն-
ների մասին: Հետևապես, ակտի ուժը կորցնելու պահը կարող է ինչպես 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 6 /2014  
 

  

184 

համընկնել, այնպես էլ չհամընկնել սահմանադրական դատարանի որոշ-
ման ուժի մեջ մտնելու պահի հետ: Այլ կերպ` հարկ է տարանջատել որոշ-
ման ուժի մեջ մտնելու և որոշումը գործողության մեջ դնելու հասկացութ-
յունները: Սակայն հարկ է նկատի ունենալ, որ այս երկու հասկացություն-
ները, այս երկու պահերը կարող են չհամընկնել միայն սահմանադրա-
կան դատարանի նախաձեռնությամբ, երբ ելնելով սահմանադրական 
արժեք ունեցող շահերի և այլ անձանց իրավունքների և ազատություննե-
րի խախտման արգելքի միջև հավասարակշռության ապահովման նպա-
տակից, սահմանադրական դատարանը սահմանում է իր որոշման կա-
տարման տարաժամկետում, պայմանավորված, նախևառաջ, իրավահա-
րաբերությունների կայունության ապահովման անհրաժեշտությամբ: 
Ակնհայտ է, որ դա կապված է այն իրավիճակների հետ, երբ հակասահ-
մանադրական ճանաչված դրույթների իրավաբանական ուժի անհապաղ 
կորուստը և համապատասխան հարաբերությունների իրավական կար-
գավորման իսպառ բացակայությունը (իրավական վակուումը) կարող է 
հանգեցնել շատ ավելի էական և անցանկալի բացասական հետևանքնե-
րի, քան հակասահմանադրական նորմերի ուժի դադարեցումը: Բացի 
դրանից, սահմանադրական դատարանը, սահմանելով կայացված որոշ-
ման կատարման այդօրինակ հատուկ կարգ, հնարավորություն ունի նաև 
նախատեսել ողջամիտ ժամկետ, որի ընթացքում օրենսդիրը պարտա-
վոր է կարգավորել համապատասխան հարաբերությունները և որի 
սպառվելուց հետո, ամեն դեպքում, ակտը կորցնում է իր իրավաբանա-
կան ուժը: 

Անդրադառնալով սույն ոլորտում ձևավորված ՀՀ իրավակիրառա-
կան պրակտիկային` նկատենք, որ դրա ուսումնասիրությունը վկայում է, 
որ տվյալ հարցադրման հետ կապված հաճախ հանդիպում են արտառոց 
իրավիճակներ: Այսպես, ինչպես գիտենք, ՀՀ սահմանադրական դատա-
րանը, օրենքը մասամբ կամ ամբողջապես հակասահմանադրական ճա-
նաչելու դեպքում, իրավասու է տարաժամկետել իր որոշման կատարումն 
այն պատճառաբանությամբ, որ խորհրդարանն ունենա բավարար ժա-
մանակ և հնարավորություն նոր օրենսդրություն ընդունելու կամ գործող 
օրենսդրության մեջ համապատասխան փոփոխություններ կատարելու 
համար: Անշուշտ, ենթադրվում է, որ խորհրդարանը պետք է հաշվի 
առնի սահմանադրական դատարանի կարծիքը, չնայած, անընդունելի 
իրողություն է նաև այն, որ լինում են դեպքեր, երբ խորհրդարանն այդ-
պես էլ չի ընդունում համապատասխան ակտ (որպիսի պարագայում 
իմաստազրկվում է մարդու սահմանադրական արդարադատության 
իրավունքը, ինչպես նաև առհասարակ սահմանադրական արդարադա-
տության գործառույթը): 
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Ընդ որում, եթե ՀՀ սահմանադրության 102-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 
ինչպես նաև Օրենքի 68-րդ հոդվածի 15-րդ մասի, առաջին պարբերութ-
յան դրույթները ՀՀ սահմանադրական դատարանի համար հիմք են 
իրավական ակտի կամ դրա առանձին հակասահմանադրական դրույթի 
ուժը կորցնելու տարաժամկետման համար, ապա պետական իշխանութ-
յան ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները (հատկապես իրա-
վաստեղծ) պարտավոր են այդ ժամանակահատվածում այնպիսի հնա-
րավոր և անհրաժեշտ միջոցառումներ իրականացնել, որոնցով կկանխ-
վեն Օրենքի 68-րդ հոդվածի 15-րդ մասի առաջին պարբերությունում 
նշված հետևանքները: Հետևաբար, կարծում ենք, աներկբա է, որ հակա-
սահմանադրական ճանաչված և տարաժամկետված իրավական նորմե-
րի հետագա կիրառմանը չպետք է մեխանիկական մոտեցում ցուցաբեր-
վի, այլ այն պետք է իրականացվի` հաշվի առնելով տարաժամկետման 
հիմքում ընկած և օրենքով նախատեսված վերոհիշյալ գերակայություն-
ներից ու սահմանադրական հիմնարար սկզբունքներից բխող` սահմա-
նադրական դատարանի իրավական դիրքորոշումը, բացառելով նաև 
հակասահմանադրական ճանաչված դրույթների վերարտադրությունը 
ցանկացած իրավական ակտում: 

Մյուս կողմից, այսօրինակ անցանկալի իրավիճակներից «օգտվում 
են» դատարանները: Այսպես, օրենսդրական նման իրավակարգավոր-
ման պայմաններում բոլոր այն գործերով, որոնցով ՀՀ սահմանադրա-
կան դատարանը տարաժամկետել է իր որոշման հիման վրա հակասահ-
մանադրական ճանաչված դրույթի ուժը կորցրած ճանաչելը, ՀՀ դատա-
րանները քաղաքացիներին զրկել են նոր հանգամանքների հիմքով գոր-
ծը վերանայելու հնարավորությունից: 

Ցավով պետք է նկատենք, որ ՀՀ սահմանադրական դատարանի և 
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի միջև առկա են որոշակի անհամաձայնություն-
ներ` կապված իրավասությունների հետ, ինչը ժամանակ առ ժամանակ 
ստանում է «սառը պատերազմին» բնորոշ հատկանիշներ: Վճռաբեկ դա-
տարանը, կարծես, օգտագործում է յուրաքանչյուր հնարավորություն` 
սահմանադրական դատարանի որոշումները շրջանցելու համար, ինչի 
մասին ամենավառ վկայությունն է այն փաստը, թե որքան չնչին տոկոս 
են կազմում այն գործերը, որոնցում ՀՀ սահմանադրական դատարանի 
որոշումից հետո դիմողի համար ինչ-որ էական փոփոխություն է տեղի 
ունեցել: Չնչին են նաև այն դեպքերը, երբ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը, որ-
պես իրավունքի աղբյուր, հիմնվել է սահմանադրական դատարանի կող-
մից այս կամ այն օրենքի վերաբերյալ արտահայտած իրավական դիրքո-
րոշման վրա: Սահմանադրական դատարանն իր հերթին` երբեմն քո-
ղարկված, իսկ, երբեմն նաև` բացահայտ ձևով իր անհամաձայնությունն 
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է արտահայտում ընդհանուր իրավասության դատարանների, այդ թվում` 
վճռաբեկ դատարանի կողմից այս կամ այն օրենքին տրված մեկնաբա-
նությունների հետ: Վերլուծության և լուրջ գնահատականների են ենթա-
կա նաև այն դեպքերը, երբ դատարանների կողմից կիրառվել են այնպի-
սի օրենքներ, որոնց հակասահմանադրականությունն այդ (կիրառման) 
պահին արդեն ակնհայտ է եղել: Նման դեպքերը պետք է դասվեն սահ-
մանադրական դատարանի որոշումների քողարկված չկատարման դեպ-
քերի շարքին [7]: 

Այս կապակցությամբ անհրաժեշտ է մշտապես հիշել, որ դատարան-
ների միջև ցանկացած իրավական հարաբերություն ու առնչություն 
պետք է նպատակամիտված լինի մարդու և քաղաքացու իրավունքների 
և ազատությունների երաշխավորմանն ու պաշտպանությանը (չէ որ հենց 
դա է բոլոր պետական մարմինների առաջնային ու հիմնական առաքե-
լությունը), այլ ոչ թե ընթանա մշտական մրցակցության և կարգավիճակ-
ների պարզաբանման պայքարի փակուղիով: 

Միաժամանակ հարկ է նշել, որ նոր հանգամանքների հիմքով դա-
տական ակտերի վերանայման վարույթի հարուցման և դրա առնչութ-
յամբ ձևավորված իրավակիրառական պրակտիկայի ուսումնասիրության 
արդյունքներով ՀՀ սահմանադրական դատարանն իր` 2011թ. հուլիսի 
15-ի ՍԴՈ-984 որոշման շրջանակներում արձանագրել է, որ ձևավորված 
իրավակիրառական պրակտիկայի արդյունքում՝ վերանայման պահանջ-
ների բավարարման նույնիսկ սակավաթիվ գործերի պարագայում, 
առանձին դեպքերում ՀՀ սահմանադրությանը հակասող ճանաչված 
նորմերի կիրառմամբ ընդունված դատական ակտերը շարունակում են 
մնալ օրինական ուժի մեջ և դիմողների համար իրենց սուբյեկտիվ իրա-
վունքների պաշտպանության տեսանկյունից վերանայման արդյունքում 
որևէ իրավական հետևանք չի առաջանում: Ընդ որում` առկա են դեպ-
քեր, երբ սահմանադրությանը հակասող ճանաչված նորմի կիրառմամբ 
ընդունված դատական ակտի վերանայման պահանջի առնչությամբ նույ-
նիսկ մերժվում է վերանայման վարույթ հարուցելու պահանջը և կայաց-
վում է վերանայման վերաբերյալ բողոքը վերադարձնելու մասին որո-
շում: Դեպքերի գերակշիռ մասում այդ պահանջը, ինչպես նշվեց, մերժ-
վում է այն պատճառաբանությամբ, որ սահմանադրական դատարանը, 
դատարանների կողմից կիրառված դրույթը Սահմանադրությանը հակա-
սող ճանաչելով` տարաժամկետել է հակասահմանադրական ճանաչված 
նորմի ուժը կորցնելը, և բողոք բերող անձը նման պայմաններում չի 
ապացուցել և հիմնավորել նոր հանգամանքի առկայությունը: Ավելին, 
այն դեպքում, երբ բողոքը ներկայացվում է տարաժամկետման ավար-
տից հետո, բողոքը վերադարձվում է այն պատճառաբանությամբ, որ 
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բաց է թողնված բողոք բերելու համար օրենքով սահմանված եռամսյա 
ժամկետը: 

Բնականաբար, նման պրակտիկան չի կարելի որևէ կերպ արդա-
րացնել, այն, մեղմ ասած, «զավեշտալի» է և «սարսափեցնող»: Ուստի և 
ակնհայտ է, որ պատշաճ ուշադրության է արժանի այն, որ նոր հանգա-
մանքներով քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության հնարավո-
րությունն առաջ է գալիս սահմանադրական դատարանի որոշմամբ 
իրավական ակտի կամ դրա որևէ դրույթի իրավական ուժը կորցնելու, 
այսինքն` հետաձգման ժամկետը լրանալու պահից` օրենքով սահման-
ված կարգով, հետևապես, միանգամայն անընդունելի և պարսավելի էր 
սահմանադրական դատարանի որոշմամբ ՀՀ սահմանադրությանը հա-
կասող և անվավեր ճանաչված իրավանորմերի ուժը կորցնելու վերջնա-
կան ժամկետ սահմանելու միջոցով որոշման տարաժամկետման դեպ-
քերում` նոր հանգամանքների հիմքով գործի նորոգումը մերժելու 
պրակտիկան, ինչի գոյությունը ներկայումս, կարծում ենք, պետք է իս-
պառ բացառված լինի: 

Ցավով նկատենք, որ ներկայումս սույն ոլորտում, կարծես թե, առկա 
չեն որևէ որոշակի միտումներ և նպատակաուղղված ձգտումներ` լուծելու 
ծագած հիմնախնդիրները, հաղթահարելու բացերը և ապահովելու մար-
դու իրավունքների պատշաճ պաշտպանությունը: Եվ չնայած այն հան-
գամանքին, որ սահմանադրական դատարանն իր որոշումներում բազ-
միցս արձանագրել է ՀՀ-ում նոր հանգամանքների հիմքով դատական 
ակտերի վերանայման ինստիտուտի իրավակարգավորման անարդյու-
նավետությունը, այնուամենայնիվ, այդ ինստիտուտը շարունակում է 
մնալ անկատար: Ամեն անգամ, երբ սահմանադրական դատարանը որ-
ևէ գործի շրջանակներում անդրադառնում է նոր հանգամանքների ինս-
տիտուտի առնչությամբ օրենսդրության մեջ զետեղված այս կամ այն ի-
րավակարգավորման սահմանադրականությանը և այդ կապակցությամբ 
հայտնում է իրավական հստակ և միանշանակ դիրքորոշումներ, թվում է, 
թե այլևս նման խնդիրներ պրակտիկայում չեն ծագի և սույն ինստիտու-
տը կգործի հնարավորինս և առավելագույնս արդյունավետորեն, սա-
կայն, այդ կանխատեսումները, ի հակառակ բոլոր սպասումների և ակն-
կալիքների, չեն իրականանում: ՀՀ սահմանադրական դատարանն իր՝ 
2013թ. որոշումների կատարման վիճակի վերաբերյալ հաղորդման 
շրջանակներում որպես ընդհանուր հետևություն նշել է, որ դատական 
սահմանադրական վերահսկողության բնագավառում տարվա արդյունք-
ների ամփոփումից հետևում է, որ սահմանադրական դատարանի որո-
շումների կատարման տեսանկյունից խնդրահարույց է շարունակում 
մնալ նոր հանգամանքների դատավարական ինստիտուտի անկատա-
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րությունը և դատական պրակտիկայի կողմից դրա լրջագույն թերացում-
ներով կիրառումը [8]: 

Գտնում ենք, որ օրենսդրական առկա կարգավորումները փորձում 
են հնարավորություններ տրամադրել սահմանադրական դատարան ան-
հատական դիմում ներկայացրած անձին լիարժեքորեն իրականացնելու 
իր իրավունքները և նպատակ ունեն ապահովելու սահմանադրական 
դատարանում անձի սահմանադրական իրավունքների պաշտպանութ-
յան արդյունավետությունը, սակայն դրանք ցանկալի արդյունքի կարող 
են հանգեցնել միայն համարժեք իրավակիրառական պրակտիկա ձևա-
վորելու դեպքում: 

Ընդհանրացնելով վերը ներկայացվածը` դարձյալ ընդգծում ենք, որ 
հարկ է գիտակցել նոր հանգամանքների հիմքով դատական ակտերի 
վերանայման ողջ մեթոդաբանության հիմնավոր արժևորման հրատապ 
անհրաժեշտությունը` համարժեք ուշադրության արժանացնելով ՀՀ սահ-
մանադրական դատարանի բոլոր որոշումները և ընդունելով, որ այդ 
ինստիտուտի իրավակարգավորման մեթոդաբանությունը պետք է 
խարսխվի պետության` ՀՀ սահմանադրության 3-րդ հոդվածով սահման-
ված` մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներն ու ազատություն-
ները` միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին համապա-
տասխան պաշտպանելու պարտավորության հենքի վրա: Բացի դրանից, 
նոր հանգամանքի հիմքով դատական ակտի վերանայման ինստիտուտի 
արդյունավետ կիրառումը պահանջում է իրավական մշակույթի անհրա-
ժեշտ մակարդակ: Առաջին հերթին, խնդիրն առնչվում է մարդու իրա-
վունքների ապահովման ու պաշտպանության հարցում պետության պո-
զիտիվ պարտականության կատարմանը: 

Վերոգրյալով պայմանավորված` փաստում ենք, որ դատական ակ-
տերի վերանայման արդյունավետ ինստիտուտի գոյությունը ևս պետք է 
հիմնվի այն տրամաբանության վրա, որ պետությունը պարտավոր է 
ապահովել խախտված իրավունքների վերականգնումը, քանզի քաղա-
քացիների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության պար-
տավորությունը ենթադրում է, որ պետությունն ինքն է պատասխանատու 
դատական ակտերով խախտված իրավունքների վերականգնման հա-
մար: Այս համատեքստում, կարծում ենք, պետության նման պարտավո-
րության կատարումն ապահովելու բավականին արդյունավետ միջոց է 
դատական ակտերի վերանայումն իրավունքի ուժով [9]: 

Այսպիսով, անհերքելի է, որ կոնկրետ գործերով սահմանադրա-
կան վերահսկողության ինստիտուտը համակարգային առումով փոխ-
կապակցված է նոր հանգամանքների հիմքով դատական ակտի վե-
րանայման ինստիտուտի հետ (անվիճելի իրողություն է, որ նոր հանգա-
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մանքների ինստիտուտն ուղղակիորեն օրգանապես կապված է անհա-
տական դիմումների ինստիտուտի հետ, հետևապես եթե նոր հանգա-
մանքների ինստիտուտը չի գործում ամբողջությամբ, ապա դրանով իսկ, 
ըստ էության, արժեզրկվում է անհատական սահմանադրական գանգա-
տարկման ինստիտուտը), որոնց էությունը կայանում է նրանում, որ սահ-
մանադրական դատարանի համապատասխան որոշման հիման վրա 
կոնկրետ դատական ակտի վերանայման արդյունքում համապատաս-
խան գործով կայացվում է նոր դատական ակտ, որը տարբերվում է 
տվյալ գործով նախկինում` մինչև սահմանադրական դատարանի որո-
շումը կայացված դատական ակտից [10]: 

Ամփոփելով՝ կարող ենք փաստել, որ հարկ է ապահովել նոր հան-
գամանքների հիմքով դատական ակտերի վերանայման կապակցութ-
յամբ ՀՀ սահմանադրական դատարանի կողմից կայացված մի շարք 
որոշումներում արտահայտված իրավական դիրքորոշումների հետևողա-
կան պահպանում և կատարում (խոսքը, մասնավորապես, վերաբերում է 
վերը հիշատակված ՍԴՈ-943, ՍԴՈ-984, ՍԴՈ-1009 և ՍԴՈ-1114 որոշում-
ներին), օրենքով սահմանված հիմքերը պետք է ընդհանուր իրավասութ-
յան դատարաններում գործի վարույթը նորոգելու համար արդյունավետ 
ազդակ և հակասահմանադրական նորմ կիրառած դատական ակտի բե-
կանման հիմք հանդիսանան, հակառակ պարագայում ՀՀ Սահմանադ-
րության 101-րդ հոդվածի 6-րդ կետով երաշխավորված անձի` սահմա-
նադրական դատարան դիմելու իրավունքը ցավալիորեն կդառնա ոչ 
իրական և երևութական: 
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ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՀՀ արդարադատության նախարարության 
դատական հանձնարարությունների բաժնի պետ, 

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային  
ակադեմիայի ասպիրանտ 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԵՐԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ 
ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԵՋ 

Եվրոպական իրավունքը մեր արդիականության առավել դինա-
միկ իրավական համակարգերից է: Վերջին տարիների ընթացքում 
այն ենթարկվել է առանցքային մի շարք փոփոխությունների, որոնք 
կապված են եվրոպական ինտեգրման գործընթացի, ինչպես նաև 
դրա կայացման և կատարելագործման իրավական հիմքը կազմող 
հիմնադիր ակտեր մշակելու ու գործողության մեջ դնելու հետ: 

Հոդվածում ուսումնասիրվել է ԵՄ արդարադատության դատա-
րանի ազդեցությունը և դրա նախադիպային իրավունքի նշանակու-
թյունն ինտեգրման գործընթացի և ԵՄ ղեկավար մարմինների գոր-
ծունեության, ինչպես նաև ԵՄ քաղաքականության ձևավորման վրա։ 

Հիմնաբառեր. Եվրոպական իրավունք, Արդարադատության 
եվրոպական դատարան, ԵՄ նախադիպային օրենսդրություն, ԵՄ 
դատավարական կարգ: 

 
Ինչպես և ցանկացած կազմակերպություն Եվրոպական Միությունն 

իրականացնում է իր իրավասությունը սեփական մարմինների միջոցով։ 
Ի դեմս իր ինստիտուտների և ԵՄ այլ հատուկ մարմինների` Եվրոպա-
կան Միությունն ապահովում է իր առջև դրված խնդիրների լուծումն ու 
նպատակների իրականացումը և հաջողությամբ կիրառում է իր իրավա-
սությունները հասարակական կյանքի տարբեր բնագավառնեում։ 

Ընդհանուր առմամբ Եվրոպական Միության մարմինները կազմում 
են ամբողջական համակարգ։ Պետական մարմինների և հաստատութ-
յունների նման այն կարելի է բնորոշել «կառուցակարգ» եզրույթով: ԵՄ 
յուրաքանչյուր մարմին այս համակարգում հանդես է գալիս մյուսների 
հետ կապված առանձին տարրի ձևով [1]։ 

Եվրոպական Միության կամ եվրոպական իրավունքում ղեկավար 
մարմինները, որոնք օժտված են իշխանական իրավասություններով, 
անվանվում են Եվրոպական Միության ինստիտուտներ։ Հենց այդ ինս-
տիտուտների վրա է դրված Եվրոպական համայնքների կամ Եվրոպա-
կան Միության խնդիրների իրականացման բեռը, ի դեմս այդ ինստի-



Իրավագիտություն 
 

 

193 

տուտների Եվրոպական Միությունն իրականացնում է այն ինքնիշխան 
իրավունքները, որոնք նրան են պատվիրակել իրականացնելու ԵՄ ան-
դամ երկրները։  

Ինչպես հայտնի է, ԵՄ ինստիտուտներն են՝ Եվրոպական խորհրդա-
րանը, Խորհուրդը, Հանձնաժողովը, Դատարանը և Հաշվիչ պալատը։ 

Հիմնադրման պահից Եվրոպական համայնքների, իսկ ներկայումս՝ 
Եվրոպական Միությունում գործում են արդարադատության վերազգա-
յին մարմիններ, որոնք նրանց անունից իրականացնում են դատական 
իշխանությունը, ինչպես նաև ստեղծում են նոր իրավական նորմեր՝ Եվ-
րոպական Միության նախադիպային իրավունքը։ 

Գործերի այն շրջանակը, որոնք ԵՄ հիմնադիր փաստաթղթերով 
ընդդատյա են, այն է՝ վերաբերում են նրա դատարանների իրավասութ-
յանը, որպես կանոն ունեն բացառիկ բնույթ, այսինքն` այդպիսի գործերը 
չեն կարող ներկայացվել այլ դատական մամինների քննության, այդ 
թվում՝ միջազգային դատարանների և արբիտրաժների։ 

Եվրոպական իրավունքը մեր արդիականության առավել դինամիկ 
իրավական համակարգերից է: Վերջին տարիների ընթացքում այն են-
թարկվել է մի շարք առանցքային փոփոխությունների, որոնք կապված 
են եվրոպական ինտեգրման գործընթացի, ինչպես նաև այդ ինտեգր-
ման կայացման և կատարելագործման իրավական հիմքը կազմող հիմ-
նադիր ակտեր մշակելու և գործողության մեջ դնելու հետ: 

Ուսումնասիրելով ԵՄ կառավարման համակարգի և դատական իշ-
խանության փոխկապակցվածությունը՝ ակնառու է դառնում դրանց տա-
րեցտարի զարգացման միտումը։ Մասնավորապես, հարկ ենք համարում 
ընդգծել ԵՄ արդարադատության դատարանի ազդեցությունը և դրա 
նախադեպային իրավունքի նշանակությունն ինտեգրման գործընթացի և 
ԵՄ ղեկավար մարմինների գործունեության, ինչպես նաև ընդհանուր 
առմամբ ԵՄ քաղաքականության ձևավորման վրա [2]։ 

ԵՄ պատմության մեջ ԵՄ արդարադատության դատարանն իր որո-
շիչ դերն է ունեցել և ներկայումս էլ ունի շուկայական ինտեգրման, ԵՄ 
կառավարման մարմինների միջև հավասարակշռության պահպանման 
գործում, նախանշել է ազգային, վերազգային և միջազգային իշխանութ-
յունների միջև «սահմանադրական» սահմանները և իր դրական ազդե-
ցությունն է ունեցել տառացիորեն հազարավոր մեծ ու փոքր քաղաքա-
կան որոշումների վրա։ 

ԵՄ արդարադատության դատարանը քաղաքական և իրավական 
դաշտում ունեցած ազդեցությամբ կարող է մրցակցել ազգային գերա-
գույն և սահմանադրական դատարանների ու միջազգային դատարան-
ների հետ։ 
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Եվրոպական Միության արդարադատության դատարանը Եվրոպա-
կան Միության և Ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի (Եվրա-
տոմի) դատական մարմինն է։ Այն կազմված է երեք ատյաններից՝ Արդա-
դատության դատարանից, Գլխավոր դատարանից և Քաղաքացիական 
ծառայության տրիբունալից [2]։ Դրանց առաջնային գործառույթը Եվրո-
պական Միության գործողությունների օրինականության ստուգումն է և 
Եվրոպական Միության իրավունքի միանման մեկնաբանության և կիրա-
ռության ապահովումը։ 

Իր նախադիպային իրավունքի միջոցով արդարադատության դա-
տարանը պարտավորություն է սահմանել ազգային իշխանությունների և 
դատարանների վրա՝ ԵՄ իրավունքն ամբողջությամբ կիրառելու և 
պաշտպանելու այդ իրավունքով երաշխավորված քաղաքացիների իրա-
վունքները (ԵՄ իրավունքի ուղղակի կիրառություն) և չկիրառել ԵՄ իրա-
վունքին հակասող ազգային օրենսդրությամբ սահմանված ցանկացած 
նորմ (ԵՄ իրավունքի գերակայությունն ազգային օրենսդրության նկատ-
մամբ)։ Դատարանը սահմանել է նաև անդամ երկրների պատախանատ-
վությունը ԵՄ օրենսդրությունը խախտելու համար, որը մի կողմից 
նպաստում է ԵՄ օրենքներով ֆիզիկական անձանց տրամադրված իրա-
վունքների պաշտպանության ամրապնդմանը, իսկ մյուս կողմից՝ ԵՄ 
իրավական նորմերի առավել անշեղորեն իրականացմանը։ 

ԵՄ արդարադատության դատարանն աշխատում է նաև ազգային 
դատարանների հետ, որոնք հանդիսանում են ԵՄ օրենքները կիրառող 
այսպես կոչված «սովորական դատարաններ»։  

Օրենսդիր գործունեությունը, իհարկե, հանդիսանում է ցանկացած 
կառավարման համակարգի անկյունաքարը։ Կառավարումը ներկայումս 
իրենից ներկայացնում է որպես սոցիալական գործընթաց կամ 
կառուցակարգ։ Իրավաստեղծ մարմինները հանդիսանում են հասարա-
կության կառավարման համակարգի մի մասը, իսկ դատաքննությունը, 
այնքանով, որքանով այն հանգեցնում է ներկայիս փոփոխվող իրավիճա-
կին իրավական նորմերի ադապտացմանը, նույնպես իրավաստեղծ գոր-
ծունեություն է իրականացնում և այդպիսով դառնում կառավարման հա-
մակարգի մի մասը։  

Կառավարման երկրորդ գործառույթը վերահսկողականն է` ստեղծ-
ված նորմերի կիրառումն ապահովելու առումով։ Այս առնչությամբ ԵՄ 
արդարադատության դատարանը իհարկե հանդիսանում է որպես երկ-
րորդային կառավարման կառուցակարգ [3]։  

Իրականում Դատարանը հսկայական ժամանակ և միջոցներ է ծախ-
սում իր կողմից նախկինում կայացված դատական ակտերի իրականաց-
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ման մշտադիտարկման վրա՝ սրանով իսկ ստանձնելով վերահսկողա-
կան գործառույթներ։ 

Իր նախադիպային իրավունքի զարգացմամբ ԵՄ արդարադատութ-
յան դատարանն իր նպաստն է բերում քաղաքացիների ԵՄ օրենսդրութ-
յամբ երաշխավորված իրավունքների պաշտպանությանը և իրավական 
միջավայրի ստեղծմանն ու զարգացմանը։ 

ԵՄ արդարադատության դատարանն իրականում գիտնականների 
շրջանում այդքան մեծ հետաքրքրություն չէր առաջացնի, եթե նրա կող-
մից ընդունված դատական ակտերն իրենց ազդեցությունը չունենային 
նաև կառավարման քաղաքական համակարգի վրա։ Ըստ էության` ան-
հերքելի է դատարանի դերը եվրոպական կառավարման կառուցակար-
գերի և սահմանադրության զարգացման, պետական քաղաքականութ-
յան ձևավորման, սեփականության իրավունքի պաշտպանության, շու-
կայական հարաբերությունների կարգավորման, պետական կառավար-
ման մարմինների միջև իրավասությունների հստակեցման գործում։  

Իր նախադիպային իրավունքում (սկսած Վան Գենդ և Լուս 1963թ.) 
Դատարանը սահմանեց անդամ երկրներում համայնքների իրավունքի 
անմիջական կիրառությունը, որը ներկայումս թույլ է տալիս եվրոպայի 
քաղաքացիներին իրենց ազգային դատարաններում անմիջականորեն 
հենվելու ԵՄ օրենսդրության վրա։ 

Վան Գենդ և Լուս տրանսպորտային կազմակերպությունն ապրանք 
էր արտահանում Գերմանիայից Նիդերլանդներ և պետք է վճարեր մաք-
սային տուրքեր, որոնք իր կարծիքով հակասում էին ԵՄ ստեղծման մա-
սին 1957թ. Հռոմում ստարագրված պայմանագրի դրույթներին, որի հա-
մաձայն անդամ երկրների միջև առևտրային հարաբերություններում 
առավել բարձր մաքսային տուրքերի գանձումն արգելվում է։ Այս դեպքը 
բարձրացրեց ազգային օրենսդրության և ԵՄ ստեղծման մասին 1957թ. 
Հռոմում ստարագրված պայմանագրի դրույթների անհամապատասխա-
նության հարցը։ Դատարանն որոշեց Նիդերլանդների դատարանին 
պարտավորեցնել անմիջականորեն կիրառել ԵՄ օրենսդրությունն ազ-
գային օրենսդրության փոխարեն, դրանով իսկ ապահովելով տրանս-
պարտային կազմակերպությանը Եվրպական համայնքների օրենսդրութ-
յամբ տրամադրված երաշխիքների կատարումը։  

1964 թվականին ԵՄ արդարադատության դատարանը հաստատեց 
համայնքների օրենսդրության գերակայությունը ներպետական օրենսդ-
րության նկատմամբ Կոստայի դատավճռով։ Այս դեպքում Իտալիայի ազ-
գային դատարանը դիմել էր արդարադատության դատարանին խնդրե-
լով լուծել Էլեկտրաէներիգիայի արտադրման և բաշխման մասին Իտա-
լիայի օրենքի ԵՄ ստեղծման մասին 1957թ. Հռոմում ստորագրված պայ-
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մանագրի դրույթներին համապատասխանության հարցը։ Այս դեպքում 
Դատարանը սահմանեց ԵՄ իրավունքի գերակայությունը՝ հիմնվելով 
համայնքների իրավակարգի յուրահատկության վրա, որը պետք է միան-
ման կիրառվի բոլոր անդամ երկրներում։ 

1991 թվականին Ֆրանկովիչը և մյուսները գործով Դատարանը մշա-
կեց մեկ այլ հիմնարար սկզբունք` սահմանելով անդամ երկրի պատաս-
խանատվությունը ԵՄ օրենսդրությայն խատումով պայմանավորված ֆի-
զիկական անձանց պատճառված վնասի համար [5]։ 1991 թվականից 
սկսած քաղաքացիները կարող են վնասի փոխահատուցման հայց հա-
րուցել այն անդամ երկրների նկատմամբ, որոնք խախտել են ԵՄ 
օրենսդրությունը։ 

Իտալիայի երկու քաղաքացիների հայցն ուղղված դատարանին 
իրենց անաշխատունակության նպաստներից զրկելու վերաբերյալ հիմք 
հանդիսացան ԵՄ արդարադատության դատարանի նոր որոշման հա-
մար, որով ԵՄ արդարադատության դատարանը հայտարարեց, որ աշ-
խատավորների պաշտպանությանն ուղղված ԵՄ օրենսդրությունը մշակ-
վել է հնարավորություն տալու համար առանձին անձանց իրականացնելու 
պետական մարմինների անգործության արդյունքում խախտված իրենց 
իրավունքները։ Այս որոշմամբ դատարանը հնարավորություն ստեղծեց 
դիմելու պետության դեմ ուղղված վնասի հատուցման հարցերով։  
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ПРОБЛЕМА ЛЕГИТИМНОСТИ В ПРОЦЕССЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: ИЛЛЮЗОРНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ 

 
В статье в свете современных политических процессов 

рассмотрены проблемы модернизации. Согласно автору, процесс 
“третьей волны” демократизации регулярно сопровождается 
иллюзорными революциями, которые, фактически, являются ре-
зультатом кризиса политической легитимности. В статье предла-
гается продолжать модернизацию политической системы в РА. 
Это позволит повысить легитимность властных отношений, 
избегая искусственной вестернизации, консенсусной олигархии и 
ситуативных решений. 

В то же время, наличие легитимности позволит повысить 
эффективность государственного управления, развивая много-
уровневый дискурс для повышения социальной ответственности.  

Ключевые слова: политическая легитимность, иллюзорные 
революции, продолжительные реформы, модернизация, вестер-
низация, политическая система, демократизация, социализация 
личности. 

 
Развитие современнных информационно-коммуникационных техно-

логий в корне изменило представления модернизирующихся обществ о 
возможных ответах на современные вызовы. Находясь на различных 
уровнях информированности, общества пытаются видоизменить свои 
знания и общественные институты, легитимизируя властные отноше-
ния. Сравнивая процесс трансформации, происходящие в различных 
исторических эпохах, замечаем, что продуктивность этого процесса 
обусловлена, с одной стороны, утверждением политической легитим-
ности, с другой – продполагает информационно-куммуникационные связи 
в контексте параллельно развивающихся принципов как иерархичес-
кого, так и сетевого управления. Так, в условиях “Арабской весны” 
появилась необходимость рассматривать проблему легитимности как 
проявление на горизонтальном и вертикальном уровнях сотрудничест-
ва политических деятелей, основанного на вере, воле и содействии. 
Изучение легитимности в странах, проводящих политику зеркальной 
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модернизации, дает возможность рассматривать те трансформации, 
которые лежат в основе иллюзорных революций1. 

Данные революции как многогранные явления содержат и геопо-
литические, и цивилизационные, и антропологические, и космопполи-
тические инационалистические компоненты. В зависимости от уровня 
развития того или иного компонента иллюзорные революции изменяют 
представления о политической легитимности в классическом понима-
нии. Несмотря на то, что под воздейстием развития современнных 
информационно-коммуникационных технологий в политической науке 
происходит переосмысление многих категорий, однако, категория 
“политическая легитимность” в классическом смысле продолжает быть 
гарантом эффективности государственного управления и властных 
отношений.  

Все это, легитимизируя новые знания, переоценивая и коммен-
тируя их начальные формы, раскрывает особенности политических 
трансформаций в традиционных, модернистских и постмодернистских 
обществах. 

В этом смысле проблема легитимности актуальна в армянском 
обществе, которое в контексте современных вызовов (в надежде на 
целенаправленные ответы на вызовы) имеет задачу повысить эффек-
тивность государственного управления посредством внедрения знаний 
нового поколения, повышая легитимность культуры осуществления 
власти. Признание легитимизации как процесса дает возможность 
армянскому обществу нормировать властные взаимоотношения и в 
конституционно-правовом, и в нравственно-психологическом планах. 
Армянские политические дискуссии в условиях информационной аси-
метрии дают «неодемократам» возможность волевого использования 
перспективы альтернативного развития современных информационно-
коммуникационных связей. Легитимность соответствует представ-
лениям человека о праве и справедливости, лежащим в их основе 
ценностям и нормам, а также существующим взаимоотношениям 
между институтами лидерства электората – элиты, по которым 
формируется власть. А последняя легитимна, если,  

а) соответствует и действует по воле большинства народа, то есть 
имеющий государственную власть прямо или косвенно избран наро-
дом на определенный срок и контролируется им; 

                                            
1 Иллюзорные революции. Мы применяем здесь «иллюзорные революции», 

поскольку оно, на наш взгляд, более полно, чем понятие «цветные революции» 
отражает суть процессовсов, протекающих на постсоветском пространстве, покольку 
образ самовыражающегося преуспевающего человека и национальной спра-
ведливости манипулируется для продвижения групповых маргинальных интересов и 
получения экономических преференций, что исключает объективную демократизацию 
публичных интересов. Вместе с этим в данных процессах отсутствует смена 
общественно-политического строя, как предполагает понятие «революция» в класси-
ческом смысле. Фактически, иллюзорные революции есть результат запоздавших и 
однобоких модернизаций. 
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б) государственное управление осуществляется в соответствии с 
нормами конституции. Определяющими в сути легитимности власти 
являются политическое содержание, плодотворность системы верхов-
ной власти, что на уровне осуществляющейся государственной власти 
отражает отношение элиты разных типов как друг к другу, так и к 
электорату. 

По Веберу, в системе политической легитимности главенствую-
щее значение имеют авторитет верховной власти и, одновременно, 
доверие к ней [1]. Все это вовлекает их во взаимосвязанность (fides-
autoritas), поскольку первый, доверяя второму, наделяет его большим 
запасом доверия. Поэтому в процессе цивилизационных трансфор-
маций необходимо для обеспечения легитимности обозначить реаль-
ность суверенных политических пространств и возможность 
спорных знаний к изменениям в них (особенно в современной сетевой 
системе), когда активное участие в цивилизационных трансформациях 
стало главным ресурсом каждого участника процесса политического 
развития. 

В этом смысле достойна внимания теория представителей англо-
саксонской школы (Д. Истон, М. Липсет), согласно которой утвержде-
ние легитимности в политической системе результат не столько 
деятельности харизматических лидеров, сколько доверия и содейст-
вия масс. Рассматриваемая легитимность наряду со справедливостью 
и истиной, Д. Истон придерживается мнения, что личность принимает 
легитимность в сопоставлении со своими знаниями, а ее представ-
ление о справедливости и истине видоизменяются вместе с сущест-
вующими на политическом поле справедливостью и истиной в соот-
ветствии с ее стремлением занять место во властных структурах. 
Произведя системный анализ политической власти в контексте 
цивилизационных трансформаций, Д. Истон создал новую и более 
функциональную точку зрения, по которой поддержка политической 
системы может быть разной как по содержанию объекта, так и по 
сроку деятельности и культуре осуществления власти. По связи с 
содержанием времени Д. Истон предложил различать два типа 
поддержки – неопределенною и специальную [2]. В условиях пер-
вой, политический порядок, независимо от итогов цивилизационных 
трансформаций, получает общую поддержку, основанную на вере и 
доверии. Во втором случае, власть считается легитимной на такой 
срок, пока ее действия эффективны, и в результате поддержка 
становится более инструментальной, краткосрочной и осознанной. 
Фактически, долгосрочной и краткосрочной поддержкой элитой власти 
система может уберечь себя от нестабильности (кризиса, хаоса, 
бунта, смуты, террора), если отдельные ее структуры (партия, полити-
ческий лидер, элита), консолидируя свои силы, смогут трансфор-
мировать и предотвратить уже начавшийся процесс разрушения 
легитимности. По этим соображениям Д. Истон различает три 
источника легитимности: идеология, структура и личные качества. 
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Очевидно, что для Д. Истона власть легитимна не только 
рациональна, как считает М. Вебер, но и как результат конкурентности 
знаний гражданина, его стремления участвовать во властных отноше-
ниях и его нравственных принципов.Подобный подход дал возмож-
ность С. Липсету сделать вывод, что суть проблемы легитимизации 
стала крайне многогранной, что обусловлено различными револю-
циями и процессом демократизации. В работе «политический чело-
век» С. Липсет утверждает, что западные общества с целью утверж-
дения политической легитимности были вынуждены иметь дело с 
тремя трудными и дестабилизирующими проблемами: 

1. роль церкви или различных религий в государстве; 
2. признание экономических и политических прав трудящихся; 
3. борьба за распределение национального дохода [3]. 
По этой причине в процессе политического развития необходим 

определенный уровень легитимности, который участники полити-
ческой системы принимают как достойные их поддержки реалии. 
Фактически, Д. Истон и С. Липсет системно анализируют проблему 
легитимности в контексте эффективной демократизации политической 
системы. С этой точки зрения, считаем, что наиболее продуктивна 
легитимность, обусловленная естественной модернизацией истори-
чески оформившейся «национальной идеи», способной при помощи 
политических дискуссий демократизировать культуру исполнения 
власти. В этом процессе решающим в контексте демократизации поли-
тической системы является дуальный статус ценностей заинтере-
сованных структур: в одних случаях утверждается власть идеи, в 
других – идея власти (особенно, верховной власти). В обоих случаях 
легитимизируемая власть подчиняется определенной модели. Власть 
идеи определенным лозунговым содержанием подавляет и поляри-
зует различные слои общества, спекулируя на лозунговых идеях, 
власть не дает возможности обществу целенаправленно отвечать на 
вызовы демократических трансформаций альтернативными вариан-
тами. В результате, утвердившаяся власть становится самоцелью, а 
осуществляющие власть - «самодержцами». Между претворяющей 
идею власти правящей элитой и управляемым под знаменем этой же 
идеи электоратом возникает отчужденность, которая приобретает 
особенно острый характер при отсутствии «среднего слоя». 
«Самодержцы», направляя порожденную ими же отчужденность в 
подсознании масс, для избежания столкновений спекулируют, с одной 
стороны, на легитимности, с другой – на исторической памяти, при 
этом изменяются традиционно сформировавшиеся знания об автори-
тете. Эти изменения приводят к механизмам создания в обществе 
«новых героев», при помощи которых общество получает возможность 
найти ответы на исторически сложившиеся вопросы: «кто должен 
править?» и «кто должен принимать решения?». В этом смысле 
интересны нюансы спекуляции идеями власти. Однако реализация 
данной задачи имеет множество недостатков, одним из которых 
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является отсутствие харизматичных лидеров, характерных для 
революционного движения. В этом смысле интересно замечание 
Г.Почепцова, который пишет: “… В результате есть майдан, есть 
смыслы, но нет лидера. Лидера не только должны видеть все, но и он 
должен видеть дальше всех. Только так к нему возникнет доверие” [4].  

Именно отсутствие такого лидера порождает тот хаос, который мы 
наблюдаем практически во всех странах, где происходили иллюзор-
ные революции (наприемр, “Арабская весна”).  

Подведем итоги: проблему политической легитимности считаем 
необходимым обсуждать в рассмотрении сути понятий «идея власти» 
и «власть идеи». Подобный подход даст возможность «демокра-
тизировать» накопленные знания о культуре осуществления власти, 
обуславливая связь легитимности с модернизацией языкового мышле-
ния, познавательных, архивных, переговорных и информационно-
коммуникационных механизмов понятия «национальная идея». 

Происходящие после обретения РА независимости (21 сентября 
1991г.) общественно-политические трансформации дали основание 
для определения в процессе осуществления «новой» и «старой» 
моделей культуры осуществления власти и степени информирован-
ности о легитимности в дискуссиях как между «неодемократическими» 
лидерами, так и между правящей элитой и электоратом. В транзи-
тологии и консолидологии проблема легитимности имеет две состав-
ляющие: в первую очередь, надо ответить на вопрос «как доказать 
доказуемое, или кто определяет условия истинности?» и только после 
этого решать законность взаимодоговоренности деятельности экспер-
тов. В этом аспекте политические акторы, прямо или косвенно проник-
нув в структуры госуправления РА, придали проблеме легитимности 
ситуационный характер. Прямое проникновения происходит в тех 
случаях, когда данный политический деятель институциональным или 
неинституциональным путями получает право управлять, участвует в 
политическом управлении, формирует бюрократический аппарат; а 
косвенное проникновение – когда разработанная им культурная мо-
дель влияет на обоснование конкурентности приобретенных в системе 
управления инновационных знаний и легитимности развернутых 
преобразований. Именно с помощью вышеизложенного и дифферен-
цируются цивилизационные ориентиры проблемы легитимности в 
развитых и развивающихся обществах. В развитых обществах модер-
низация на основе социального диалога и солидарности поколений 
сводит к минимуму парадигму маргинального развития социальной 
системы. Тогда как в развивающихся странах, с одной стороны, 
отрицают накопленные в прошлом историческом периоде знания, с 
другой – начинают процесс внедрения новых знаний, не определив 
нормы нового социально-политического сообщества. Последнее же, 
попирая в отдельных сферах социального пространства обществен-
ную волю, порождает созданные ситуацией «маргинальные социаль-
ные единицы», понижая эффективность модернизации политической 
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системы. Все это создает предпосылки для иллюзорных революций. 
Выступая в роли носителей новых знаний об управлении, они 
повсеместно разворачивают социальную деятельность и своими 
маргинально-популистскими действиями революционизируют всю 
общественную систему. Вышеизложенное дает нам возможность 
прийти к выводу, что, если в развитых обществах процессы легити-
мизации сопровождаются с учетом исторического опыта управления 
кризисами политического развития, то в развивающихся обществах 
эти процессы имеют характер не только стихийный, непредсказуемый 
и неуправляемый, но и зачастую согласованно направляемый срастив-
шимися группировками околовластных структур. Будучи многовек-
торным понятием, проблема легитимности власти, обусловленная 
восприятием триады прошлое-настоящее-будущее данного общества, 
включает различные истории знаний и их институционализации. Каж-
дое из них дает возможность в армянском обществе различать 
следующие уровни обсуждаемой проблемы. На первом уровне носи-
телями легитимности являются глашатаи нового, сформировавшегося 
в недрах старого общества (в данном случае имеем в виду появление 
в СССР в результате хрущевской «оттепели» института десси-
дентства, который обратил на себя внимание международной 
общественности в условиях брежневского «застоя»). На втором 
уровне в результате борьбы нового со старым в процессе горба-
чевской «перестройки» вовлекаются такие формирующие обществен-
ную жизнь «социальные маргинальные единицы», которые отрицают 
крушение старого при помощи социальных и этнических потрясений. 
На третьем уровне новое становится главенствующим, новые струк-
туры начинают функционировать, а первое поколение «неодемокра-
тов», либерализируя социально-политические отношения, делает их 
необратимыми, ведя борьбу не за консолидацию демократических 
сил, а за сохранение привилегий околовластных группировок в 
институциональных рамках. В этот период формируются различные 
социальные группы, борющиеся за легитимность власти, которые, 
разочаровавшись в политике «неодемократов», не только не иденти-
фицируют себя с «центром», но отчуждаются от него, теряя моти-
вацию для легитимизации новых ценностей. Принимая за точку 
отсчета принцип - «Мои старые ценности – единственная гарантия 
моего безопасного существования», появившаяся на перекрестках 
цивилизационных трансформаций социальные группы, с целью 
приспособления к новым реалиям, начинают механически копировать 
более или менее приемлемые для себя новые социальные и 
культурные нормы. В условиях подобной двойственности, как 
«двуликий Янус», они быстро приспосабливаются к требованиям 
нового общества с целью самореализации, самоутверждения, самовы-
ражения, пополняя и «обогащая» историю своих переходов с одного 
политического поля на другое. Всем этим они революционируют 
процесс цивилизационных трансформаций развивающихся обществ, 
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так как уверены, что сумеют благодаря своим знаниям, связям и 
лозунгам о легитимизации власти в целях демократической консоли-
дации играть роль второго поколения «неодемократов». Таким обра-
зом, сформировавшиеся в процессе цивилизационных трансформаций 
конкурентоспособные группы носителей новых знаний, желая под 
видом единения демократических сил самоутвердиться, самовос-
производиться критикуют реформы первого поколения, разрабатывая 
систему национальных идей, наполненных оптимистическим взглядом 
на будущее страны. В аспекте конституционных норм РА проблема 
легитимности в контексте демократических трансформаций основы-
вается на такой верховенствующей либеральной ценности как много-
партийность: (статья 7). А формирование и выражение политической 
воли народа закреплено во второй главе Конституции (основные 
права и свободы человека и гражданина) или в других общественных 
(не закрепленных в Конституции) институтах и формах политических и 
гражданских прав и свобод человека и гражданина (отстаивание 
политических и других взглядов, мнений, свобода слова, создание 
объединений и партий и членство в них, право избирать и быть 
избранным, участие в управлении государством и т. д.). Обеспечение 
их конституционными нормами возложено на государство: (статья 3) 
разумеется исключительно в рамках деятельности уполномоченных 
государственных органов и руководящих работников. С другой сто-
роны, защита этих прав и свобод может осуществляться как со 
стороны политических институтов (движения, партии), так и отдельных 
лиц. Однако характерные для политической системы РА реалии, 
особенно нарушения и ограничения политических прав и свобод, 
наличие маргинально-популистских процессов, явно свидетельствует 
о неинституализированности культуры модели, лежащей в основе 
деятельности политических акторов и ветвей государственной власти, 
наличии неинституализированных форм взаимоотношений. В аспекте 
решения возникших в РА проблем необходимо рассматривать проб-
лему легитимности как парадигму «транзит - консолидология». А пос-
леднее для обеспечения результативности цивилизационных транс-
формаций рассматривает не политическая элита (властная-оппози-
ционная), а объединения различных элитных групп (элита - 
контрэлита), каждая из которых имеет свой «текст» легитимности 
власти, который для управления результатами предполагает: 

1. открытое рекрутирование демократическим путем политически 
конкурентной правящей элиты; 

2. политическое взаимодействие с элитой и участие широких масс 
населения в принятии решений. 

Согласно утверждению парадигмы «транзит - консолидация» 
«текст» легитимизации власти в процессе демократизации – такое 
преобразование раздробленной политической элиты в единую, 
которая основана на игровых принципах: с одной стороны, «политика 
как война», с другой - «политика как торг» [5]. Внешне обеспечивающая 
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динамическую конкурентность, эта трансформация постоянно приво-
дит армянскую элиту к процессу от раздробленности к взаимосогла-
сованности, в результате чего из архива памяти общества всплывают 
явления, благодаря которым борющиеся за власть и проповедующие 
гибридные ценности политические силы направляют электорат к 
маргинально-популистским действиям. Фактически, в РА обоснование 
нового «текста» легитимности власти протекало и протекает по двум 
сценариям преобразования политической элиты - «разъединение 
элит» и «сотрудничество элит»? [6]. Сразу же отметим, что рассмат-
риваемый сценарий не в состоянии системно объяснить легитимность 
происходящих в армянской политической действительности про-
цессов, поскольку: 

1. до сих пор в РА при рассмотрении цивилизационных транс-
формаций не учитывается необходимость оппозиции как института 
демократизации политической системы; 

2. залогом модернизации политической системы стал процесс 
открытого сплочения конкурентной и владеющей инновационными 
знаниями элиты; 

3. рассмотрение общественной политики как гаранта демократи-
ческой консолидации проходит на основе переоценки проблем, 
связанных с национально-государственной структурой страны.  

В контексте модернизации политической системы проблема леги-
тимности в РА своей игровой логикой – устарелой риторикой предло-
женных программ, раздробленностью национальной идеи, отсутст-
вием обеспечения результата и стратегии управления временем, 
ассиметрией информационно-коммуникационной системы создала 
режим гибридного типа. С целью отказа от последнего и обеспечения 
качества демократии, избежать иллюзорных революций, и повысить 
результативность деятельности носителей разных ценностей в 
армянском обществе целесообразно рассматривать с точки зрения 
конкурентного участия, акцентируя внедрение таких знаний о легити-
мизации, которые дадут возможность в политической деятельности 
исключить:  

1. ограничение конкуренции в рамках политической элиты; 
2. изоляцию или удаление инакомыслящих деятелей в процессе 

принятия решений; 
3. верховенство неформальных институтов в принятии 

политических решений. 
1) Ограничение конкуренции – уже с 1991 года в РА были 

заложены предпосылки ограничения конкуренции в «сотрудничестве 
элит». Это привело к партийной разобщенности, в результате чего 
появились аръергардные и изолированные политические деятели, 
которые для удовлетворения своих претензий стали революциони-
зировать политическую действительность РА. В результате ограни-
чения конкуренции либерализация, исключая сценарий «сотрудни-
чества элит», привела к поляризации восприятия легитимности. 
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2) Отстранение в процессе принятия решений отдельных дея-
телей до 1998г. послужило укреплению позиций Левона Тер-
Петросяна и легитимизации режима как своеобразное замещение 
легитимизации новых авторитетов. Расплатой за деятельность по 
принципу «разделяй и властвуй» стала причина отсутствия институ-
циональных дискуссий по проблеме политической легитимности, что 
заставило власти пойти на ограничение роли широких масс в 
политической жизни. Но возникает вопрос – есть ли в условиях отстра-
нения в РА отдельных деятелей от принятия решений альтернатива 
контролю за лидерами? Очевидно, что легитимность участников поли-
тического процесса могут обеспечить и механизмы коллективного 
лидерства, и поведение электората, и демократические принципы 
формирования элиты.      

3) Неформальная институционализация опиралась и сегодня 
опирается на господство неформальной практики принятия исключи-
тельных решений в ущерб общим формальным функциям и струк-
турам. Основой неформальной институционализации является клиент-
ное взаимовлияние акторов [7]. В этом аспекте проблема легитим-
ности в РА определяется следующими особенностями: 

 революционная (контрреволюционная), криминальная и кор-
румпированная атмосфера в построении элит; 

 верховенство исполнительной власти над законодательной; 
 взаимный нейтралитет лидеров разных уровней (и оппози-

ционных, и провластных); 
 косвенный контроль исполнительной власти над СМИ; 
 покровительство общественным объединениям (как полити-

ческим так и «третьего сектора») со стороны исполнительной власти 
вместо общественного содействия им. 

Наличие этих особенностей позволяет участникам политического 
процесса в разворачиваемой политической деятельности вокруг 
легитимности объединяться по своим корпоративным интересам, что 
приводит к «дефективной ограниченной демократии» [8] и «должной 
демократии».Вэтой ситуации дальнейшая перспектива легитимизации 
на основе новых знаний определяется уже существующими факто-
рами, сутью и характером существующими факторами, сутью и харак-
тером существующего гибридного режима. Думаем, что это много-
мерный фактор и его упорядочение даст возможность предотвратить 
ценностную поляризацию восприятия проблемы легитимности, 
препятствующую процессу демократической консолидации в РА. Для 
изучения проблемы легитимности в РА на принципах демократической 
консолидации предлагаем принять за исходные следующие принципы: 

1. с учетом национально-государственных интересов необходимо 
рационально оценить демократические ценности, внедряя в систему 
общественного управления принципы «хорошего управления»; 
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2. великая роль как экзогенных, так и эндогенных факторов в 
политических процессах, которые и на оппозиционном поле периоди-
чески выдвигают новых акторов; 

3. для искоренения срастившихся околовластных группировок 
необходима политическая воля; 

4. главным условием для обеспечения демократической консоли-
дации должна стать прозрачность в рекрутировании и отборе полити-
ческой и безнесэлиты; 

5. сохранение механизмов построения, становления и эволюции 
новых демократических институтов дает возможность повысить 
культуру обеспечения легитимности власти; 

6. для целенаправленного повышения политического сознания 
организовать гражданское образование электората с целью пресече-
ния маргинально-популистского характера стратегии и тактики полити-
ческих деятелей. 

Естественно, отмеченные принципы не всеобъемлющи и могут (и 
должны) пополниться в РА ответственностью в действиях и полити-
ческой элиты, и электората, что должно быть направлено на укреп-
ление принципов демократической консолидации. В этом аспекте в 
контексте цивилизационных трансформаций в РА сталкиваемся с 
очень сложной теоретико-методической задачей, поскольку очевидно, 
что в Армении для демократизации есть множество векторов процесса 
политического развития. С одной стороны, укрепление демократичес-
ких институтов и практики, с другой – конвергирование с унаследо-
ванными из прошлого недемократическими структурами гибридных 
ценностей и их целенаправленное использование властями и оппози-
цией для формирования новых разновидностей демократического 
авторитарного управления, а также с целью защиты олигархических 
интересов срастившихся околовластных группировок. За каждым из 
указанных факторов действуют специфические политические, 
социально-экономические, культурно-цивилизационные, геополитичес-
кие ценности, каждая из которых по-своему влияет на проблему леги-
тимности, то рационализируя, то фрагментируя, то маргинализируя, то 
популяризируя ее. Учитывая вышеизложенное, считается, что в РА 
проблему легитимности в контексте модернизации политической сис-
темы необходимо изучать на основе синтеза структурных и про-
цессуальных подходов. Так, в процессе либерализации, вместе с 
захватом в РА власти первым поколением «неодемократов», объя-
вились новые консервативные оппозиционные элитные группировки, 
которые, с одной стороны, были по сути национал-социалистическими, 
с другой стороны – национал-либеральными. Как показывает опыт 
демократизации Центральной и Восточной Европы, бывшего СССР, а 
также РА, в условиях утвердившихся гибридных политических режи-
мов баланс между консерваторами и их коренными противниками 
обеспечивают либералы – сторонники проведения последовательных 
реформ. Это дает возможность направить процесс преодоления кри-
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зисов политического развития на демократическую консолидацию, что 
предполагает не победу одной из борющихся сил над другой, а 
заключение своеобразного пакта между соперничающими сторонами с 
определением гарантий и правил игры, с возможностью легитимного 
участия в принятии решений. В этих условиях с целью управления 
процессом легитимности и повышения эффективности государствен-
ного управления в РА надо выделить следующие факторы: 

а) ценностная многогранность создала новые измерения - «центр-
периферия», «бедные - богатые», противоречия между которыми в 
условиях эмбрионального состояния среднего класса дают возмож-
ность первому поколению «неодемократов» самовоспроизводиться, 
предъявлять иск пирамиде власти с целью исправления собственных 
ошибок. Демократизация в РА могла иметь другую траекторию, если 
бы либерализация была единственным вектором политического 
развития, как это было в странах Балтии, Польше, Венгрии, Чехии и 
др. Но поскольку карабахская проблема продолжает оставаться глав-
ной составляющей политической формулы, дискуссий, программных 
положений, зачастую ею спекулируют в вопросе легитимного участия в 
принятии решений; 

б) процесс модернизации политической системы в РА почти 
одновременно включил такие факторы, которые, присутствуя в дея-
тельности «неодемократов», дают им возможность маргинализировать 
историческую память общества. В этом аспекте проблема легитим-
ности как залог демократической консолидации стала в процессе 
цивилизационных трансформаций основным фактором, преодоление 
которого предполагает утверждение следующих принципов «хорошего 
управления»: участие, прозрачность, сотрудничество, справедли-
вость, результат и дело, отчетность стратегическая, дально-
видность). 
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ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
քաղաքական կառավարման և քաղաքական 

վերլուծության ամբիոնի վարիչ, քաղաքական 
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
 

ԼԵԳԻՏԻՄՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 
ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ. ՊԱՏՐԱՆՔԱՅԻՆ 

ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Հոդվածում նորովի ուսումնասիրված են լեգիտիմության հիմնախն-

դիրները: Հեղինակի կարծիքով, «3-րդ ալիքի» դեմոկրատացման գոր-
ծընթացը պարբերաբար ուղեկցվել է պատրանքային հեղափոխություն-
ներով, որը, փաստորեն, քաղաքական լեգիտիմության ճգնաժամի արդ-
յունք է: Հոդվածում առաջարկված է շարունակել քաղաքական համա-
կարգի արդիականացումը ՀՀ-ում, ինչը հնարավորություն կտա բարձ-
րացնել իշխանական հարաբերությունների լեգիտիմությունը՝ խուսափե-
լով արհեստական արևմտականացումից, փոխհամաձայնեցված խմբիշ-
խանությունից և իրավիճակային լուծումներից: 

Միաժամանակ լիգիտիմության առկայությունը կբարձրացնի պետա-
կան կառավարման արդյունավետությունը՝ ծավալելով բազմամակար-
դակ դիսկուրս սոցիալական պատասխանատվության համար: 

Հիմնաբառեր. քաղաքական լեգիտիմություն, պատրանքային հեղա-
փոխություն, շարունակական բարեփոխումներ, արդիականացում, 
արևմտականացում, քաղաքական համակարգ, ժողովրդավարացում, 
անձի սոցիալականացում:  
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THE PROBLEM OF LEGITIMACY IN PROCESS OF 
MODERNIZATION OF POLITICAL SYSTEM: ILLUSORY REVOLUTIONS 

 
The article newly observes the problems of legitimacy. According to the 

author, the process of 3rd wave of democratization has regularly been 
accompanying by illusory revolutions, which are the result of political 
legitimacy crises. The article suggests continuing the process of moder-
nization of political system in the Republic of Armenia. This will allow 
increasing legitimacy of power relations, avoiding artificial westernization, 
consensus oligarchy and situation-based decision-making. 

At the same time, legitimacy will increase the effectiveness of public 
administration, developing multilevel discourse for social responsibility. 

Keywords: political legitimacy, illusory revolution, continues reforms, 
modernization, westernization, political system, democratization, socializa-
tion of an individual. 
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РОСТИСЛАВ МОШИНСКИЙ 

Аспирант кафедры национальной безопасности 
Национальная академия государственного 

управления при Президенте Украины 
 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ИНСТИТУТЫ В ПРОЦЕССЕ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В рамках статьи осуществлен анализ методологии построе-
ния сильной системы обеспечения национальной безопасности в 
контексте определения роли и понимания содержания социально-
правовых институтов в процессе ее функционирования. Осу-
ществлена попытка выйти на новый методологический уровень 
исследования – раскрыть сущность социально-правовых институ-
тов в процессах взаимодействия субъектов обеспечения нацио-
нальной безопасности и развития системы ее обеспечения, рас-
смотрена природа центра данной системы в лице государства, 
его органов управления, рынка и совокупность функций, которые 
они призваны осуществлять. Особенность состоит в том, что 
произведен непосредственный выход на практику, интегрируются 
в социально-правовых институтах все характеристики системы 
обеспечения национальной безопасности. Беспрецедентная 
сложность этого уровня системы обусловила значительные труд-
ности в определении понятия таких институтов, установлении их 
основных признаков. Поэтому приведен один из возможных 
вариантов их определения, дефиниция, которая как бы вобрала в 
себя преобладающее большинство обоснованных теоретических 
положений, в которых отражены ключевые положения институ-
циональной теории. 

Ключевые слова: система обеспечения национальной бе-
зопасности, институциональная методология, социально-правовые 
институты, субъекты обеспечения национальной безопасности. 

 
Проблема взаимосвязи институциональной структуры общества с 

эффективным и безопасным его развитием является одной из веду-
щих тем институционального анализа. Расширение предмета исследо-
вания до институционального устройства экономики, политики и 
социума в динамике давно уже поставило вопрос о создании новой 
теории, нового знания в социальных науках. Этой идеей проникнута 
последняя совместная книга Д. Норта и его соавторов политолога Б. 
Вайнгаста и историка Дж. Уоллиса [12]. В своих трудах Д. Норт 
отмечал, что институты определяют возможности общества [11]. Связь 
между институциональной средой и безопасностью государства 
исследовали Дж. Бьюкенен [3] и Дж. Гелбрейт [4]. 

Концепция институтов А. Грейфа [20] включает в себя определе-
ние институтов, организаций и убеждений как институциональных эле-
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ментов. Он показывает, что сами по себе правила и нормы не 
являются самодостаточными, они должны быть укоренены в более 
масштабной структуре организаций и убеждений. Социальное разви-
тие, как исторически, так и в условиях современного мира, отнюдь не 
сводится к меняющимся институтам, усваивающим подходящие струк-
туры управления или же конструирующим системы прав собствен-
ности. Обширная литература об организациях в экономике, социоло-
гии и политической науке по большому счету упустила момент измене-
ний в социальной поддержке организаций: без существующего госу-
дарства и обезличенных организаций институциональные механизмы 
не могут функционировать эффективно [19]. 

Значительный взнос в исследование влияния институциональной 
структуры на разные аспекты национальной безопасности внесли 
российские ученые Э. Иззадуст [6], В. Кузнецов [8], Р. Нуреев [13], О. 
Олейник [14], С. Патрушев [7], В.Тамбовцев [1]. 

В Украине эту проблему изучают такие ученые, как В. Дементьев 
[15], С. Степаненко [16]. 

Анализ литературных источников свидетельствует об отсутствии 
специального изучения проблемы различения и влияния формальных 
и неформальных норм на поведение, особенности интерпретации 
социально-правовых институтов в государственном управлении систе-
мой обеспечения национальной безопасности. Главным для нас было 
понять и показать специфику использования институциональной мето-
дологии для анализа условий, которые создаются центром (государст-
вом и рынком), с целью прохождения процесса социального взаимо-
действия в соответствующих секторах (подсистемах) системы националь-
ной безопасности, функционирования системы ее обеспечения. 

Цель данной статьи – рассмотреть проблему изучения социально-
правовых институтов и их влияния на национальную безопасность 
страны, которые направлены на обеспечение ее целостности, форми-
рования субъектов обеспечения национальной безопасности, мотивов 
и стимулов их активности, согласования общих целей и упорядочи-
вания действий относительно их достижения. 

Поскольку институциональная структура общества является 
многоуровневой и сложной системой нами выделены социально-
правовые институты, которые, на наш взгляд, имеют наибольший вес 
в исследовании системы обеспечения национальной безопасности.  

Система обеспечения национальной безопасности – это совокуп-
ность государственных и общественных институтов, действующих в 
интересах достижения необходимого уровня защищенности личности, 
общества и государства в различных сферах жизнедеятельности. 
Другими словами – это система субъектов обеспечения национальной 
безопасности, которую образуют органы государственной власти, 
различные негосударственные субъекты (органы местного самоуправ-
ления, частные охранные службы, отдельные граждане и обществен-
ные организации и т.д.), а также законодательство, регламентирующее 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 6 /2014 
 

 

214 

отношения в сфере обеспечения безопасности. 
Понятие «система обеспечения национальной безопасности» 

(СОНБ) включает в себя два основных аспекта: наличие соответст-
вующих структур и определенного процесса принятия и реализации 
решений по этим вопросам. СОНБ является механизм, позволяющий 
преобразовать принятую государством стратегию в области нацио-
нальной безопасности в скоординированную деятельность конкретных 
ведомств, общественных объединений и граждан на основе действую-
щего законодательства [2, с. 171]. Под механизмом обеспечения на-
циональной безопасности понимается единство организационно 
оформленных государством специальных органов, которые решают 
задачи обеспечения безопасности страны, и в этих целях осу-
ществляют в строго определенных формах государственное руко-
водство и практически реализуют в своей деятельности функции 
обеспечения национальной безопасности [10, с. 29]. 

Социально-правовые институты являются сложным понятием, 
которое раскрывает динамизм СОНБ. Их сложность предопределена 
тем, что они отображают почти все характеристики процесса функцио-
нирования СОНБ на уровне практики. 

Институты наполняют новыми качественными признаками процесс 
взаимодействия, дают возможность конкретизировать сознательную 
деятельность по обеспечению своевременного и качественного госу-
дарственного управления организацией этого процесса. Поэтому 
социально-правовые институты рассматриваются как конечное звено 
процесса организации СОНБ и ее подсистем, играют важную роль в 
системе государственного управления. 

Они непосредственно связаны с сознательным поиском адек-
ватных форм решения главного противоречия общественного разви-
тия – противоречия между отдельными индивидами и обществом как 
целостным образованием, формированием соответствующих условий 
для осуществления главной (системообразуюшей) связи – общест-
венной зависимости людей в сфере национальной безопасности. 
Социально-правовые институты играют решающую роль в практике 
достижении главной цели СОНБ – обеспечения обороноспособности 
страны, государственной и общественной безопасности, через созда-
ние условий для практического взаимодействия между субъектами 
обеспечения безопасности как по горизонтали, так и по вертикали (с 
центром), формирования каналов реализации прямых и обратных 
связей между ними. 

С социально-правовыми институтами связано существование раз-
ных способов и форм взаимодействия субъектов обеспечения безо-
пасности, методов согласования действий и форм конкуренции, 
уровня стихии и сознательного контроля за ходом процессов, их 
интегративностью, способностью охватить такие разные аспекты 
взаимодействия, как взаимный обмен информацией, материальными 
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объектами, ресурсами и дает возможность рассматривать институты 
как среду «социального метаболизма». 

Масштабность и многогранность характеристик социально-право-
вых институтов, их назначение дают основания утверждать, что они не 
просто «имеют значение», а играют решающую роль в организации 
СОНБ, причем в рассмотрении ее на основе динамизма. Отправным 
пунктом исследования социально-правовых институтов, и прежде 
всего их сущности и места в системе понятий и категорий, которые 
отображают организацию СОНБ, является процесс взаимодействия ее 
структурных элементов. При этом особенно важно сосредоточить вни-
мание на особенностях проведения процессного анализа системных 
объектов, на раскрытии состояний, условий и сил, которые обеспе-
чивают ход любых процессов. 

Как известно, в наиболее общем понимании, процесс (лат. 
processus – продвижение, прохождение) означает совокупность раз-
ных взаимосвязанных состояний объекта, которые характеризуют его 
изменения, которые направлены на достижение целостности систем-
ного объекта. 

Процессный подход означает, что СОНБ рассматривается не в 
состоянии равновесия (статически), а находится в динамическом 
состоянии, которому присуще нелинейное движение. Процессность 
всегда связана с саморазвитием систем, с развертыванием сил, 
которые вызывают изменение их составляющих и обеспечивают 
целостность сил, которые могут иметь как внутренний, так и внешний 
характер (природу). 

Каждый процесс имеет две органически связанных между собой 
стороны: относительно самостоятельные составляющие, которые 
являются выходным его моментом, и условия, которые обеспечивают 
их (выходных составляющих) превращение в новое состояние, 
приобретение объектом нового качества. Отмеченные стороны своим 
единством отображают переход возможности в действительность, 
потенциального – в реальное, а потому понятие процесса принадле-
жит к онтологическим характеристикам любого системного объекта и, 
как правило, связано с реальными событиями и явлениями. Поэтому 
процессный анализ любого системного образования начинается с 
характеристики выходных составляющих и условий приобретения 
нового состояния, появления изменений в нем. 

Особое значение имеет исследование условий прохождения про-
цесса, сущность которых связана с развертыванием (установлением и 
реализацией) связи между объектом и факторами, которые вызывают 
эти изменения. Факторы, как известно, отображают причины и дви-
жущие силы, которые ведут к изменениям в системных объектах. 
Поэтому неотъемлемыми составляющими условий являются внутрен-
ние и внешние силы, которые двигают процесс, причины их формиро-
вания и появление носителей этих сил. Важна характеристика условий 
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– причины, которые вызывают изменения, ведут к возникновению 
процесса. 

Отмеченные ключевые положения процессного анализа систем-
ных объектов образуют основу для исследования функционирования и 
развития СОНБ. Все сущностные характеристики динамического 
состояния СОНБ могут быть определены лишь через наполнение 
конкретным содержанием процесса взаимодействия ее структурных 
элементов. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность двух сторон СОНБ – 
субъектов обеспечения безопасности и социально-правовых инсти-
тутов – является проявлением ее целостности. Она достигается в 
процессе взаимодействия, исходными составляющими которого явля-
ются субъекты обеспечения безопасности, а условия прохождения 
этого процесса – социально-правовые институты. Таким образом, сле-
дует вывод о наиболее общих характеристиках социально-правовых 
институтов: необходим анализ социальных условий процесса взаимо-
действия его исходных составляющих (субъектов), как условия пере-
вода возможной деятельности в реальность. Данная характеристика 
является лишь первым шагом в установлении сущности социально-
правовых институтов и скорее всего отображает их место в системе 
понятий и категорий, которые характеризуют динамизм СОНБ. 

Более полная характеристика социально-правовых институтов 
предусматривает анализ как условий возникновения процессов 
взаимодействия субъектов обеспечения безопасности (сил и средств), 
так и условий, необходимых для поддержания их протекания. Ведь 
процессный подход сводится к анализу постоянно осуществляющегося 
движения, в сущности, чем и отличается от анализа статики, который 
предусматривает исследование лишь отдельных актов действий. В 
социально-правовых институтах отображаются причины, которые 
обуславливают не только возникновение активности субъектов, но и 
определяют изменения, которые происходят с самими субъектами. К 
тому же социально-правовые институты содержат в себе общест-
венные формы (институции), которые являются каналами реализации 
активности субъектов обеспечения безопасности. 

Важным параметром процесса социально-правового взаимодейст-
вия, который также находит свое отображение в понятии социально-
правового института, является скорость (темп) и характер его прохож-
дения. Для анализа взаимодействия необходимо обратиться к внут-
ренним и внешним силам, которые обеспечивают действия; векторам 
их приложения; условиям, которые обеспечивают согласованность 
действий. Процессы взаимодействия субъектов СОНБ приобретают 
разные формы: управляемых и неуправляемых, детерминистских и 
случайных, дискретных и непрерывных, материальных и информа-
ционных; они могут иметь инерционный характер, быть рутинными или 
творческими и тому подобное. В их основе лежат соответствующие 
способы и формы взаимообмена информацией и ресурсами между 
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субъектами. Все особенности хода процессов взаимодействия должны 
найти свое отображение в социально-правовых институтах. 

Изложенные выше методологические подходы к анализу природы 
социально-правовых институтов, их места и роли в функционировании 
СОНБ систем дают возможность увидеть ограниченность традицион-
ной для современной теории трактовки их как «правил игры». Да, Дж. 
Ходжсон в своем «Манифесте современной институциональной эконо-
мической теории» пишет: «Лично я определяю институты в основном 
как долгосрочные системы правил, которые сложились и укоренились, 
которые придают структуру социальным взаимодействиям» [18, C. 11]. 
На наш взгляд, единственным правильным путем является выведение 
понятия социально-правового института из процесса социально-
правового взаимодействия, когда в его обосновании находят свое 
отображение все значимые условия возникновения и воссоздания 
этого процесса. Дефиниция социально-правовых институтов должна 
не предшествовать анализу функционирования СОНБ, а появиться в 
результате исследования закономерностей этого процесса. 

Сначала необходимо изучить исходные составляющие социаль-
ного взаимодействия в зависимости от того, где они проходят, – в 
сфере национальной безопасности общества, ее подсистемах, госу-
дарственных и общественных организациях или других образованиях, 
которые имеют признаки системности. Да, системе национальной 
безопасности общества присущая субъектная структура, которая 
сформировалась вокруг государства, которое является центром 
системы. Поэтому участниками процесса социального взаимодействия 
на уровне СОНБ является совокупность государственных органов, 
которые действуют в ней, и разнообразных субъектов обеспечения 
безопасности. В разных обществах роль государства существенно 
отличается, а субъекты обеспечения национальной безопасности 
имеют свои особенности. 

Социально-правовые институты совсем не сводятся к совокуп-
ности норм, которые являются всего лишь внешним проявлением 
(фиксацией) установленных обществом прав (возможностей) и 
ответственности (последствий) за направление и способ взаимо-
действия субъектов обеспечения безопасности в рамках СОНБ. Эти 
нормы остаются пустым звуком без конкретного наполнения особен-
ностями стимулирования активности и системы мотивации, способов 
обеспечения общих целей и форм согласования индивидуальных 
целей. Более того, социально-правовой институт не может сводиться к 
правилам поведения специальных органов, организационно оформ-
ленных государством, поскольку правила ориентируют на анализ их 
действий на принципах методологического индивидуализма, смещают 
акцент из процесса взаимодействия, условия хода которого и 
призванные отобразить социально-правовые институты. Не всегда 
удается весь спектр характеристик определенного социально-право-
вого института вложить в формализованные нормы, в обществе 
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существуют морально-этические нормы и взаимосвязи, которые 
выходят за нормативные рамки. Проблемой для каждого общества 
остается поиск, кроме правовых норм, других адекватных норм 
отображения всех условий социального взаимодействия, которые 
включают в себя тот или иной институт. Приемлемым может 
рассматриваться лишь такое научное описание того или другого 
социально-правового института, в котором отражены все условия 
прохождения процесса социального взаимодействия и надлежащие 
формы их отображения. 

Конкретизация первого условия социального взаимодействия – 
наличие участников этого процесса – требует установления сферы 
или подсистемы СОНБ, в которой они действуют. 

Следующий признак социально-правовых институтов связан с 
особенной ролью в СОНБ центра в лице государства и государст-
венных организаций в лице администраций. Она обусловлена тем, что 
государство влияет на установление соответствующих форм 
собственности на ресурсы через формирование сектора безопасности 
или создания подсистем СОНБ, нормирование статуса разных 
субъектов и сил обеспечения национальной безопасности, реализует 
функции целого. Действия государства подчинены достижению общих 
целей как участников процессов (двух взаимодействующих подсистем: 
государственную СОНБ и общественную СОНБ), так и членов 
общества. В этих действиях государства следует видеть влияние 
целого на свои части ради выполнения миссии (назначения) СОНБ – 
достижения необходимого уровня защищенности личности, общества 
и самого государства в различных сферах жизнедеятельности, а также 
достижения главной цели системы – сохранение ее от распада, что 
является предпосылкой выполнения своего предназначения [1, C. 5]. 

Особенная роль центра в функционировании и развитии СОНБ 
дает возможность рассматривать социально-правовые институты в 
рамках организационного подхода. Они представляют собой созна-
тельный способ отображения и реализации главной цели системы 
национальной безопасности. Одним из условий деятельности 
субъектов обеспечения национальной безопасности является учет 
общих целей, и это условие находит свое отображение в каждом 
социально-правовом институте. Такой подход имеет место и при 
создании институтов, которые функционируют в рамках отдельных 
организаций безопасности или в других системных образованиях: 
каждый социально-правовой институт сознательно создается для 
формирования общественных условий социального взаимодействия, 
среди которых обязательной является реализация общих целей. 

Другим признаком, который присущ каждому социально-правовому 
институту, является отражение в нем условий развертывания дви-
жущих сил социальных процессов. Их осуществление обеспечивается 
системой стимулов и мотивов. Непосредственным источником движе-
ния является активность индивидуальных или коллективных субъек-
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тов, а институты становятся своеобразным силовым полем осу-
ществления деятельности людей. Оно может существенно усиливать 
или ослаблять эту активность в зависимости от того, какие условия 
созданы для достижения собственных целей субъектов обеспечения 
безопасности. Целостность и неделимость последних требует учи-
тывать весь комплекс их интересов при формировании побудительно 
мотивационных институций в рамках определенного института. При-
чем каждому субъекту характерен собственный комплекс целей. 
Следовательно, важным является учет интересов всех участников 
социального взаимодействия и отражение в институциях определен-
ного социально-правового института не только условий реализации 
мотивов и стимулов, но и условий, которые открывают возможность их 
развития. Действенность того или другого института проявляется в 
том, насколько его институции могут превратиться в барьер в развитии 
побудительно мотивационного механизма или предоставлять прост-
ранство для его постоянного усовершенствования. 

Объективной составляющей каждого процесса социального 
взаимодействия является согласование между его участниками общих 
целей, направлений и порядка действий и тому подобное. Поэтому 
среди условий прохождения таких процессов – установление опре-
деленных способов взаимной согласованности между субъектами 
обеспечения безопасности, которые находят свое отражение в 
социально-правовых институтах. Как правило, выделяются два взаи-
модополняющих друг друга способа согласования – (1) сознательное 
установление связей и координация действий относительно их реали-
зации и (2) стихийное их формирование. Следует отметить характер их 
взаимосвязанности, поскольку не существовало и не существует ни 
одного системного образования в обществе, в котором взаимодействие 
сторон осуществлялось бы исключительно одним из этих способов. 

На соотношение между отмеченными двумя способами согла-
сования разных аспектов процесса социального взаимодействия 
между субъектами СОНБ влияет ряд факторов. Среди них – осо-
бенности общественного строя, духовно-культурный уровень народа, 
направленность общественного производства и особенности струк-
туры СОНБ, роль государства в экономических процессах и уровень 
демократических свобод индивидов. Модель СОНБ, которая склады-
вается в каждом обществе, зависит от доминирования одного из 
основных типов связей в ней, а именно: иерархических, сетевых или 
матричных. Они имеют место как в отдельных организациях безопас-
ности, так и в СОНБ в целом. Организация процесса взаимодействия 
всегда предусматривает сознательный выбор по их соотношению и 
отражению (фиксации) в соответствующих институциях, которые 
являются отдельной стороной социально-правовых институтов. 

Подытоживая изложенное, можно утверждать, что сущность 
социально-правовых институтов связана с отражением общественных 
условий, необходимых для прохождения процессов социального 
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взаимодействия на разных уровнях СОНБ. На каждом из них процесс 
взаимодействия имеет разные условия своего протекания. Поэтому 
важно раскрыть социально-правовые институты, которые образуют 
среду взаимодействия субъектов обеспечения безопасности в разных 
подсистемах СОНБ. 

Общими для социально-правовых институтов, которые отобра-
жают условия взаимодействия на разных уровнях СОНБ, есть ряд 
признаков. Во-первых, в каждом институте содержится информация 
относительно того, какие субъекты принимают участие в процессе 
социального взаимодействия; их статус (права на силы и средства 
обеспечения национальной безопасности, ресурсы) и сфера (направ-
ление) взаимодействия, которая определяется предназначением сил 
обеспечения национальной безопасности. Во-вторых, указание на 
центр, который является организатором взаимодействия и, соответст-
венно, формирует социально-правовые институты (государство, соот-
ветствующие органы государственной власти, администрации раз-
нообразных организаций). В-третьих, особенности действия движущих 
сил процесса социального взаимодействия, совокупность мотивов и 
стимулов активности его участников. В-четвертых, способы и формы 
согласования действий субъектов обеспечения безопасности, в какой 
мере оно осуществляется – сознательно или стихийно, контроли-
руется или бесконтрольно со стороны центра. 

Подчеркивая взаимосвязанность отмеченных признаков социаль-
но-правовых институтов, необходимо обратить внимание на их отли-
чие, поскольку они отображают разные аспекты единого процесса 
социального взаимодействия. Поэтому отдельные стороны социально-
правовых институтов представлены разными институциями, которые 
становятся непосредственным средством организации процесса 
социального взаимодействия. На практике это достигается через чет-
кую формализацию установленных условий (и отражением их в 
соответствующих институциях), доведением до каждого участника 
процесса социального взаимодействия и обеспечением их выпол-
нения. Исторически такие действия приобрели характер властных 
решений и форм нормирования условий различными способами – 
принятие нормативных актов, правил, регламентов, установлением 
традиций и обычаев и тому подобное. Главным требованием к фор-
мализации институций является их легитимность – признание со сто-
роны всех участников процесса взаимодействия необходимости 
соблюдения принятых норм. 

Динамизм СОНБ предусматривает постоянные изменения субъек-
тов обеспечения безопасности, что нуждается в создании адекватных 
условий для их взаимодействия. Следовательно, социально-правовые 
институты находятся в процессе постоянного усовершенствования че-
рез изменения определенных институций. Практически это приобре-
тает форму усовершенствования нормативной базы, формирования 
новых традиций и правил деловой этики и корпоративной культуры. 
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Мы рассматриваем связь между социально-правовыми институ-
тами и социально-правовыми институциями как соотношение между 
целым и его частями. Вместе с тем, в отдельных социально-правовых 
институтах определенные институции играют не одинаковую роль. 
Разная роль социально-правовых институций в разных социально-
правовых институтах является еще одним основанием для разграни-
чения институций и институтов, а не их отождествления, как это часто 
имеет место в литературе [6, с. 42-44]. 

Рассмотренные выше важнейшие характеристики сущности со-
циально-правового института открывают возможность для их обоб-
щения в определении этого понятия. Исходным моментом в формиро-
вании дефиниции любого объекта (процесса или явления) Г. В. 
Лейбниц считал Полезно иметь определения, в которых содержится 
способ порождения предмета пли, во всяком случае, если этого нет, 
конституирование, т. е. правило (modus), благодаря которому стано-
вится очевидной или воспроизводимость, или по крайней мере воз-
можность предмета.отображение способа порождения предмета, 
правила, благодаря какому становится очевидной воспроизводимость 
или возможность существования предмета [9, с. 118]. Возникновение 
социально-правовых институтов вызвано необходимостью создания 
определенных условий для прохождения процессов социального 
взаимодействия по обеспечению безопасности, которые сознательно 
формируются центром системы национальной безопасности (или ее 
подсистем, в том числе СОНБ) и охватывают все аспекты данного 
взаимодействия. Понятие социально-правового института непосредст-
венно связано с процессом социального взаимодействия и призвано 
подчеркнуть его сознательную организацию, переход к предметно-
преобразующей (практической) деятельности людей. Именно поэтому 
определение социально-правового института становится обобщающей 
характеристикой организации функционирования СОНБ, ключевым 
признаком направления науки, которая исследует динамизм социаль-
ных процессов. 

В данной статье социально-правовые институты СОНБ опре-
деляются как сознательно созданные (центром: государством и рын-
ком) условия для прохождения процесса социального взаимодействия 
в соответствующих секторах (подсистемах) системы национальной 
безопасности, которые направлены на обеспечение ее целостности, 
формирования субъектов обеспечения национальной безопасности, 
мотивов и стимулов их активности, согласования общих целей и 
упорядочивания действий относительно их достижения. Появление и 
развитие социально-правовых институтов зависят от объективных про-
цессов дифференциации СОНБ, глубины познания людьми социаль-
ных процессов, наличие политической воли для формирования новых 
или усовершенствования существующих институтов. 

Таким образом, институциональная парадигма дает возможность 
осуществить изучение национальной безопасности как динамической, 
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сознательно созданной социальной системы. Именно поэтому такой 
подход является важным, с точки зрения потребности построения 
государственного управления национальной безопасностью. 

Следующим, после формулировки дефиниции социально-право-
вого института, шагом в познании его сущности становится исследо-
вание крайне сложной проблемы их классификации. Она может быть 
успешно решена лишь на основе определения структуры СОНБ и ее 
подсистем, функций, какие последние осуществляют, особенностей 
социальных связей, которые лежат в основе процесса взаимодействия 
по обеспечению национальной безопасности. Поэтому критериями 
классификации социально-правовых институтов становятся, по мень-
шей мере, три ключевых аспекта (разные стороны) процесса взаимо-
действия в ходе обеспечения национальной безопасности: структур-
ные уровни системных образований, на которых проходят процессы 
взаимодействия; функции, которые реализуются на этих уровнях; ха-
рактер взаимосвязей, которые происходят в процессе взаимо-
действия. 

В современных СОНБ выделяют субъектную структуру и струк-
туры направлений деятельности по обеспечению национальной безо-
пасности[5]. Первая предопределена особенностями существующих 
сил и средств обеспечения национальной безопасности, форм собст-
венности на ресурсы, а вторая – уровнем разделения направлений 
деятельности ее обеспечения. К субъектной структуре обычно относят 
государство (его органы) как центр системы национальной безо-
пасности; разномасштабные экономические, профессиональные и 
общественные организации и союзы, которые принимают участие в 
процессах. Субъекты обеспечения национальной безопасности каж-
дого из этих уровней следует рассматривать как подсистемы системы, 
которые, в свою очередь, имеют собственное структурное строение, 
для взаимодействия между элементами которой нужны соответст-
вующие институты. Другими словами, необходимо разграничивать 
институты системы национальной безопасности в целом, социально-
правовые институты и институты на уровне СОНБ и институты 
организаций. 

Структура направлений деятельности по обеспечению нацио-
нальной безопасности (сектор безопасности) представлена: 

 обеспечение обороноспособности страны (военная организа-
ция государства); 

 обеспечение государственной безопасности – противоборство с 
экстремизмом, терроризмом, попытками изменения конституционного 
строя (обеспечивается спецслужбами); 

 обеспечение общественной безопасности (правоохранитель-
ные органы и общественные организации). 

В основе социально-правовых институтов направлений деятель-
ности по обеспечению национальной безопасности (сектор безопас-
ности) лежат специфические, служебные и технологические связи, 
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потому к ним стоит отнести институт стандартов, институты, которые 
определяют служебные, технические и технологические требования, 
обеспечение материальными ресурсами и тому подобное. 

По своей сути, социально-правовые институты, которые действуют 
на уровне центра, реализуют иерархические связи, обеспечивают 
влияние целого на структурные составляющие. Поэтому в централь-
ных институтах орудия практической организации процессов взаимо-
действия – социально-правовые институции – имеют императивный 
характер, выражаются в повелительной форме. В основе этих 
институций лежит власть, их влияние опирается на силу власти. Эти 
институции имеют форму декретов, указов, законов, постановлений, 
положений, писем, методических рекомендаций и тому подобное. 
Именно благодаря таким особенностям институций, достигается 
подчинение действий структурных элементов интересам целостности. 
Через них реализуются как прямые, так и обратные связи. В 
зависимости от совершенства центральных социально-правовых 
институтов обратные связи отображаются (формируются) с разной 
полнотой. Сознательное формирование социально-правовых институ-
ций предусматривает обязательное создание каналов обратной связи 
в каждом социально-правовом институте. 

Взаимодействие между субъектами СОНБ одного уровня 
характеризуется горизонтальным типом связей по принципам сети. их 
особенностью является направленность на достижение целей каждого 
участника взаимодействия, реализацию индивидуальных интересов и 
равноправие сторон. Это направление социального взаимодействия 
во многом зависит от рыночных экономических институтов, которые 
приобрели свое развитие с утверждением частной собственности на 
ресурсы, становлением рыночной экономической системы. 

Сущность социально-правовых институций, которые дают возмож-
ность организовать процессы рыночного взаимодействия, практически 
находят свое отображение в разделах (пунктах) контрактов. Поэтому 
разные типы и формы контрактов можно рассматривать как внешнее 
проявление существующих в каждой СОНБ рыночных социально-
правовых институций. Совершенство контрактов, глубина и полнота 
охватывания ими всех аспектов процесса социального взаимодейст-
вия по обеспечению национальной безопасности является свиде-
тельством адекватности сформированных институций сути того или 
другого социально-правового института. 

Важным направлением развития связей между субъектами СОНБ 
стала комбинация вертикальных (иерархических) и горизонтальных 
(рыночных) связей в процессе взаимодействия субъектов одного 
уровня. Они получили название матричных экономических связей и 
характеризуют взаимодействие в пределах олигополий, консорциумов, 
концернов, холдингов, финансово промышленных групп. Особен-
ностью взаимодействия данного типа является то, что она возникает 
как средство получения конкурентных преимуществ. При этом добро-
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вольное подчинение интересам обеспечения национальной безопас-
ности страны должно иметь форму категорического императива. 

Если на уровне СОНБ процессы социального взаимодействия 
отображают центральные социально-правовые институты, то на 
уровне ее подсистем – разномасштабных организаций – взаимодейст-
вие обеспечивают социально-правовые институты второго эшелона. 
их отличие заключается в том, что институции, которые входят к ним, 
одновременно отображают условия центра и специфику организации 
взаимодействия в каждой организации. Институты второго, третьего и 
следующих уровней формируются в соответствии с функциональными 
направлениями деятельности организаций (подсистем), а надлежащие 
им институции составляют систему менеджмента этих организаций. 

Таким образом, формирование институциональной теории сис-
темы обеспечения национальной безопасности как целостной системы 
научных и практических знаний является чрезвычайно актуальным 
относительно последующего развития науки государственного управ-
ления. Важно отметить, что ключевые направления таких исследо-
ваний нуждаются в творческих усилиях многих ученых. 
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Within the framework of the article the analysis of methodology of 

construction of the strong system of providing of national security is carried 
out, in the context of determination of role and understanding of 
maintenance of socially-legal institutes in the process of its functioning. An 
attempt to go out on the new methodological level of research is carried out 
– to expose essence of socially-legal institutes in the processes of 
cooperation of subjects of providing of national security and development of 
the system of its providing, nature of center of this system is considered in 
the person of the state, its organs of management, market and by the 
aggregate of functions which they are called to carry out. A feature consists 
of that a direct output is made on practice, all of descriptions of the system 
of providing of national security are integrated in socially-legal institutes. 
Unprecedented complication of this level of the system stipulated 
considerable difficulties in determination of concept of such institutes, 
establishment of their basic signs. One of possible variants of their 
determination is therefore resulted, definition, which as though absorbed in 
itself large majority of the grounded theoretical positions in which key 
positions of institutional theory are reflected. 
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ԼԻԼԻԹ ՉԻՉՈՅԱՆ  

ՀՀ պետական կառավարման  
ակադեմիայի ասպիրանտ  

ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ ԸՆՏՐԱՆՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հոդվածում քննարկվում են կառավարող ընտրանու գործունեու-
թյան արդյունավետության ապահովման նախապայմանները, ո-
րոնք հնարավորություն են տալիս ընտրանուն կայացնել ռազմավա-
րական նպատակամետ որոշումներ՝ հասարակության պահանջնե-
րին համապատասխան: Կառավարող ընտրանին պատասխանա-
տու է այնպիսի որոշումների կայացման համար, որոնք պետության 
կերպարի (իմիջի) արդիականացման նկատառումներով ապահո-
վում են քաղաքական համակարգի ինստիտուցիոնալ նորարարա-
կան բազմավեկտոր զարգացումը: Կառավարող ընտարնու գործու-
նեության արդյունավետության ապահովման կարևոր պայման է  
նրա որակական կազմը՝ իր  վարքագծային և  սոցիալ-քաղաքական 
արժեքային նորմերով:  

Հիմնաբառեր. կառավարող ընտրանի, կառավարող ընտրանու 
գործունեություն, արդյունավետություն, պատասխանատվություն, 
արդիականացում, պետության կերպար (իմիջ), ռազմավարական 
որոշումներ: 

Կառավարող ընտրանու գործունեության արդյունավետության 
ապահովումն որոշիչ տեղ է զբաղեցնում քաղաքական գործընթացների 
ուսումնասիրության առանցքում: Լինելով հասարակության  քաղաքա-
կան համակարգի բնականոն արդիականացման հիմնական դերակա-
տար՝ կառավարող ընտրանին պատասխանատու է  ժողովրդավա-
րության որակի ապահովման համար:  

Ընտրանին ներքուստ համախմբված, հասարակության փոքրամաս-
նությունը կազմող սոցիալական շերտն է, որը կարևորագույն քաղաքա-
կան որոշումների նախապատրաստման և ընդունման սուբյեկտն է և տի-
րապետում է դրա համար անհրաժեշտ ներուժի [1, 52 էջ]:  

Այս համատեքստում կառավարող ընտրանին հարաբերական անկա-
խության մեջ գտնվող, սահմանափակ թվով մարդկանց այն շերտն է, որը 
պաշտոններ է  զբաղեցնում պետական կառավարման համակարգում, 
քաղաքական կուսակցություններում, հասարակական կազմակերպութ-
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յուններում և իր գործունեության բնույթով ազդում է երկրում քաղաքակա-
նության մշակման և որոշումների կայացման վրա: 

Կառավարող ընտրանին իրականացնում է հատուկ մասնագիտաց-
ված գործառույթներ՝ մշակելով պետությանը և հասարակությանն նետ-
ված մարտահրավերներին պատասխանելու կառուցակարգեր: Ուստի 
կառավարող ընտրանին պատասխանու է քաղաքական համակարգի 
արդիականացման ուղիների կանխատեսման համար: 

Գծային ազատականացմամբ պայմանավորված (ժողովրդավարա-
կան անցում)՝ որպես հիմնական դերակատար մի դեպքում նա ժողովր-
դավարական արժեքների կրող և արարող է, մյուս դեպքում՝ խմբիշխա-
նական շահերի արտահայտիչ: Պայմանավորված  կառավարող ընտրա-
նու որպիսությամբ` ժողովրդավարական անցման գործընթացում 
գտնվող երկրները քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի արդյունա-
վետ հաղթահարման նկատառումներով՝ ձեռնամուխ են լինում շարունա-
կական բարեփոխումների և նոր ընտրանու հոսքերի հավաքագրման: 
Այսինքն՝ տեղի է ունենում ընտրանու դերի նորարարացում. քաղաքա-
կան զարգացման ճգնաժամերի  բազմաշերտ վերլուծության և հաղթա-
հարման ակնկալիքով ընտրանին որդեգրում է բանավիճային քաղաքա-
կանություն: Այս պարագայում  կառավարող ընտրանին բազմավեկտոր 
քաղաքականության միջոցով հետամուտ է լինում դուրս բերել երկիրը 
քաղաքական զարգացման ճգնաժամերից՝ կերպափոխելով և՛ իր, և՛ երկ-
րի կերպարը (իմիջը): Այս գործընթացը, պայմանավորված ներքին և ար-
տաքին մարտահրավերներով, ենթադրում է կառավարող ընտրանու 
գործառույթների  հստակեցում. (տե՛ս Գծապատկեր 1) [2; c. 48]. 

 
 

Գծապատկեր 1:  Կառավարող ընտրանու գործառույթները 
պայմանավորող ներքին և արտաքին գործոնները 

Արտաքին քաղաքական 
ազդեցության գործոններ 

Ազգային և պետական 
պաշարները (ռեսուրսները) և 

հնարավորությունները 

Ազգային և պետական 
քաղաքկականության 

նպատակներ ու 
առաջնահերթությունները 

Ազգային և պետական շահեր 
և արժեքներ 

Կառավարող 
ընտրանի 
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Գծապատկերից ակնհայտ է, որ. 
 կառավարող ընտրանին  ժամանակի մարտահրավերներին հա-

մահունչ արդիականացնում է ազգային և պետական շահն ու արժեքները, 
 կառավարող ընտրանին գնահատում է արտաքին քաղաքական 

գործոնների ազդեցության մասշտաբները, 
 կառավարող ընտրանին պատասխանատու  է ռազմավարական 

կառավարման գործընթացում ազգային և պետական շահը` ըստ առաջ-
նայնության դասակարգելու համար, 

 կառավարող ընտրանին մշակում, ընդունում և իրականացնում է 
ազգային պաշարների (ռեսուրսների) տեղաբաշխման ռազմավարական 
որոշումներ, 

 կառավարող ընտրանին վերլուծում և կանխատեսում է երկրի 
ռազմավարական տեսլականը: 

Ակնհայտ է, որ կառավարող ընտրանու գործառույթները բխում են առ-
կա  հիմնախնդիրներից և նպատակադրումից: Ուստի կարևորենք քաղա-
քական որոշումների ընդունման և դրանց իրականացման նկատմամբ 
վերահսկողություն իրականացնելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև 
տարբեր խմբային շահերի հաշվառումը և վերլուծությունը, շահադրդվա-
ծության արժեհամակարգը և քաղաքացիներին քաղաքական գործըն-
թացներ ներգրավվելու անհրաժեշտությունը: Որոշիչ է նաև կառավարող 
ընտրանու կողմից փոփոխություններին արագ արձագանքելու նպատակով 
կառավարչական և իշխանական ռեսուրսների ինչպես հաշվառումը, այն-
պես էլ ռազմավարական կառավարումը: 

Ասվածի համատեքստում կառավարող ընտրանին պատասխանատու 
է այնպիսի որոշումների կայացման համար, որոնք պետության կերպարի 
բարձրացման  նկատառումներով  ապահովում են քաղաքական համա-
կարգի ինստիտուցիոնալ նորարարական բազմավեկտոր զարգացումը: 
Նմանօրինակ  գործունեության արդյունավետության ապահովման հիման-
կան նախապայմաններից է ընտրանու կողմից կայացրած իրավիճակա-
յին և  ռազմավարական որոշումների նպատակահարմարության ընդու-
նումը հասարակության կողմից: Դա էլ պայմանավորում է ընտրանու հա-
վաքագրման, նորարարացման գործընթացի և ընտրանու սոցիալական 
կազմի արժեքայնությունը: 

Այս առումով ուշագրավ է Ն. Մաքիավելու այն մոտեցումը, որ «Իրական 
կառավարիչը պետք է կարողանա համադրել առյուծի ուժը և աղվեսի խորա-
մանկությունը: Միայն այդ դեպքում նա կարող է խուսափել քաղաքական 
թակարդներից և հաղթել թշնամիներին» [3, с. 30-35]: Իսկ Մաքս Վեբերը ի-
դելական քաղաքական գործչին բնութագրում է հետևյալ կերպ. «Իդեալա-
կան քաղաքական գործիչն օժտված է ազատ մտածողությամբ և գործողութ-
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յուններով, իշխանության համար մղվող պայքարում ակտիվ մասնակցութ-
յամբ, ընտրողների, քաղաքացիների հանդեպ պատասխանատվությամբ, 
ինքնուրույն գործողություններ կատարելու կարողությամբ, որոնց համար 
կրում է պատասխանատվություն, բարեկամներ և դաշնակիցներ գտնելու 
կարողությամբ, համագործակցության բարձր մշակույթ կրողի դերում է և 
ունի անկախ նյութական դիրք» [4, с. 146]: 

Այսպիսով` կառավարող ընտրանու գործունեության արդյունավետութ-
յան ապահովման հիմնական նախապայմաններից է նրա որակական 
կազմ իր  վարքագծային և  սոցիալ-քաղաքական արժեքային նորմերով: 
Գործունեության արդյունավետության համար պարտադիր չէ, որ ընտրա-
նու ողջ կազմը օժտված լինի թվարկված բոլոր որակական հատկանիշնե-
րով, անհրաժեշտ է միայն «ընտրանու միջուկի» որակական բարձր մակար-
դակ, որն էլ պատասխանատու է ընտրանու գործունեության արդյունավե-
տության,  ինստիտուցիոնալ կարգի, արժեհամակարգի, նորմերի, շա-
հադրդման համար: Այդպիսի «միջուկն» է ապահովում ողջ ընտրանու որա-
կական հատկանիշները: Եթե չկա այդպիսի «միջուկ», չկա նաև որակյալ և 
մրցունակ ընտրանի [4, с. 147]: Այդ առումով ուշագրավ է, որ  Մ. Վեբերն 
առանձնացնում է անձնական որոշակի հատկանիշներ, որոնք էլ ապահո-
վում է ընտրանու որակն ու արդյունավետությունը: Այդպիսի որակական 
հատկանիշներից են՝ ինքնանվիրում  գործին, պատասխանատվության 
բարձր զգացում, ներքին կազմակերպվածություն և կատարվող իրադար-
ձություններին հանգիստ արձագանքելու կարողություն, բարձր պաշտոնյա-
ների հետ փոխհարաբերություններում վարքակարգի (սուբորդինացիայի) 
պահպանման գիտակցում: Այս ամենն էլ ենթադրում է ինքնակառավար-
ման, ինքնաիրացման և ինքնավերահսկողության բարձրացման միջոցով 
սեփական մարդկային թուլությունների կառավարում: Այս բազմաչափ գոր-
ծընթացն էլ դրվում է ընտրանու գործունեության արդյունավետության 
ապահովման հիմքում: 

Կերպափոխվող հասարակություններում կառավարող ընտրանու գոր-
ծունեության արդյունավետության ապահովման չափանիշներից են պետա-
կան ինստիտուտների կայացման առանձնահատկությունները՝ պայմանա-
վորված սոցիալական տարածության տարբեր մակարդակներում  ընտրա-
նու և հասարակության միջև ծավալված երկխոսությամբ: Այսպիսի մոտե-
ցումը հնարավորություն է ընձեռնում որոշակի գնահատել կառավարող 
ընտրանու հատկանիշները՝ բնութագրելով նրա գործունեության շարժա-
ռիթները:  

Ժամանակակից քաղաքական գործընթացներում   ինստիտուցիոնա-
լացված իշխանական հարաբերությունները բովանդակում են կառավարող 
ընտրանու գործունեության արդյուանվետությունը՝ կախված հասարակութ-
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յան տարբեր խմբերի և  կառավարող ընտրանու ներսում իշխանական գոր-
ծառույթների բաշխումից: Իշխանական հարաբերությունները ներկայաց-
նենք եռաստիճան բուրգի տեսքով, որտեղ գագաթում կառավարող ընտ-
րանին է, միջին հատվածում ընտրանու կայացրած որոշումներն  իրակա-
նացնող խմբերն են, իսկ բուրգի հիմքում հասարակությունն է, որը հանդես 
է գալիս կառավարման օբյեկտի դերում: Ասվածը հիմնավորենք ամերիկա-
ցի քաղաքագետ Միլսի մշակած մոդելով, ով ժամանակակից հասարա-
կության սոցիալական բուրգի համար բնորոշ է համարում եռաչափությունը:  
Բուրգի հիմքում անկազմակերպ մեծամասնությունն է, միջին մակարդա-
կում՝ իրենց շահերի իրականացման նկատառումներով քաղաքական գի-
տակցության և մշակույթի որոշակի մակարդակ ունեցող խմբեր, իսկ գա-
գաթին՝ կառավարող ընտրանին [5, c. 231-254]: 

Բուրգի բոլոր մակարդակներում հասարակության կողմից ընտրանու 
գործունեության նկատմամբ հետադարձ կապի ապահովումը պայմանա-
վորված է՝ քաղաքական մշակույթով, քաղաքական զարգացման անցած 
պատմական ուղիով, քաղաքական ռեժիմով, ինչպես նաև՝ կառավարող 
ընտրանու քաղաքական գործունեության նպատակադրմամբ: Ակնհայտ է, 
որ որքան բարձր է կառավարող ընտրանու գործունեության  արդյուանվե-
տությունը նպատակամետ արդիականացնել պետության կերպարը, այն-
քան  էլ մեծ է հասարակության ազդեցությունն  ընտրանու որոշումների կա-
յացման գործընթացի վրա: 

Կառավարող ընտրանու գործունեության արդյունավետության ապա-
հովման կարևորագույն նախապայմաններից է իրավիճակային և ռազամա-
վարական որոշումների իրականացման մշտադիտարկումը, ինչպես նաև 
դրանց նկատմամբ հասարկության վերահսկողությունը: Դրանք էլ միասին 
վերցրած հասարակության պատասխան ռեակցիան են ընտրանու գործու-
նեության և նրա իշխանության օրինականության (լեգիտիմության) նկատ-
մամբ: Այսպիսով` արդյունավետ կառավարող ընտրանին ապահովելով  
հասակաության և պետության միջև փոխհարաբերությունները՝ իր որոշում-
ներում զուգամիտում է հասարկության տարբեր խմբերի շահերը, ըստ այդմ 
արդիականացնում հանրային շահը: Համոզված ենք, որ այս կառուցակար-
գի գործառումն արդի տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
զարգացման պայմաններում ենթադրում է  ցանցային և աստիճանակար-
գային կառավարման արժեքային համադրումներ: Այս պարագայում քաղա-
քական համակարգի արդիականացման համատեքստում  կառավարող 
ընտրանին երկխոսություն է ծավալում՝ համագործակցության մշակույթի 
զարգացման ակնկալիքով: Որպես համագործակցության մշակույթի զար-
գացման գործոն՝ կառավարող ընտրանին իր գործունեությունն արդիա-
կանցնում է՝ հիմնված քաղաքական ինստիտուտների, ազգային, տարածա-



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 6 /2014 
 

 

232 

շրջանային տեղական և այլ մակարդակներում որոշում կայացնող մարմին-
ների ցանցերի վրա, որոնք ապահովում են այդ մարմինների և ինստի-
տուտների միջև փոխհամագործակցությունը [6, с. 25]: Ցանցային կառա-
վարումը  ռացիոնալացնում է կառավարման սուբյեկտների միջև եղած 
փոխհարաբերությունները, նրանց շահերի համադրման, հասարակության 
պահանջմունքների բավարարաման և պետական կառավարչական որո-
շումների ընդունման կառուցակարգերը: Ցանցային հաղորդակցության 
պարագայում կառավարող ընտրանու և հասարակույան մոտ ձևավորվում է 
մտածողության նոր տեսակ, որը հաղթահարում է լճացած ավանդույթները 
և կարծրատիպերը: Այսինքն՝ ցանցային կառավարման  պայմաններում 
«մարդիկ սովորում են սովորել միասին» և այսպիսի փոխհարաբերություն-
ների արդյունքում ձևավորվում է «ցանցային մտածողություն» [7, 204-212], 
որը ենթադրում է որոշում կայացնողների` կառավարող ընտրանու կարո-
ղությունների մրցունակություն:  

Ցանցային կառավարման գործընթացում առաջին պլան են մղվում ան-
հատները, այլ ոչ թե ինստիտւտները (ինչպես աստիճանակարգային կառա-
վարման դեպքում), ուստի կառավարող ընտրանու  գործունեության արդյու-
նավետությունն ապահովվում է ընտրանու կարողունակությամբ, մասնակ-
ցության բարձր մակարդակով, ադապտացիայի և ռիսկերի նվազեցման 
հնարավորություններով [8, c.141]: Ցանցային կառավարման համակարգում 
կառավարող ընտրանու գործունեության արդյուանավետությունը պայմա-
նավորված է թափանցիկությամբ, որը հնարավություն է տալիս հասարա-
կությանը ցանցային  վերահսկողություն իրականացնել ընտրանու գործու-
նեության նկատմամբ: 

Այսպիսով, կառավարող ընտրանին ձևավորում է հասարակության ար-
դիականացման և զարգացման նպատակներն ու ուղիները, կայացնում է 
ռազմավարական կարևորություն ունեցող որոշումներ և օգտագործում է 
կառավարչական և քաղաքատնտեսական ներուժը (ռեսուրսները)՝ ապահո-
վելով որոշումների կենսունակությունը: Պետության կերպարի կերպափոխ-
ման համատեքստում կառավարող ընտրանու գործունեության արդյուավե-
տությունն ենթադրում  է պետության ներքին և արտաքին քաղաքականութ-
յան իրականացմանը միտված գործունեության, գործառույթների ու հիմնա-
խնդիրների լուծման էվոլուցիոն արդիականացում: 
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ЛИЛИТ ЧИЧОЯН 
Аспирант Академии  

государственного управления РА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЫ В 
КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

В этой статье обсуждаются предусловия обеспечения эффектив-
ности деятельности правящей элиты, которые дают возможность пра-
вящей элите принимать стратегические целевые решения, которые  
соответствуют общественным требованиям. Правящая элита несёт 
ответственность за осуществление таких решений, которые, в целях 
модернизации государственного имиджа, обеспечивают институц-
иональное инновационное многовекторное развитие политической 
системы. Главное условие обеспечения эффективности деятельности 
правящей элиты - это её качественный состав, со своими пове-
денческими и социально-политическими ценностными нормами.  

Ключевые слова: правящая элита, деятельность правящей 
элиты, эффективность, ответственность, стратегические  решения,  
модернизация, государственный имидж. 
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ACTIVITY EFFECTIVENESS OF RULING ELITE IN THE CONTEXT OF 
POLITICAL SYSTEM MODERNIZATION  

The article discusses the preconditions of the effectiveness of the 
ruling elite activities, which enable the elite to make strategic targeted 
decisions in accordance with the requirements of the society. The ruling 
elite is responsible for making decisions, that provide institutional innovative 
multi-vector development of the political system in order to modernize the 
State image. One of the main conditions of the effectiveness of the ruling 
elite activities is the quality of its staff with its behavioral and socio-political 
valuable norms. 

Keywords: ruling elite, activity of  ruling elite, effectiveness, 
responsibility,  modernization, State image, strategic  decisions. 
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ՌՈՒԲԵՆ ԱՂՈՒԶՈՒՄՑՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

կառավարման հոգեբանության ամբիոնի վարիչ 
ՍՈՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
Կառավարչական գործունեության հոգեբանության 

գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր 
գիտաշխատող 

ՇԱԽՄԱՏԸ ՈՐՊԵՍ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱ 

 
Հոդվածում ներկայացվում են հոգեբանական հետազոտութ-

յունների արդյունքները, որոնց նպատակն էր ցույց տալ  շախմատի 
ազդեցությունը կրտսեր դպրոցականի հոգեկանի զարգացման 
վրա: Արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ շախմատ 
ուսուցանած դպրոցականները, ի տարբերություն չանցածների, 
առանձնանում են ստեղծարարության և ինտելեկտի անհամեմատ 
բարձր ցուցանիշներով: Իսկ ըստ դասարանների համեմատությունը 
ցույց է տվել, որ չորրորդ դասարանցիները, ովքեր արդեն երեք 
տարի անցնում են շախմատ, առավելություն ունեն հինգերորդ դա-
սարանցիների նկատմամբ կրեատիվության, դիտողականության, 
օպերատիվ տեսողական հիշողության, տրամաբանական մտածո-
ղության ցուցանիշներով: Կարող ենք եզրակացնել, որ շախմատի 
դասավանդումը նպաստում է ինտելեկտի, կրեատիվության, հիշո-
ղության, հուզական կայունության, դիտողականության,  տրա-
մաբանական մտածողության զարգացմանը:  

Հիմնաբառեր. շախմատ, կրեատիվություն, ինտելեկտ, դիտո-
ղականություն, հիշողություն: 

 
Ժամանակակից արագ և անկանխատեսելի փոփոխվող նոր աշ-

խարհի մարտահրավերներն ենթադրում են անցում միանգամայն նոր 
կրթական համակարգի: Բնականաբար, ցանկացած  բարեփոխում փո-
խում է հին համակարգի դեմքը՝ առաջ բերելով նոր պահանջներ ու 
խնդիրներ: Կրթության արդյունավետությունն ապահովում է գիտականո-
րեն հիմնավորված կառավարման համակարգի ստեղծումն ու ներդրու-
մը, որի առաջնային խնդիրը կրթական համակարգում համապատաս-
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խան մասնագետների պատրաստելն է: Պետության հզորությունն առա-
ջին հերթին պայմանավորված է ժամանակակից պահանջներին համա-
պատասխանող մասնագետների առկայությամբ: Այդ գործընթացի հիմ-
քը հանրակրթական ուսուցումն է: 

Կարծում ենք՝ կրթական համակարգում մեր ազգայինը պահպանելու 
և նոր խոսք ասելու համար լավագույն նորամուծությունը շախմատ ա-
ռարկայի մուտքն էր դպրոց որպես պարտադիր առարկա, որով և 
Հայաստանը դարձավ օրինակ ողջ աշխարհի համար: Իսկ հայերը շախ-
մատի նկատմամբ առանձնակի վերաբերմունք ունեն: Առարկայի մուտքը 
դպրոց նպատակ չի հետապնդում պատրաստել շախմատիստներ: Այն 
ՀՀ կրթական համակարգի համար ունի ռազմավարական նշանակութ-
յուն, ասել է թե դպրոցում շախմատ առարկայի ներմուծումը նպաստում է 
ոչ միայն ողջ ուսումնական գործընթացի արդյունավետությանը, այլև 
հսկայական նշանակություն ունի անձի և նրա ընդունակությունների 
զարգացման համար ուսուցման վաղ փուլերում: Այդ առումով շատ կար-
ևոր է դպրոցում շախմատ առարկայի դասավանդումը: Հոգեբանանա-
կան և մանկավարժական տեսությունների և պրակտիկայի համաձայն՝ 
ապագա որակյալ մասնագետի պատրաստման կառավարման հիմքը 
դպրոցն է, ուստի սույն հոդվածում ներկայացնում ենք գիտական հետա-
զոտության տվյալներ, թե ինչպես է շախմատի դասավանդումը ազդում և 
ձևավորում հոգեկան որակներ ապագա մրցունակ մասնագետի մոտ, 
ինչպիսիք են մտածողությունը, ստեղծարարությունը, հիշողությունը, կա-
մային որակները, հուզական կայունությունը: Ասել է թե՝  շախմատը որ-
պես առարկա ունի օժանդակող դեր ուսումնական գործընթացի համար, 
քանի որ զարգացնում է այնպիսի որակներ, որոնք անհրաժեշտ են ան-
ձին ժամանակակից կյանքում: Չմանրամասնելով շախմատի օգտակար 
հատկությունները՝ նշենք միայն մի քանիսը: Շախմատը ինքնակազմա-
կերպման և ինքնազարգացման հզոր մեթոդ է, նպաստում է ինքնուրույ-
նության, աշխատասիրության, նպատակաուղղվածության, ինքնահսկո-
ղության ընդունակության, վարքի կարգավորման, հանդուրժողակա-
նության, ազնվության դաստիարակմանը: Շախմատը զարգացնում է ըն-
կալումը, ուշադրությունը, հիշողությունը, մտածողությունը, երևակայութ-
յունը, վարքի կամային կառավարման առաջնային ձևերը: Այս առումով 
ուշագրավ են Ա. Ալյոխինի տողերը. «Շախմատը ոչ միայն գիտելիք է և 
տրամաբանություն, այլև խոր ֆանտազիա: Շախմատի միջոցով ես զար-
գացրել եմ իմ բնավորությունը: Շախմատը ոչ միայն կյանքի, այլև ստեղ-
ծագործության մոդել է» 2:  

Իսկապես, շախմատը կարելի է դիտարկել որպես ստեղծագործութ-
յան յուրահատուկ մարզասարք: Շախմատը պահանջում է ինքնուրույն 
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խնդիր դնելու և դրանք ստեղծագործաբար լուծելու ընդունակություն: Այս 
ամենն ևս մեկ անգամ հաստատում է, որ շախմատ առարկայի ներմու-
ծումը դպրոց հարստացնում և արագացնում է կրտսեր դպրոցականների 
զարգացումը: Այս առիթով հիշենք Շ. Ամոնաշվիլու տողերը. «Շախմատը 
մարդկային գիտակցության որոշակի կերպար է, և այն պետք է առկա լի-
նի դպրոցում որպես պարտադիր առարկա» 7:  

Անհերքելի է շախմատի օգտակար դերը ուսումնական գործընթա-
ցում, սակայն միայն այն դեպքում, երբ դպրոցում կդասավանդեն ուսու-
ցիչներ, ովքեր կօգնեն աշակերտներին հասկանալ և գնահատել շախմա-
տի գեղեցկությունը և իմաստությունը: Հարկ է նշել, որ շախմատի դասա-
վանդումն արդյունավետ կազմակերպելու համար ուսուցիչները վերա-
պատրաստվել են, որտեղ իրենց ակտիվ մասնակցությունն են ունեցել 
հոգեբանները: Նկատենք՝ ուսուցիչների վերապատրաստման գործըն-
թացը շարունակվում է՝ դրանով իսկ ապահովելով ոչ միայն հետադարձ 
կապը ուսուցիչների հետ, այլ նաև ուսումնական գործընթացի ռազմա-
վարական կառավարումը: Ուսումնական գործընթացի արդյունավետ 
կազմակերպման մեջ  իր ուրույն դերակատարությունն ունի ուսուցիչը, 
քանի որ նա պետք է հնարավորություն տա աշակերտներին ինքնուրույն 
և ստեղծագործաբար մտածել, ինչպես նաև սովորեցնի տեսնել շախմատ 
խաղի խոր կապը իրական կյանքի հետ: Այս պարագայում է միայն, որ 
շախմատ առարկան իր առաքելությունը կկատարի դպրոցում: Իսկ այ-
սօր շատ երկրներում Ռուսաստան, Մեքսիկա, Ղազախստան փորձ է 
արվում ՀՀ-ի օրինակով շախմատը դարձնել պարտադիր կրթական ա-
ռարկա, ինչպես նաև իրականացվում են շախմատի ազդեցությունը 
պարզաբանող հետազոտություններ օր.՝ Գերմանիայում «Շախմատը 
դպրոցներում» հիմնադարամը, թեև դրանք սակավաթիվ են: 1990-1991-
ին պրոֆեսոր Ֆրիդմանն ուսումնասիրել է շախմատի ազդեցությունն ե-
րեխաների ինտելեկտի վրա: Հետազոտությունները փաստում են, որ 
շախմատով զբաղվելը նպաստել է ինտելեկտի բարձրացմանը 21 -ով՝ 
ըստ Վեքսլերի սանդղակի: Ն. Ֆ. Թալիզինայի  կողմից իրականացված 
հետազոտությունները ցույց են տվել, որ շախմատի հիմնական հնարնե-
րի նպատակաուղղված ուսուցումը բարձրացնում է տրամաբանական 
մտածողության զարգացման մակարդակը՝ դրանով իսկ մեծացնելով 
մյուս առարկաներ յուրացնելու հաջողությունը: Հետաքրքիր մոտեցում 
ենք հանդիպում նաև զարգացնող ուսուցման մշակողներից Վ. Դավիդո-
վի մոտ:  Նա գտնում է, որ շախմատը կարելի է կիրառել որպես ռեֆլեք-
սիայի զարգացման լավագույն ձևաչափ  (մոդել): Երեխաների կողմից ի-
րենց գործողությունների պլանավորումը ռեֆլեքսիայի ընդունակություն-
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ներից է: Ոմանք կարող են պլանավորել իրենց գործողություններն երկու, 
երեք քայլ, մյուսները՝ մինչև 10:  

Անդրադառնանք գիտական հետազոտություններին, որոնք իրակա-
նացվել են 2012-2014 թվականներին` 5 փուլով: Մեր հետազոտություննե-
րի նպատակն է եղել փաստարկել շախմատի դասավանդման ազդեցութ-
յունը կրտսեր դպրոցականի հոգեկանի զարգացման վրա: Նկատենք 
նաև, որ կատարված հետազոտության արդյունքները քննարկվում են 
շախմատ դասավանդող ուսուցիչների հետ և դրանց հիման վրա մշակ-
վում են շախմատի դասավանդման արդյունավետությունը բարձրացնող 
մեթոդներ: Այս հոդվածում առավել հանգամանորեն վերլուծում ենք  հին-
գերորդ  փուլի 2014 փետրվար-մարտ հետազոտության արդյունքները, 
սակայն հակիրճ կնշենք մյուս փուլերի արդյունքների մասին:  

Առաջին փուլի հետազոտությանը մասնակցել են երկրորդ շախմատ 
անցնող և երրորդ շախմատ չանցնող դասարանի աշակերտները: 
Արդյունքների վերլուծությունից պարզ դարձավ, որ երկրորդ դասարան-
ցիների մոտ բարձր են արագության, ճկունության, յուրօրինակության, 
մշակվածության, ստեղծարարության միջին ցուցանիշները: Հաջորդ փու-
լում ուսումնասիրել ենք երկրորդ, երրորդ, չորրորդ շախմատ չանցնող 
դասարանի աշակերտների ինտելեկտը և պարզել, որ նմանության որը 
վկայում է տրամաբանական մտածողության, ընդհանրացման և վերա-
ցարկման ընդունակության մասին ցուցանիշներով երրորդներն առավե-
լություն ունեն չորրորդների նկատմամբ 5: 

Երրորդ փուլի հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից 
պարզվեց, որ երրորդների մոտ բարձր են դիտողականության միջին ցու-
ցանիշները:  

Չորրորդ փուլում պարզեցինք, որ շախմատի դասավանդումը նպաս-
տում է ստեղծարարության, հիշողության, կամային որակների զարգաց-
մանը: Կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների հուզական ոլորտը 
դառնում է ավելի կայուն և ներդաշնակ: Բացի այդ, երկու խմբերի արդ-
յունքների համեմատությունը ցույց տվեց, որ ինտելեկտի, կրեատիվութ-
յան, դիտողականության ցուցանիշները բարձր են շախմատից ուժեղ ա-
շակերտների մոտ: Պարզեցինք, որ բացի իմացական ոլորտից մտածո-
ղություն, հիշողություն, դիտողականություն շախմատի դասավանդումը 
նպաստում է հուզական ոլորտի կայունացմանը և կամային որակների 
զարգացմանը: 

Ամփոփելով այս փուլերի արդյունքները՝ կարող ենք եզրակացնել, 
որ շախմատի դասավանդումը նպաստում է ստեղծարարության, 
տրամաբանական մտածողության, հիշողության, դիտողականության, 
կամային որակների զարգացմանը, հուզական ոլորտի կայունացմանը: 
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Հինգերորդ փուլում հետազոտությունն իրականացրել ենք երկու ուղ-
ղությամբ: Առաջին ուղղության նպատակն էր համեմատել շախմատ 
անցնող երրորդ և չորրորդ դասարանի աշակերտների տվյալները շախ-
մատ չանցածների հետ, որոնց ուսումնասիրել էինք 2012 թվականին: 
Իսկ երկրորդ ուղղության նպատակն էր խորացնել նախորդ հետազո-
տությունը: Հետազոտությունն ընդգրկել է Երևանի N51, Սևանի N3 
դպրոցների երկրորդ, երրորդ չորրորդ, հինգերորդ դասարանի  աշա-
կերտներին: Առաջին ուղղության դեպքում ուսումնասիրել ենք երրորդ 
դասարանի աշակերտների ստեղծագործական մտածողությունը և համե-
մատել շախմատ չանցած երրրոդ դասարանցնիների հետ: Հետազո-
տությունն իրականացվել է միևնույն մեթոդիկայով՝ Ֆ. Վիլյամսի դիվեր-
գենտ մտածողության հարցաշարով (թեստով): 

 
Գծանկար 1: Երրորդ դասարանցիների ստեղծագործական մտածո-

ղության ցուցանիշների համեմատությունը n=90 

Ինչպես երևում է, շախմատ սովորող երրորդ դասարանցիներն ա-
ռավելություն ունեն բոլոր ցուցանիշներով,  սակայն առավել զգալի տար-
բերություն է առկա յուրօրինակության, մշակվածության դեպքում: 

Այս ուղղության շրջանակներում ուսումնասիրել ենք չորրորդ դասա-
րանցիների ինտելեկտը և համեմատել շախմատ չանցածների հետ: Ու-
սումնասիրության համար կիրառել ենք Վեքսլերի հարցաշարի վերբալ 
հատվածը: Արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ շախմատ անց-
նող չորրորդ դասարանցիները առավելություն ունեն տեղեկացվածութ-
յան, նմանության, բառային, թվերի կրկնության, ինտելեկտի 20,4-ով 
ցուցանիշներով: 
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Այսպիսով՝ հետազոտության այս ուղղությունը հաստատեց շախմա-
տի դասավանդման ազդեցությունն ստեղծագործական մտածողության և 
ինտելեկտի զարգացման վրա:  

Հետազոտության երկրորդ ուղղության դեպքում ուսումնասիրել ենք 
ինտելեկտը, դիտողականությունը, կրեատիվությունը, ուշադրության կա-
յունությունը, օպերատիվ տեսողական հիշողությունը, նմանությունը, որը 
բացահայտում է տրամաբանական մտածողությունը, թվաբանությունը, 
թվերի կրկնությունը, հուզական ոլորտը և համեմատել ըստ դասարանների: 

Աղյուսակ 1 
Միջին ցուցանիշները  և ստանդարտ շեղումները՝  

ըստ դասարանների 
Դաս. 2-րդ 3-րդ 4-րդ 5-րդ 
 M σ M σ M σ M σ 

Ինտ. 25,7 3,9 28,9 3,4 30,8 4,0 30,9 3,1 

Դիտ. 12,0 3,4 16,4 5,4 20,1 5,1 19,0 3,8 

Կր. 74,1 13,2 79,9 12,8 82 16,2 74,7 14,7 

Ուշ. կ 0,59 0,1 0,78 0,17 0,91 0,2 1,05 0,2 

Օպ. տ. 4,8 0,5 5,2 0,8 5,9 1,3 5,5 0,7 

Նմ. 11,2 4,3 14,4 4,2 18 5,6 17,1 4,5 

Թվաբ. 3,7 0,4 5,0 1,1 5,9 2,1 7,1 1,8 

Թվ. Կրկն. 8,7 2,3 10,2 3,0 11,5 4,1 13,4 3,4 
 
Համեմատությունը ցույց է տալիս, որ չորրորդ և հինգերորդ դասա-

րանի աշակերտների ինտելեկտը հավասար է, իսկ կրեատիվության ցու-
ցանիշը շատ բարձր է չորրորդ դասարանցիների մոտ, նրանց մոտ 
բարձր են նաև օպերատիվ տեսողական հիշողության, դիտողականութ-
յան, նմանության ցուցանիշները:  

Հուզական ոլորտի ուսումնասիրությունը փաստեց կիրառվել է Օրե-
խովի «Տնակներ» մեթոդը, որ հուզական ներդաշնակությունը 54 և 
կայունությունն ավելի շատ է չորրորդ դասարանի աշակերտների մոտ, 
անկայունության ցուցանիշն ամենաքիչն է՝ 4: Հինգերորդ դասարա-
նում հուզական կայունություն է առկա  աշակերտների 10-ի մոտ:  

Այսպիսով, արդյունքների ամփոփումից պարզ դարձավ, որ չորրորդ 
դասարանցիներն իրենց ցուցանիշներով առանձնանում են և կազմում 
հատուկ խումբ, այդ իսկ պատճառով մենք նպատակահարմար գտանք 
առանձնացնել շախմատից ուժեղ աշակերտներին և համեմատել մյուսնե-
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րի հետ: Պայմանականորեն առանձնացվել են Ա և Բ խմբեր, որտեղ Ա-ն 
շախմատից ուժեղ աշակերտներն են, Բ-ն՝ մյուսները; Համանման համե-
մատություն մենք կատարել էինք նաև հետազոտության նախորդ փու-
լում, այդ իսկ պատճառով աղյուսակում զետեղված են նաև նախորդ փու-
լի տվյալները ևս: Այդպիսի համեմատությունը թույլ է տալիս տեսնել նաև 
դինամիկ զարգացումը: 

Աղյուսակ 2 
Ա և Բ խմբերի միջին ցուցանիշների համեմատությունը 

Դաս. Ա Բ 
 2014 թ. 2013  թ. 2014 թ. 2013թ. 

Ինտ. 33,4 31 28,1 26,5 
Դիտ. 23 17 17,3 14,4 
Կր. 90,1 83 73,7 72,3 
Ուշ. կ 1,04 - 0,76 - 
Օպ. տ. 6,4 6,6 5,3 5,3 
Նմ. 19,9 - 15,9 - 
Թվաբ. 6,8 - 4,9 - 
Թվ. կրկն. 12,7 - 10,2 - 

 
Աղյուսակից երևում է, որ բոլոր ցուցանիշներով առավելություն ունի 

Ա խումբը, և տարբերությունն զգալի է հատկապես ինտելեկտի, կրեա-
տիվության, դիտողականության, ուշադրության կայունության, նմանութ-
յան ցուցանիշների դեպքում: Ուշագրավ է, որ «Ա» խմբի ուշադրության 
կայունության ցուցանիշը համընկնում է հինգերորդ դասարանի ցուցա-
նիշի հետ տե՛ս Աղյուսակ 1: Շախմատի և մաթեմատիկայի միջև կապը 
հստակ երևում է միայն «Ա» և «Բ» խմբերի համեմատության դեպքում, 
ըստ դասարանների համեմատության դեպքում եզրակացություն կատա-
րելը դժվար է, քանի որ մաթեմատիկական խնդիրների լուծումը հստակ 
կապված է ծրագրային նյութի յուրացման հետ: Իսկ  խմբերի համեմա-
տության դեպքում երևում է, որ շախմատից ուժեղ աշակերտների թվա-
բանության ցուցանիշը բարձր է: Երկու փուլերի հետազոտության արդ-
յունքների  համեմատությունը ցույց է տալիս, որ բոլոր ցուցանիշների 
դեպքում տեղի է ունեցել դինամիկ զարգացում թե՛ Ա, թե՛ Բ խմբում, 
իհարկե Ա խմբում առավել աճ է նկատվում դիտողականության, կրեա-
տիվության ցուցանիշների դեպքում: 

Ամփոփելով հետազոտության արդյունքները՝ կարող ենք մեկնաբանել. 
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1. շախմատ անցած և չանցած աշակերտների համեմատությունը ցույց 
է տալիս, որ շախմատ անցածներն առանձնանում են ստեղծագործական 
մտածողության, ինտելեկտի անհամեմատ բարձր ցուցանիշներով, 

2. ըստ դասարանների՝ համեմատությունը ցույց է տալիս չորրորդ 
դասարանցիների առավելությունը կրեատիվության, դիտողականութ-
յան, օպերատիվ տեսողական հիշողության, տրամաբանական մտածո-
ղության ցուցանիշների դեպքում, 

3. շախմատից ուժեղ չորրորդների համեմատությունը մյուսների հետ 
վկայում է, որ շախմատից ուժեղ աշակերտներն առավելություն ունեն ին-
տելեկտի, կրեատիվության, դիտողականության, ուշադրության կայունութ-
յան, նմանության, թվաբանության, թվերի կրկնության ցուցանիշներով, 

4. չորրորդ դասարանցիների մոտ հուզական անկայունությունը շատ 
քիչ է, ավելի շատ բնորոշ է հուզական կայունությունը: 

Սույն հետազոտությունը հնարավորություն տվեց երկու ուղղությամբ 
բացահայտել շախմատի դասավանդման ազդեցությունը կրտսեր դպրո-
ցականի հոգեկանի զարգացման վրա: Մենք մեր փորձով ևս համոզվե-
ցինք և կիսում ենք Բ. Էլկոնինի և Վ. Դավիդովի տեսակետը, որ ժամա-
նակակից երեխաների մոտ, կապված նրանց զարգացման պայմանն-
ների հետ, կարելի է ձևավորել ավելի լայն և հարուստ մտավոր ընդունա-
կություններ 1: 

Այսպիսով, կարող ենք եզրակացնել, որ շախմատի դասավանդու-
մը դպրոցում ազդում է կրտսեր դպրոցականի այնպիսի հոգեկան 
որակների զարգացմանը, ինչպիսիք են՝ ինտելեկտը, կրեատիվությու-
նը, հիշողությունը, ուշադրությունը, կամքը, դիտողականությունը, 
տրամաբանական մտածողությունը, հուզական կայունությունը: 

Այս ամենը ևս մեկ անգամ հաստատում է շախմատ առարկայի դերն 
ու նշանակությունը դպրոցում՝ որպես կրթությունն արդյունավետ կառա-
վարելու միջոց: 
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ШАХМАТЫ-ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ 

 
В данной статье осуждаются результаты научных исследований, 

цель которых выявить  влияние преподавания шахмат в развитие 
психики. Исследование показывает, что изучающие шахматы дети 
отличаются  от неизучающих детей очень высокими показателями 
креативности и интеллекта. А сравнение между классами  показывает, 
что у четвероклассников, которые уже три  года изучают шахматы, 
показатели креативности, памяти, наблюдательности, логического 
мышления выше, чем у пятиклассников. Мы можем сделать вывод, что 
преподавание шахмат в школе  способствует развитию интеллекта, 
креативности, памяти, эмоциональной устойчивости, наблюдатель-
ности, логического мышления.  

Ключевые слова: шахматы, креативность, интеллект, наблюда-
тельность, память. 
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CHESS AS OBLIGATORY SCHOOL SUBJECTS 
 

In this article we present the results of our research. The purpose of 
the research was to show the impact of chess on the development of junior 
school student. The analysis of results shows, that studying chess children 
differ from children not studying chess very high indicators of creativity and 
intellect. 

Comparison between classes shows, that fourth graders, who study 
three years chess, surpass fifth graders on indicators of creativity, memory, 
watchfulness, logical thinking. It is possible to conclude, that teaching of 
chess promotes development of creativity, intellect, memory, watchfulness, 
emotional stability, logical thinking. 

Keywords: chess, creativity, intellect, watchfulness, memory.
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ԳԱՅԱՆԵ ՊԱՊՈՅԱՆ  

Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական  
լեզվահասարակագիտական համալսարանի դասախոս  

ՍԻՐՎԱՐԴ ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ  
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դասախոս, 

հոգեբանական գիտությունների թեկնածու 

ՍԹՐԵՍԱԾԻՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Կառավարչական գործունեության հետազոտումն ունի արդիա-
կան նշանակություն: Կառավարչական գործունեությանը հատուկ է 
բազմաթիվ սթրեսածին գործոնների առկայություն, որոնք աշխա-
տավայրում բնորոշվում են տարբեր աստիճանի արտահայտվա-
ծությամբ: 

Հիմնաբառեր. կառավարչական գործունեություն, ղեկավա-
րության հետ փոխհարաբերություններ, խոչընդոտ, սթրես, սթրե-
սածին գործոն: 

 
Հետխորհրդային ժամանակաշրջանում կառավարչական գործու-

նեության հետազոտումն ու ուսումնասիրումը գրավել է կառավարման 
հայ մասնագետների ուշադրությունը և ձեռք է բերել հատուկ նշանա-
կություն: Այս ոլորտի վերաբերյալ գիտելիքները, նրանց զարգացումը և 
կիրառումը չափազանց կարևոր է և այժմեական: Կառավարչական գոր-
ծունեության բազմակողմանի հետազոտմանն ուղղված գործնական քայ-
լերը, ինչպես նաև տեսական մոտեցումը, միտված են բացահայտելու 
արդի Հայաստանի պայմաններում դեռևս նոր ձևավորվող այս ոլորտի 
բնույթը, տեղական առանձնահատկությունները, միջազգային փորձի կի-
րառման և ներդրման յուրահատկությունները:  

Հայաստանը թևակոխում է նոր դարաշրջան, ինչը նոր պահանջներ 
է ներկայացնում կառավարչական գործունեությանը, որն իրականաց-
վում է ինչպես հասարակությունում (լայն առումով), այնպես էլ կազմա-
կերպություններում (նեղ առումով): Ինչպես ցույց է տվել պատմության 
ընթացքը, հասարակության կայունության ապահովումը և զարգացումը 
որոշվում են մարդու՝ համատեղ գործունեության կազմակերպման նա-
խաձեռնողականությամբ և հասարակական կարգի պահպանմանը միտ-
ված որոշակի կոնկրետ գործողություններով:   
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Ժամանակակից «կառավարում» եզրույթն առաջացել է անգլերեն 
“management” − «կառավարում, ղեկավարում, առաջնորդություն» բառերից: 

Հոգեբանական տեսանկյունից կառավարչական գործունեությունն 
անհատական և համատեղ իրականացվող գործունեության միասնութ-
յուն է: Կառավարչական գործունեություն իրականացնող անհատը՝ կա-
ռավարիչը, միաժամանակ կապ է հաստատում շատ սուբյեկտների հետ, 
որոնց միջև գոյություն ունեն որոշակի սոցիալ-հոգեբանական հարաբե-
րություններ: Նրանք միևնույն ժամանակ հանդիսանում են կառավարչի 
գործունեության առարկա, օբյեկտ: Հաշվի առնելով այս՝ կարող ենք նշել, 
որ կառավարչական գործունեություն ծավալող անհատը  (ըստ Կլիմովի 
մասնագիտությունների դասակարգման քարտեզի) աշխատանքի առար-
կայի բնույթով պատկանում է «մարդ-մարդ» ստեղծագործող դասին [7]: 

Բ.Ռայզբերգը և Ա.Թութունջյանը, հիմք ընդունելով Մասլոուի պա-
հանջմունքների բուրգը, մշակել ու զարգացրել են այդ գաղափարը՝ ներ-
կայացնելով կառավարչական գործունեություն իրականացնող անձի ան-
հատական կառավարչական հետաքրքրությունների և նախապատվութ-
յունների հերթականությունն ըստ կարևորության. 

1. զբաղեցրած դիրքի կայունություն, անվտանգություն, 
2. նյութական հետարքրություններ, 
3. կառավարչական գործունեության մեջ ներգրավված բոլոր օբ-

յեկտների, ենթակաների կողմից նախանշված կառավարչական որոշում-
ների և գործողությունների ընդունում, 

4. հավելյալ հնարավորությունների ստեղծում ծառայողական առաջ-
խաղացման համար, 

5. կառավարչի անձի ինքնահաստատում, ինքնաարտահայտում [5]: 
Կառավարչական ակտիվությունը որպես գործունեություն, առանձ-

նանալով մեծ լարվածությամբ, եզակի ազդեցություն է թողնում կառա-
վարչական գործունեություն ծավալող անձի վրա, իսկ կառավարչական 
գործունեությանը բնորոշ առանձնահատկությունները կառավարման հո-
գեբանության կարևոր խնդիրներից են: Պետք է նշել, որ շուկայական 
հարաբերությունների, խիստ մրցակցության պայմաններում կառավարչի 
գործունեությունը հագեցած է բազմաթիվ տնտեսական, կազմակերպչա-
կան և սոցիալ-հոգեբանական սթրեսներով [3]:  

Կառավարչական գործունեությունն ընդհանրապես բնորոշվում է հո-
գեբանական լարվածությամբ, սթրեսային գործոններով, բարձր զգաց-
մունքային հագեցվածությամբ, կոգնիտիվ երևույթների բարդությամբ, 
փոփոխություններին արագ արձագանքելու, ինչպես նաև անորոշության 
և ռիսկի հետ կապված իրավիճակներում պատասխանատու որոշումնե-
րի կայացման անհրաժեշտությամբ: Այս ամենը հանդիսանում է միաժա-
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մանակ և՛ սթրեսի հետևանք, և՛ պատճառ: Ժամանակակից կյանքի նման 
բարդ պայմանների առկայությունն իր բացասական հետևանքն է թող-
նում՝ առաջացնելով լարված իրավիճակ: Կառավարչական գործունեութ-
յունը տարբերվում է բարդ, բազմաբնույթ էությամբ, ինչը որոշվում է կա-
ռավարչի հաղորդակցական և տեխնոլոգիական հմտություններին ներ-
կայացվող պահանջներով: Մի կողմից, կառավարչական հարաբերութ-
յունները «ղեկավար-ենթակա» համակարգում թելադրված են հասարա-
կության սոցիալ-տնտեսական առանձնահատկություններով: Մյուս կող-
մից, կառավարչական հարաբերություններն ստեղծվում են մարդկանց 
միջև և այդ պատճառով պայմանավորված են նրանց գիտակցության ա-
ռանձնահատություններով: 

Կառավարիչը լուծում է բազմաթիվ մասնագիտական խնդիրներ, աշ-
խատում է տեղեկատվության հսկայական ծավալի հետ կամ, ընդհակա-
ռակը, գործում է անորոշ և ոչ միանշանակ իրավիճակում, երբ չկան 
պատրաստի պատասխաններ և գործողություններ, ընդունում է պա-
տասխանատու որոշումներ, համակարգում է այլոց գործողությունները և 
այլն: Այս ամենը, որպես կանոն, ուղեկցվում են հոգեբանական լարվա-
ծությամբ, սթրեսով:  

Կառավարչի գործունեությանը հատուկ է բարձր ինտենսիվություն, 
գործողությունների հագեցվածություն, արտաքին գործոնների ազդե-
ցություն, տարբեր մակարդակների շփումների լայն ցանց և այլն:  

Բացի զուտ մասնագիտական գործառույթներից և դրանց հետ կապ-
ված ֆորմալ հարաբերություններից, որոնք բնորոշվում են բարձր կոգնի-
տիվ բարդությամբ, կառավարչական գործունեության գործընթացում 
մեծ կշիռ ունեն սոցիալ-հոգեբանական գործառույթները (դրանք կապ-
ված են «մարդկային գործոնով» և կոլեկտիվում ոչ ձևական հարաբե-
րություններով՝ հաղորդակցական, դաստիարակչական, կարգապահա-
կան և այլն): Վերջիններս, իրենց հերթին, բնորոշվում են հատուկ հուզա-
կան հոգեբանական լարվածությամբ [6]: 

Վերջին ժամանակներում մեծ հետաքրքրություն է նկատվում կառա-
վարչական գործունեության սթրեսային բնույթի հանդեպ: Սթրեսի հոգե-
բանական յուրահատկությունը կախված է ինչպես արտաքին գործոննե-
րից, այնպես էլ գործունեության նպատակի անձնային իմաստից, իրավի-
ճակի գնահատումից:  Աշխատանքային գործունեությունը կարող է հան-
դես գալ ոչ որպես պատճառ, որքան դրդապատճառ սթրեսային իրավի-
ճակի առաջացման համար: Ընդ որում՝ սթրեսի իրական պատճառները 
թաքնված են մարդու անձնային առանձնահատկություններում, դիրքորո-
շումների, պահանջմունքների, նպատակների, ընկալման կարծրատիպե-
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րի, միջանձնային փոխհարաբերությունների, սթրեսակայունության, աշ-
խատավայրում հոգեբանական մթնոլորտի հետ [4]: 

Կառավարչական գործունեություն իրականացնող անձինք հանդի-
պում են մի շարք խոչընդոտների, որոնց առկայությունն աշխատանքա-
յին գործընթացում հանգեցնում է հոգեբանական լարվածության:  

Կառավարչական գործունեության հիմնական սթրեսածին գործոննե-
րի թվին կարելի է դասել պատասխանատվությունը, հակասական պա-
հանջները, աշխատողների անձնային հատկանիշները՝ պահպանողակա-
նությունը, նախաձեռնողականության բացակայությունը, շարունակական 
կրթությամբ և ինքնակրթությամբ զբաղվելու ցանկության բացակայությու-
նը, ապակառուցողական բախումային իրավիճակի առկայությունը, աշ-
խատանքային պարտականությունների կատարման ժամանակ գերծան-
րաբեռնվածության մակարդակը, կազմակերպությունում անորոշ կարգա-
վիճակը, ղեկավարության հետ փոխհարաբերությունների բնույթը, ժամա-
նակի պակասը, միջանձնային, ներանձնային բախումները  և այլն [1]: 

Սթրեսների մեկ այլ հնարավոր աղբյուր կարող է հանդիսանալ են-
թակաների կատարողական աշխատանքի կարգավորումը: Կառավարի-
չը ղեկավարում է, կառավարում է անձնակազմի, թիմի, խմբի աշխա-
տանքը: Աշխատանքի ընթացքը համակարգելով՝ կառավարիչը, իրագոր-
ծելով իր անմիջական գործառույթները, խնդիրներ է առաջ քաշում, 
պատվիրակում է դրանք, իրականացնում է միջանկյալ և վերջնական վե-
րահսկողություն և հետադարձ կապ է պահպանում աշխատանքի ըն-
թացքի և արդյունքի վերաբերյալ [2]: Սթրեսածին գործոնների թվին է 
պատկանում նաև կառավարչի՝ ենթակաների հետ հաղորդակցման ու-
նակությունների և հմտությունների ցածր մակարդակը: 

Տեսական վերլուծության արդյունքում մենք հանգեցինք այն եզրա-
կացության, որ մեր հետազոտության նպատակի համար առավել նպա-
տակահարմար է կառավարչական գործունեության խոչընդոտների 
էքսպրես-ախտորոշման հարցաշարի [8] (մեկ այլ տարբերակում՝  «Ղե-
կավարի գործունեությունում սթրեսածին գործոնների ախտորոշում» ան-
վամբ (հեղինակներ՝ Ի.Դ.Լադանով, Վ.Ա.Ուրազաևա) [8] ընտրությունը և 
օգտագործումը: 

Հարցաշարը բաղկացած է 12 պնդումից, որոնք բաժանվում են չորս 
խմբի. 

 աշխատանքային մթնոլորտի բախումայնություն, 
 պարտականությունների գերծանրաբեռնվածություն, 
 կազմակերպությունում դիրքի անորոշություն, 
 ղեկավարության հետ փոխհարաբերություններ: 
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Հետազոտվողը պետք է պատասխանի՝ նշելով ձևաթղթում հնարա-
վոր պատասխանների տարբերակներից մեկը՝ երբեք, հազվադեպ, եր-
բեմն, հաճախ, միշտ: 

Հետազոտմանը մասնակցել են կառավարչական գործունեություն 
իրականացնող 40 հոգի, որոնց տարիքը 22-ից 64-ն է, իսկ աշխատան-
քային ստաժը կազմում է 1-ից 44 տարի: 

 

 
Գծանկար 1: Կառավարչական գործունեության սթրեսածին 

գործոններ 
 

Ինչպես երևում է Գծանկար 1-ում, առավել բարձր ցուցանիշ նկատ-
վում է ղեկավարության հետ փոխհարաբերությունների՝ որպես խոչընդո-
տի, դեպքում: Այս հանգամանքը կարելի է բացատրել, որ կառավարչա-
կան գործունեություն իրականացնող անձինք ի պաշտոնե կապող օղակ 
են հանդիսանում ղեկավարների և ենթակաների միջև: Տվյալ դեպքում 
թե՛ իր, թե՛ ենթակայի յուրաքանչյուր սխալ քայլի համար հենց կառա-
վարչական գործունեություն իրականացնող անձն է պատասխան տալիս 
վերադասին: Միևնույն ժամանակ նա պատասխանատվություն է կրում 
ենթակայի առջև: Վերադասի ասածի սխալ կամ թերի ընկալումն ու փո-
խանցումն ենթակային կարող է դառնալ սթրեսածին հանգամանք աշ-
խատավայրում:  

Այսպիսով, կառավարչական գործունեությունը գործունեության հա-
տուկ տեսակ է, որն ունի իր գործառույթները, առանձնահատկություն-
ներն ու նպատակները: Կառավարչական գործունեություն իրականաց-
նող անհատները հանդիպում են բազմաթիվ սթրեսածին գործոնների, ո-
րոնցից են աշխատանքային մթնոլորտի բախումնաբանությունը, պար-
տականությունների կատարման գերծանրաբեռնվածությունը, դիրքի ա-
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նորոշությունը, ղեկավարության հետ փոխհարաբերությունները: Մեր 
կատարած տեսական և փորձարարական հետազոտության արդյունքում 
եկել ենք այն եզրակացության, որ առավել բարձր սթրեսածին ցուցանիշ 
նկատվում է ղեկավարության հետ փոխհարաբերությունների դեպքում: 
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ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 

հոգեբանության մագիստրոս 
 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հոդվածում խոսվում է Հայաստանի մարդկային ներուժի կա-
ռավարման համակարգերի գործունեության և արևմտյան մարդկա-
յին ներուժի կառավարման համակարգերի գործունեության ուսում-
նասիրման ու համեմատական վերլուծության մասին: 

Հիմնաբառեր. մարդկային ներուժի կառավարում, ազգային 
կարծրատիպ, կառավարում, բախում: 

 
Արդի սոցիալ-տնտեսական պայմաններում ՀՀ համար առանձնակի 

նշանակություն ունի մարդկային ներուժի կառավարման համակարգի 
կատարելագործումը: Հիմք ընդունելով արևմտյան փորձը՝ աշխատան-
քային շուկայի առավել արդյունավետ գործառության համար սկսվեցին 
մշակվել մարդկային ներուժի կառավարման համակարգերի ներդրման 
մի շարք ծրագրեր: Սակայն նմանատիպ համակարգերի այժմեականութ-
յունն առավել ընդգծվեց հատկապես 2008-2009թթ. տնտեսական ճգնա-
ժամի առաջացումով: Բազմաթիվ կազմակերպություններում սկսվեցին 
աշխատատեղերի կրճատումները, աճեց գործազրկությունը: Իրավիճա-
կի խելացի և նպատակաուղղված հաղթահարման համար կարևորվեց 
մարդկային ներուժի կառավարման համակարգերի արդյունավետ գոր-
ծառման հիմնահարցը: 

Այս նպատակի իրականացման դեպքում ձեռնարկությունը կարող է 
կրճատել լրացուցիչ ծախսերը` խուսափելով ծախսատար մշտադիտակու-
մից և վստահ լինել, որ յուրաքանչյուր աշխատակից կիրականացնի իր 
գործառույթից բխող աշխատանք:  

Աշխատանքային շուկան հասարակական հարաբերությունների հա-
մակարգ է, որն արտացոլում է շուկայում առկա սուբյեկտների՝ ձեռնար-
կատերերի, աշխատողների և պետության շահերի հավասարակշռութ-
յան մակարդակն ու զարգացվածությունը [9]: 

Մարդկային ներուժի կառավարման տեսության ձևավորումն իրա-
կանացել է մի քանի փուլերով: Դրանք են՝ դասական, մարդկային հարա-
բերությունների և ժամանակակից կազմակերպական վարքի տեսութ-
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յունները: Մարդկային ներուժի կառավարման տեսությունը հիմնվում է 
էմպիրիկ հետազոտությունների վրա: Այն ինչ-որ չափով կառավարման և 
վարքաբանության տեսությունների համադրություն է, իսկ կազմակեր-
պությունների հետազոտման համար կիրառվում է համակարգային մո-
տեցում [7]: 

Կառավարիչներն իրենց ժամանակի մեծ մասն անցկացնում են 
բախումային իրավիճակները հարթելու համար: Որոշ դեպքերում 
բախումն առաջանում է այն պատճառով, որ փոփոխությունները խախ-
տում են առկա ներուժի և իշխանության հավասարակշռությունը՝ այդպի-
սով լարվածություն առաջացնելով ներգրավված մարդկանց միջև: Կա-
ռավարչի գործունեության արդյունավետությունը բախման լուծման հար-
ցում կախված է նրանից, թե որքանով է նա հասկանում դրա հիմքում ըն-
կած շարժառիթը, որը կարող է նաև գաղտնի բնույթ կրել և անմիջական 
չդրսևորվել բախումային իրավիճակում, ինչպես նաև հասկանալ, թե 
արդյոք իրենք կարող են որոշել միջամտության կամ միջնորդության 
ճիշտ ու շեշտակի ռազմավարությունները: 

Բախման կառավարման համար անհրաժեշտ է կառավարիչի կողմից 
իրավիճակի այնպիսի ըմբռնում, ինչպես դա անում են բախվող կողմերը:  

Բախվող դերակատարների հայեցակարգերի փոփոխումը կարող է 
լավ խթան հանդիսանալ բախման կառավարելի դառնալու համար [1]:  

Մարդկային ներուժի կառավարիչներն առավել հաճախ բախվում են 
միջանձնային և միջխմբային տիպի բախումների հետ:  

 Այսպիսով՝ ակնհայտ է, որ մարդկային ներուժի թերի կառավարումը 
շատ դեպքերում կարող է հանգեցնել հենց այդ համակարգի նախապես 
մշակված և վերագրված գործառույթների իրականցման անիրատեսա-
կան դառնալուն [2]: 

Մշակութային միջավայրի վերջնական փուլն ազգային վարքի կարծ-
րատիպերի վերլուծությունն է, որը բնորոշ է ազգին, նրա մենեջերներին 
և ներկայացուցիչներին: Անհրաժեշտ է նշել, որ չհասկանալով ընդհա-
նուր մշակութային միջավայրի առանձնահատկությունները, ազգային 
արժեքների համակարգը և դրանց ազդեցությունն այդ միջավայրի վրա, 
ինչպես նաև այս մեծ համակարգի կապակցող տարրերը՝ անհնար է տալ 
այս կամ այն մշակույթի ներկայացուցիչների ամբողջական կարծրատիպը:  

Սակայն պետք չէ այս գործընթացը բացարձականացնել և ամեն ինչ 
դիտել այս ենթատեքստով: Հաճախ տվյալ ազգության ներկայացուցչի 
բնավորության և վարքի վերաբերյալ միջինացված գնահատականը կա-
րող է էականորեն չհամապատասխանել մեկ այլ անդամին: Այստեղ 
իրենց ազդեցությունն ունեն տեղական առանձնահատուկ պայմանները 
(ղարաբաղցի, ապարանցի, երևանցի), կրթությունն ու կենսափորձը (հայ 
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երիտասարդ գործարարը կարող է համապատասխանել ազգային կարծ-
րատիպին, սակայն եթե ավարտել է եվրոպական կամ ամերիկյան որևիցե 
հաստատություն և երկար ժամանակ աշխատել արտասահմանում, ապա 
միանշանակորեն առկա են տարբերություններ), որևիցե սոցիալական 
խմբին պատկանելը (նույն երիտասարդն ավելի «արևմտացված է», քան 
որևիցե հայ բանվոր կամ գյուղացի) և այլ գործոններ: Այս կամ այն կարծ-
րատիպերի առկայությամբ պայմանավորվում են մարդկային ներուժի կա-
ռավարման համակարգի առանձնահատկությունները, դրանցից ելնելով 
իրենց ազգային առանձնահատկություններն ունեն: ՄՆ կառավարման 
համակարգի վրա կարծրատիպերի ազդեցության առանձնահատկություն-
ներն առավել ակնհայտ պատկերացնելու համար հարկ ենք համարում 
ստորև ներկայացնել արևմտյան երկրների ազգային կարծրատիպերը և 
դրանցից ելնելով ՄՆ կառավարման առանձնահատկությունները: 

Ինչ խոսք, կանգ առնել բոլոր երկրների ազգային կարծրատիպերի 
վրա անհնար է: Փորձենք ներկայացնել դրանցից մի քանիսը, որոնց հետ 
առնչվում են հայ գործարարները: 

Ամերիկյան ազգային կարծրատիպ: Ամերիկացուն կարելի է բնորո-
շել տարբեր մշակույթների խառնուրդների՝ նախադեպը չունեցող և հե-
տաքրքիր արդյունքով: Նրանց բացարձակ պրագմատիզմը, կողմնորո-
շումը դեպի իրատեսականը, հարգանքը և նպատակաուղղվածությունը 
դեպի նյութական բավարարվածությունն ու փող աշխատելը: Ամերիկա-
ցիները միշտ տեսնում են և դնում գործնական, անձնական և այլ նպա-
տակներ, որոնց ձգտում են հասնել, և անընդհատ առկա է դրանց հաղ-
թահարման գործունեության «կայծը»: Առաջընթացը և ձգտումը միշտ 
նորին (նպատակ-գործունեություն-հաղթահարում-նոր նպատակ) հան-
գեցրել է կուռքի ձևավորման, որին հետևում է ազգը: Նրանք խիստ հար-
գանքով են վերաբերում ժամանակի ռեսուրսին: Ամերիկացիներին հա-
տուկ է գործնականի և անձնականի հստակ բաժանումը: Այս են վկայում 
ինչպես Հոֆսթեդի, այնպես էլ Տրոմպենաարսի հետազոտությունները: 
Այս առումով հայկական գործարարները պետք է իրենց հարաբերութ-
յուններում տարանջատեն այս երկու հայեցակետերը: Բնականաբար, 
վերը նշված այս բոլոր բնութագրերը չի կարելի համարել սպառված, 
դրանք կարող են լրացվել և ընդհանրացվել [3]: 

Անգլիական ազգային կարծրատիպ: Անգլիացիները, ինչպես և 
ամերիկացիները, բավականին իրատես են, կողմնորոշված դեպի գործը 
և համապատասխան գործողությունները, առկա է կյանքի նկատմամբ 
առողջ մտածելակերպ: Սակայն ամերիկացիների համեմատությամբ, 
այստեղ չեն դրսևորում փողի նկատմամբ խիստ ձգտումներ, և եկամուտի 
ավելացումը չի դիտվում որպես կյանքի հիմնական նպատակ: Անգլիա-
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ցիները գործարարությունը դիտում են որպես խաղ կամ մարզաձև: 
Իհարկե, առկա է շահույթի ձգտման և լավ գործ ունենալու ցանկությունը, 
սակայն այն ավելի մարզական բնույթ է կրում: Նրանց հատուկ է ոչ իրա-
տեսական նախագծերի նկատմամբ անբարյացակամությունը: Անգլիա-
ցիները հպարտանում են սեփական արժանապատվության բարձր զգա-
ցումով: Ինչպես ամերիկացիների մոտ, այնպես էլ այստեղ, առկա է էթ-
նոցենտրիզմը, սակայն ավելի կիրթ և զուսպ, որը երբեք չի վիրավորում 
այլ ազգերի արժանապատվությունը: Հարկավոր է փաստել մեկ առանձ-
նահատկություն ևս, անգլիացիների մոտ առկա է սահմանափակ մարդ-
կային ներուժով կառավարման արդյունավետության աննախադեպ 
հմտություն, որը ձևավորվել է գաղութատիրության ընթացքում: Այս 
առումով նրանք կարողանում են փայլուն գործունեություն ծավալել այլ 
երկրներում, ընկալել այդ երկիրների մշակույթները և հարմարեցնել այն 
իրենց գործարարության նպատակներին և խելացիորեն համագործակ-
ցել տեղական իշխանությունների հետ [4]: 

Ֆրանսիական ազգային կարծրատիպ: Ֆրանսիացիներին հատուկ 
է փոխզիջումների նկատմամբ հակակրանքը և հակվածությունը բախում-
ներին, տարբեր խնդիրների նկատմամբ հակակարծիք լինելը: Երբ անդ-
րադառնում են ֆրանսիացու անձնական միջավայրին, հաղորդակցման 
ոճին և վարվելակերպին, ընտանիքում նրա վարքին, ապա այստեղ գոր-
ծում է փոխհատուցման էֆեկտը: Ոչ ոք այդքան անկաշկանդ, ազատ չէ 
իր գործողություններում և չի տիրապետում հումորին, որքան ֆրանսիա-
ցին է ոչ պաշտոնական պայմաններում [5]: 

Չինական ազգային կարծրատիպ: Խոսելով չինական ազգային 
կարծրատիպի մասին՝ առաջին հերթին պետք է նշել Կոնֆուցիուսի հիմ-
նարար ազդեցությունը դրա ձևավորման վրա: 

Հայտնի է, որ Կոնֆուցիուսի ուսմունքի հիմքում ընկած է «ազնվա-
գույն մարդու» կերպարը, որին Ուսուցիչն օժտել է հինգ հիմնական հատ-
կությունով՝ մարդկայնությամբ, պարտքի զգացումով, նուրբ վարվելա-
կերպով, խելքով (գիտելիք) և հավատարմությամբ: Սրանց են միանում 
որդիական հարգանքը կամ պատկառանքը, այսինքն՝ հարգանքը և հնա-
զանդությունը տարեցների նկատմամբ: Կոնֆուցիուսականության տեսակե-
տից էլ ձևակերպում են չինական ազգային կարծրատիպերը: Դրանք են՝ 

• հիմնական գիծն է հնազանդության, համբերության և համառութ-
յան ինչ-որ մի «խառնուրդ». 

• շատ դեպքերում համառությունը, մի կողմից, և խաբելու նկատ-
մամբ անտարբերությունը, մյուս կողմից, հանգեցնում են ոչ միայն ամեն 
ինչ, ըստ իր ցանկության, անելուն, այլ նաև գործընկերոջ պահանջներն 
ականջի հետև գցելուն: Գործընկերոջ մոտ առաջանում է համապատաս-
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խան ռեակցիա: Այստեղից հետևություն, որ չինացի գործընկերոջ հետ 
պետք է ոչ միայն պայմանավորվել փոփոխությունների մասին, այլ 
անընդհատ վերադառնալ դրանց, ամրագրել փաստաթղթերով և, ամե-
նագլխավորը, համբերատար և համառորեն վերահսկել դրանց իրակա-
նացումը մաս առ մաս. 

• չինացիները նվիրված են իրենց ծեսերին, մեծ նշանակություն 
ունի արժանապատվության պահպանումը, և ծանր են տանում հասարա-
կության ներսում անձնական դիրքի կորուստը. 

 • չինացիները զգայուն են հումորի և կատակների նկատմամբ, 
պատրաստ են արձագանքել հակառակ կողմի նախաձեռնությանը, ինչը 
խիստ անհրաժեշտ է բանակցությունների առաջին փուլում[8]: 

Շատ կառավարիչներ իշխանություն են գործադրում, սակայն իշխա-
նությունը չէ, որ նրանց դարձնում է կառավարիչ: Իրականում մարդկանց 
վերահսկելու շարունակական ջանքերը կործանում են կառավարումը: 
Ինչպես գրել է Բյորնսը, «Ղեկավարումը գործի է գցում, մերկ իշխանութ-
յունը՝ հարկադրում»: 

Կառավարումն սկզբնապես հենվում է կառավարման հմտություննե-
րի՝ իշխանությունն ու ազդեցությունն օգտագործելու, ուրիշների հետ հա-
ղորդակցվելու և ուրիշներին խթանելու ընդունակության վրա: Սակայն ո-
մանք պնդում են, որ կառավարումն ու մենեջմենթը միանգամայն տար-
բեր հասկացություններ են: Մենեջերներն անդեմ և պասսիվ վերաբեր-
մունք ունեն նպատակների հանդեպ, մինչդեռ ղեկավարներն ավելի ակ-
տիվ են և ավելի հեռատես:  

Գրականության մեջ կարելի է հանդիպել ղեկավարներին բնորոշ 
տարբեր որակների, գծերի և հմտությունների: Դրանց շարքում են հետև-
յալները. 

 մտավոր կարողություններ և ինքնաըմբռնում, 
 ինքնավստահություն և ինքնագնահատում, 
 մեծ էներգիա և հաջողության հասնելու վճռականություն, 
 շփում (միջանձնային շփման իրազեկություն), 
 ազնվություն: 
Կուզեսն ու Պոզները եզրակացրին, որ ամենից շատ մեզ անհրա-

ժեշտ է, որ ղեկավարները լինեն վստահելի [6]: 
Կառավարումը դարեր շարունակ եղել է քննարկման առարկա, և քն-

նարկումներից շատերը կենտրոնացված են եղել խոշոր հասարակական 
գործիչների գործունեության վրա՝ սկսած Հուլիոս Կեսարից մինչև Ադոլֆ 
Հիտլեր, Ջոն Քենեդի: 

Ստոգդիլը, վերլուծելով ղեկավարական գծերի 124 ուսումնասիրութ-
յունները, առանձնացրեց հետևյալ ունակությունները, որոնք պետք է 
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ունենա ղեկավարը՝ մտավոր կարողություններ, մյուսների կարիքները 
բավարարելու պատրաստակամություն, խորաթափանցություն, պատաս-
խանատվություն, նախաձեռնություն, տոկունություն և ինքնավստա-
հություն: Ստոգդիլը նշում է, որ այս հատկանիշները տարբեր մշակույթ-
ներում և տարբեր ժամանակներում կարող են փոփոխվել:  

2004-ից ՀՀ կառավարության նիստերում սկսվեց քննարկվել հան-
րային ոլորտի կառույցների բարեփոխման հիմնահարցը, ընդունվեց որո-
շում մարդկային ներուժի կառավարման համակարգեր ներդնել մի շարք 
նախարարություններում ու ոլորտներում, և որպես առաջին համաշխար-
հային աջակցություն առաջ եկավ Համաշխարհային բանկի կողմից 
տրամադրվող քաղաքականության և մարդկային ներուժի զարգացման 
դրամաշնորհը (PHRD): 

Մարդկային ներուժի կառավարման հիմնական նպատակն է ձևավո-
րել այնպիսի համակարգեր, որոնք կխթանեն աշխատակիցներին՝ հա-
մադրել իրենց շահերը գործարար կառույցների շահերին և գործել վեր-
ջիններիս համապատասխան: 

Սկզբնական փուլում ՄՆԿ համակարգերի ներդրումն ենթադրում էր 
արևմտյան ՄՆԿ համակարգերի պարզ կրկնօրինակում: Աշխատանքի ըն-
դունվող ՄՆ կառավարիչները կամ արտասահմանցիներ կամ արտասահ-
մանում երկարատև կրթություն ստացած անձինք էին (Midland Bank): 

Երկրորդ փուլում սկսվեց ՄՆԿ համակարգերի առաջնային հարմար-
վողականությունը հայկական իրականությանը: ՄՆԿ համակարգի հիմ-
նական անձնակազմում սկսեցին ներառվել տեղի կադրերը՝ ուղղահայաց 
մոբիլության միջոցով (Ameria): 

Այժմ ՄՆԿ համակարգերի հայկական մոդելների ձևավորման մի-
տումներ են նկատվում, որոնք կհիմնվեն տեղական փորձի, նորմերի, դե-
րերի վրա և միևնույն ժամանակ կհամապատասխանեն միջազգային 
ստանդարտներին: 

Մարդկային ներուժի կառավարման համակարգը ոչ բոլոր ոլորտնե-
րում է լիովին ձևավորվել որպես այդպիսին, և վերջինիս ծավալած գոր-
ծունեությունն ու հատկապես գործառույթներն ունեն հետազոտման և 
մանրակրկիտ ուսումնասիրման կարիք: 

Մարդկային ներուժի կառավարման համակարգի գործունեության ու 
գործառույթների բացահայտման համար առավել նպատակահարմար է 
անցկացնել որակական հետազոտություն՝ որպես մեթոդ կիրառելով փոր-
ձագիտական հարցումն ու փաստաթղթերի ավանդական վերլուծությունը: 

Փորձագիտական հարցման մեթոդը հնարավորություն է տալիս 
ստանալ օբյեկտիվ, հիմնավորված, մասնագիտական և գիտական տե-
ղեկատվություն: Փաստաթղթերի ավանդական վերլուծության մեթոդի 
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օգնությամբ հնարավոր է ուսումնասիրել այն բոլոր փաստաթղթերը, ո-
րոնք առնչվում են մարդկային ներուժի կառավարման համակարգին և 
ներկայացնում վերջինիս իրավական ոլորտը:  

Փաստաթղթերի ավանդական վերլուծության համար առանձնացվել 
են պաշտոնական (օրենքներ, կառավարության որոշումներ) և ոչ պաշ-
տոնական (քննարկումների նյութեր, ակնարկներ) փաստաթղթեր: Փոր-
ձագիտական հարցման անցկացման համար իրականացվել է ընտրանք՝ 
«Ձնակույտերի մեթոդով»: Նախօրոք ընտրված մի քանի փորձագետների 
առաջադրվել է տալ մի քանի հնարավոր թեկնածուների անուններ, ո-
րոնց իրենք երաշխավորում են: Հարցում է անցկացվել այն փորձագետ-
ների հետ,որոնք ստացել են առավել քանակով երաշխավորումներ: 
Հարցմանը մասնակցել է 7 փորձագետ: 

Փաստաթղթերի բովանդակային վերլուծության արդյունքում պար-
զեցինք` 

առհասարակ ՀՀ-ում մարդկային ներուժի կառավարման համակար-
գին նվիրված փաստաթղթերը սակավաթիվ են, որին առաջին անգամ 
պետական ուշադրություն է հատկացվել 1998-ին: ՀՀ վարչապետի որոշ-
մամբ նախանշվում էր էկոնոմիկայի նախարարության կառուցվածքում 
ներառել մարդկային ներուժի կառավարման համակարգը, որը փոփոխ-
վեց մեկ այլ որոշմամբ և վերջնականապես դադարեց գործելուց 1999-ին:  

Հետագա հինգ տարիների ընթացքում մարդկային ներուժի կառավար-
ման համակարգին վերաբերող որևէ իրավական ակտ չի հրապարակվել:  

2004-ին կառավարության որոշմամբ ընդունեց ՄՆԿ համակարգերի՝ 
նախարարություններում ներդրման որոշումը, որի արդյունքում նախա-
րարություններում առկա կադրային բաժինների հիման վրա ստեղծվե-
ցին ՄՆԿ բաժիններ: Արդեն առանձին նախարարությունների որոշում-
ներով հաստատվեց արտասահմանում ՄՆԿ մասնագետներ պատրաս-
տելու/վերապատրաստման մասին առաջարկը: 

Իրականացված հետազոտության արդյունքում պարզվեց հետևյալը՝ 
 ՄՆԿ համակարգերն Արևմուտքում հանդես են գալիս որպես 

կազմակերպության/ձեռնարկության առանձին բաժին, որտեղ առկա է 
աշխատանքի բաժանում, և որը ղեկավարվում է գլխավոր մարդկային 
ռեսուրսների կառավարչի կողմից: Այս բաժնում գործում են մասնագի-
տացված անձնակազմային հետազոտման կենտրոններ: ՄՆԿ բաժիննե-
րում իրականացվող աշխատանքները վերահսկում են համապատաս-
խան ֆորմալ ներքին կամ արտաքին կառույցներ, 

 ըստ փորձագետների՝ Հայաստանում սակավաթիվ են այն կազ-
մակերպությունները, որտեղ գործառում է նման բաժին: Այստեղ բացա-
կայում են ինչպես հետազոտության, այնպես էլ վերահսկման ֆորմալ 
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համակարգերը, հիմնականում հիմնվում են չձևայնացված դիտարկում-
ների և ոչ ֆորմալ հաղորդակցության (ներառյալ բամբասանքի) միջոցով 
փոխանցված տեղեկատվության վերլուծության վրա: Սակայն ամեն դեպ-
քում գործուն ՄՆԿ համակարգեր առկա են պետական հաստատություն-
ների մի մասում (նախարարություններում, հարկային և մաքսային ծա-
ռայություններում), միջազգային կազմակերպություններում և բանկերում 
(Ameria, HSBC), 

 մի շարք գործառույթներ, որոնք վերաբերում են սահմանափակ 
պաշարների (պաշտոն, նյութական) վերաբաշխմանը, և ի սկզբանե հան-
դիսանում են ՄՆԿ համակարգերի գործառույթներ, հիմնականում վերա-
պահված են կառավարական և վարչական բաժիններին, իսկ որոշ գոր-
ծառույթներ էլ տարալուծված են տարբեր բաժինների գործառույթներում, 
առկա են ՄՆԿ որոշակի գործառույթներ իրականացնող այլընտրանքա-
յին կառուցակարգեր: Օրինակ՝ կազմակերպությունների մեծամասնությու-
նում պաշտոնի բարձրացման որոշում կարող են կայացնել միայն ղեկա-
վար մարմինները (տնօրենների խորհուրդը կամ էլ տնօրենը): Որպես վե-
րապատրաստման գործառույթի վիրտուալ այլընտրանք՝ կարելի է դի-
տարկել փորձաշրջանի ընթացքում նոր աշխատակցի` ավելի փորձառու 
աշխատողի կողմից պրակտիկորեն «առգիծ» վերապատրաստումը, որը 
կիրառվում է հարկային պետական ծառայությունում, 

 հայաստանյան ՄՆԿ համակարգերի առավելություններից մեկն 
այն է, որ դրանք ստեղծվել են կադրերի բաժինների հիման վրա, և հա-
մակարգում ընդգրկված մասնագետները ծանոթ են աշխատանքի բոլոր 
նրբություններին, որն էլ մեծապես նպաստում է հատկապես աշխատան-
քի գնահատման և աշխատակիցների կողմնորոշման հարցում ճիշտ ուղ-
ղորդվել: Օրինակ՝ բոլոր պետական հաստատություններում գործում է 
աշխատանքի ընդունվող նոր աշխատակիցների թվին ու հաստիքներին 
ներկայացվող մասնագիտական պահանջները/որակավորումները սահ-
մանող համակարգ, 

 համակարգի գործառելու հիմնական խոչընդոտներ են հետևյալ 
հիմնական գործոնները՝ հնարավորությունների և լիազորությունների 
սահմանափակությունը, կարճ ժամանակում արդյունքների ակնկալումը, 
ստորին օղակների ընդգրկվածության պակասը, արդյունավետության 
թյուր ընկալումը, ստատուսի չարաշահումը, անընդհատ տեղ գտնող փո-
փոխությունները, ՄՆԿ համակարգի և կադրերի բաժնի նույնականացումը,  

 ՄՆԿ համակարգերի ճիշտ գործառելու դեպքում հնարավոր է խու-
սափել կազմակերպության մեջ խնամի, ծանոթ, բարեկամ կապերի առկա-
յությունից, կանխել ղեկավարների պաշտոնեական չարաշահումներն ու են-
թակաների շահագործումը և միևնույն ժամանակ աշխատողների մոտ ավե-
լացնել կազմակերպության օբյեկտիվ գործառելու նկատմամբ հավատը: 
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Ընդհանրացնելով ստացված տեղեկատվությունը՝ կարելի է եզրա-
կացնել՝ 

 հայաստանյան մարդկային ներուժի կառավարման համակարգը չի 
կարողանում լիարժեք գործառել` իրավասությունների սահմանափա-
կության պատճառով, չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ ՄՆԿ համա-
կարգերի վերաբերյալ կառավարության որոշումն ենթադրում է միջազ-
գային ստանդարտների համապատասխան ՄՆԿ համակարգերի առկա-
յություն:  

Հայաստանյան մարդկային ներուժի կառավարման համակարգը չի 
կարողանում լիարժեք գործառել` ներուժի և ժամանակի սահմանափակ 
լինելու պատճառով: 

Հայաստանյան մարդկային ներուժի կառավարման համակարգը չի 
իրականացնում միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող 
մարդկային ներուժի կառավարման մի շարք գործառույթներ: 
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ՄԱՐԱՏ ԴՈՒՐՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման 

ակադեմիայի հայցորդ 

ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ 
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԴԵՏԵՐՄԻՆԱՆՏՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Հոդվածում ուշադրության է արժանացել ղեկավարների՝ տար-
բեր իրադրություններում կառավարչական որոշումներ կայացնելու 
հոգեբանական դետերմինանտների խնդիրը: Գրականության վեր-
լուծությունը ցույց է տվել, որ տարբեր աստիճան ունեցող ղեկավար-
ներն որոշումներ են ընդունում մշտապես լարված, սթրեսային 
իրադրություններում, որը պայմանավորված է ժամանակի սահմա-
նափակությամբ, տեղեկատվության հոսքով, մշտապես փոփոխվող 
հանգամանքներով, աշխատակիցների վարքով: Կառավարչական 
որոշում ընդունելու գործընթացի հաջողության հոգեբանական գոր-
ծոններն իրավիճակային բնույթ են կրում և պայմանավորված են 
այնպիսի գործոններով, ինչպիսիք են՝ ղեկավարի իրազեկվածու-
թյունը, նրա մոտիվացիան, հուզական կայունությունը, հաղորդակց-
ման հմտությունները, կազմակերպության սոցիալ-հոգեբանական 
մթնոլորտն ու դրա գործունեության առանձնահատկությունները: 

Հիմնաբառեր. որոշում կայացնել, անձ, կառավարչական գործու-
նեություն, արդյունավետություն, մոտիվացիա, ռիսկ, լարվածություն։ 

 
Տարբեր աստիճան ունեցող ղեկավարների մասնագիտական գոր-

ծունեության առանձնահատկություններից է մշտապես հոգեբանական 
լարվածության պայմաններում որոշումներ կայացնելը, որը պայմանա-
վորված է ժամանակի սահմանափակությամբ, տեղեկատվության հոս-
քով, մշտապես փոփոխվող հանգամանքներով, աշխատակիցների վար-
քով և այլն: Կառավարչական գործունեության մեջ ադեկվատ և ժամա-
նակին կայացված որոշումը, որպես կանոն, նպատակաուղղված է հաջո-
ղության հասնելուն, որը պայմանավորված է ոչ միայն ղեկավարի ունա-
կություններով, հմտություններով և գիտելիքներով, այլև վերջինիս՝ հաջո-
ղության հասնելու դրդապատճառով: Այս առումով սույն հոդվածի շրջա-
նակներում մեր ուշադրությանն է արժանացել տարբեր իրավիճակներում 
կառավարչական որոշումներ կայացնելու խնդրի և այդ որոշումների 
արդյունավետության հոգեբանական դետերմինանտների մշակվածութ-
յան աստիճանը: 
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Պետք է նկատի ունենալ, որ փոփոխվող իրադրության դժվարութ-
յունները, միանշանակ որոշման և ի սկզբանե պատրաստի ալգորիթմի 
բացակայությունն առաջացնում են ղեկավարի կառավարչական կարո-
ղություններին հատուկ պահանջներ ներկայացնելու, ինչպես նաև նրա 
մասնագիտական պատրաստվածության առկայության անհրաժեշտութ-
յուն։ Սուբյեկտիվ գործոնի դերը հաստատուն կերպով մեծանում է: Դրա 
վկայությունը կառավարման գործընթացում որոշումներ կայացնելու ա-
ռանձնահատկությունների վերաբերյալ բազմաթիվ հոգեբանական ու-
սումնասիրություններն են, որոնցում հաստատվել է, որ սխալ կայացված 
որոշումների մեծամասնությունն ունի սուբյեկտիվ պատճառներ և պայ-
մանավորված է ղեկավարի անձի անհատական հոգեկան առանձնա-
հատկություններով [4], [5], [9]: 

Ընդգծենք՝ կառավարչական այն որոշումները, որոնք նպաստում են 
գործունեության արդյունավետությանը, պայմանավորված են ոչ միայն 
սուբյեկտիվ գործոններով, այլև ղեկավարվող կազմակերպության մեջ 
առկա իրադրությամբ, սոցիալ-տնտեսական պայմաններով, կոլեկտի-
վում տիրող հոգեբանական մթնոլորտի առանձնահատկություններով, 
կադրային ներուժով և այլն: Կառավարչական որոշումներ կայացնելու 
վերաբերյալ այս և այլ աշխատություններում դիտարկվում են գործու-
նեության արդյունավետությանը նպաստող կառավարչական որոշումներ 
կայացնելու տեխնոլոգիաները, դրանց իրականացումը կազմակերպելու 
առանձնահատկությունները, տարբեր պայմաններում որոշումներ կա-
յացնելու ռիսկի հոգեբանությունը, սուբյեկտիվ գործոնը կառավարչական 
որոշումներ կայացնելիս և այլն: Այս առումով Վ. Մ. Ալախվերդովը նշում 
է, որ կառավարչական որոշում մշակելու գործընթացի հիմնական 
առանձնահատկությունը գործունեության ամբողջական՝ մի քանի մա-
կարդակից բաղկացած ստորակարգային կառուցվածքն ի հայտ բերելն է 
[2]: Կառավարչական որոշումներ մշակելու հիմնական մեթոդների թվում 
առանձնացվում են վերլուծության, տեղեկությունների մշակման, գործո-
ղության տարբերակների ընտրության և այլ եղանակները: Տեսական 
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վերջին տարիներին կառավարչական 
որոշումներ կայացնելու մեթոդների և մոդելների ուսումնասիրության 
հետ մեկտեղ, հոգեբանների ուշադրությունը սևեռված է հետևյալ չորս 
խմբերի բաժանվող հոգեբանական տեխնոլոգիաների կիրառության 
վրա՝ առօրյա, ընտրանքային, հարմարվողական և նորարարական [6], 
[8], [12]: 

Առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում որոշումներ կա-
յացնելու գործընթացի արդյունավետության հոգեբանական առանձնա-
հատկությունների խնդիրն օպերատիվ գործունեության մեջ, որն արտա-
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կարգ կամ լարված պայմաններում ընթացող իրավիճակ է: Արտակարգ 
իրավիճակում որոշում կայացնելու խնդրի տեսական վերլուծությունը թույլ 
է տալիս եզրակացնելու, որ լարված պայմաններն այնպիսի իրավիճակներ 
են, որոնք նկարագրված չեն նորմատիվային փաստաթղթերում, ինչպես 
նաև ղեկավարի անձնական փորձում չգրանցված կամ արտաքին միջա-
վայրի այնպիսի գործոններով միջնորդավորված իրավիճակներ են, որոնք 
սուբյեկտիվորեն ընկալվում և դիտարկվում են որպես սպառնալիք կյան-
քին ու առողջությանը և առաջացնում են գործունեության սուբյեկտի հոգե-
կան ու ֆիզիկական կարողությունների լարվածություն [7]։ 

Մի խումբ գերմանացի հոգեբաններ ուսումնասիրությունների արդ-
յունքում պարզել են, որ գիտակցական մակարդակում որոշումներ կա-
յացնելու արդյունավետության համար անհրաժեշտ են ճանաչողական 
պաշարներ: Որոշումներ կայացնելու բուն գործընթացը մեծացնում է 
դրանց ծանրաբեռնվածությունը, որն աճում է մեր որոշումների բարդութ-
յան աստիճանի մեծանալուն զուգընթաց: Մյուս կողմից, անգիտակցա-
կան մակարդակում որոշումներ կայացնելու համար վերլուծական և տ-
րամաբանական գործընթացներ ու ճանաչողական պաշարներ ներգրա-
վելն անհրաժեշտ չէ: Տվյալ դեպքում որոշումներ կայացնելու ունակութ-
յունը չի նվազում՝ նույնիսկ որոշումների թվի ու հաճախականության ա-
վելանալու պարագայում [10, էջ 1005-1007]։ 

Ուշագրավ է նևրոլոգիայի տեղեկագրում հրապարակված հոդվածի 
այն տեղեկությունը, որ մարդիկ առանց գիտակցորեն կշռադատելու ա-
մեն օր անհամար թվով որոշումներ են կայացնում: Այս գործընթացը հե-
ղինակներն անվանել են «baised competitionե (անարդար մրցակցութ-
յուն), որի ընթացքում որոշումների բազմաթիվ տարբերակներից ընտր-
վում է մեկը։ Դրա վառ օրինակ է մեքենա վարելիս անգիտակցական մա-
կարդակում որոշումներ կայացնելը։ Բարդ որոշումներ կայացնելիս մեզ 
վրա ազդեցություն են գործում հուզական և մոտիվացիոն գործոնները, 
իսկ որոշ դեպքերում ոչ պակաս կարևոր դեր են խաղում նախապաշար-
մունքները [11]։ 

Հարկ է նշել, որ հոգեբաններին միշտ հետաքրքրել է անհատական 
և խմբային որոշումներ կայացնելու կառուցակարգերի միջև տարբերութ-
յան խնդիրը։ Օրինակ` ձեռնարկատերերին ուսումնասիրելիս, Մ. Սայմո-
նը և համահեղինակները բացահայտել են, որ վերջիններս մեծ ինքնավս-
տահություն են ցուցաբերում որոշումների ընտրության հարցում։ Դրա 
արդյունքում նրանք ի վիճակի չեն օբյեկտիվ կերպով գնահատել իրենց 
գիտելիքների պաշարը, քանի որ ընդունակ են ընկալելու ռիսկի ցածր 
մակարդակ։ Որոշակի իրավիճակներում այդ ամենը թույլ է տալիս ինք-
նուրույն կայացնել արդյունավետ որոշումներ անորոշության պայմաննե-
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րում [14, էջ 113–114]։ Այնուամենայնիվ, ձեռնարկատերերի այսպիսի վար-
քը հակասում է կառավարչական գործունեության մեկ այլ առանձնա-
հատկությանը, ըստ որի, որոշումներ կայացնելը շատ դեպքերում պայ-
մանավորված է ենթակաների կողմից տրամադրվող տեղեկություննե-
րով։ Սա հաստատվում է այն կարծիքով, ըստ որի, կառավարչական գոր-
ծունեության արդյունավետությունը պայմանավորված է այն հանգաման-
քով, որ ղեկավարի մոտ ձևավորվող սեփական աշխարհընկալումը ոչ 
միայն իր սեփական աշխատանքի արդյունք է, այլև կազմավորվում է այլ 
անձանց կարծիքների և նրանց կողմից տրամադրվող ու արդեն իսկ 
նրանց սեփական պատկերացումներից բխող տեղեկությունների հիման 
վրա [1]։ Ուսումնասիրելով անհատական և համատեղ որոշումների արդ-
յունավետությունը՝ մի շարք հեղինակներ ընդգծում են համատեղ գործու-
նեության, միջանձնային շփման և միմյանց միջև երկխոսության առաջա-
տար դերը՝ որպես ցանկացած մասնագետի կարևոր մասնագիտական 
որակ սահմանելով մասնագիտական գործունեության հնարավոր իրա-
վիճակներում անհատական և համատեղ որոշումներ կայացնելու ունա-
կությունը [3]։ Վերլուծելով որոշումներ կայացնելու խմբային տարբերակի 
գործընթացը՝ որոշ հոգեբաններ եզրահանգում են, որ իր փուլերով (տե-
ղեկությունների հավաքում, այլընտրանքային տարբերակների գնահա-
տում, խնդրի նույնականացում և այլն) և էությամբ այն ընդհանուր առ-
մամբ նման է որոշումներ կայացնելու անհատական գործընթացին [13]: 
Այսպիսով, այս և բազմաթիվ այլ ուսումնասիրությունների արդյունքները 
ցույց են տալիս, որ դժվար է միանշանակ տարբերակել կառավարչական 
որոշումներ կայացնելու անհատական և խմբային մեթոդների արդյունա-
վետությունը, քանի որ այն պայմանավորված է բազմաթիվ գործոններով։ 

Ըստ այդմ` կարելի է եզրակացնել՝ կառավարչական գործունեությունը, 
որը պայմանավորված է որոշումներ կայացնելու գործընթացի արդյունա-
վետությամբ, փոխկապակցված կառուցվածքային և գործառութային 
բաղկացուցիչների բարդ հոգեբանական համակարգ է: Կառավարչական 
որոշում ընդունելու գործընթացի հաջողության հոգեբանական գործոն-
ներն իրավիճակային բնույթ են կրում և պայմանավորված են այնպիսի 
գործոններով, ինչպիսիք են ղեկավարի բանիմացությունը, նրա մոտիվա-
ցիան, հուզական կայունությունը, հաղորդակցման հմտությունները, 
կազմակերպության սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտն ու դրա գործու-
նեության առանձնահատկությունները: Կարելի է միանշանակ եզրակաց-
նել, որ անկախ գործունեության բնագավառից ղեկավար պաշտոններում 
հմտանալը հիմականում պայմանավորված է որոշում կայացնելու գոր-
ծընթացով: 
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АНАЛИЗ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТОВ ПРОЦЕССА 
ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

В данной статье обсуждается вопрос психологических детер-
минантов процесса принятия решений в различных ситуациях. Анализ 
литературы показал, что менеджеры разного уровня работают и при-
нимают решения в напряженных, стрессовых условиях, что связано с 
ограничением времени, потоком информации, постоянно меняющи-
мися обстоятельствами, поведением сотрудников. Эффективность про-
цесса принятия управленческих решений обусловлена такими факто-
рами, как компетентность, мотивация, эмоциональная устойчивость, 
навыки общения руководителя и социально-психологический климат в 
организации и особенности ее деятельности. 

Ключевые слова: принятие решений, личность, управленческая 
деятельность, эффективность, мотивация, риск, напряжение. 
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ANALYSIS OF THE PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF 
MANAGERIAL DECISION MAKING PROCESS 

 

In the article the main attention is paid to the problem of decision-
making in different management situations and psychological determinants 
of their effectiveness.The analysis of the literature has showed that the 
officials having different positions are constantly under the risk of  making 
final decisions under the conditions of psychological stress, which is due to 
the limitation of time, information flow, constantly changing circumstances, 
the behavior of employees, etc. Managerial decision making process of 
psychological factors and its success are situational and depend on factors 
such as awareness of the head, his motivation, emotional stability, 
communication skills, social-psychological atmosphere and its performance 
specifications.  

Keywords: decision making, personality, management activity, 
efficiency, motivation, risk, tension. 
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հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ընդունելի 

պարբերական գիտական հրատարակությունների ցուցակում: 
 

« Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Ծ Ա Ռ Ա Յ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն » 
 Ե ր և ա ն 

 


